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RASSPECIAL ! IRISH SOFTCOATED WHEATEN TERRIER

FAKTA
Ursprung:

Irland
Storlek:

Mankhöjd hane 46–48 cm, 
tik något lägre

Vikt hane 18–20,5 kg, 
tik något lättare

Päls: 
Mjuk och vetefärgad, 

klipps i terrierfrisyr
www.swtk.se

Historik och ursprung
Wheaten terriern härstammar från 
Irland, där den användes som allt-i-allo 
på mindre gårdar och torp. Hunden 
vaktade, jagade och vallade, allt e!er 
behov. Den oförtrutna entusiasmen för 
jakt på grävling och råttor uppskattades 
särskilt, och man började fundera på om 
inte de där ljuspälsade terrierhundarna 
kanske vore värda att satsa på i lite mer 
organiserad form. Under ledning av 
några dedicerade jägare, "ck rasen sin 
första rasstandard godkänd 1947. Strax 
däre!er började man exportera whea-
ten terrier till framför allt England och 
USA. I de nya hemländerna var det inte 
jaktlusten man främst ville åt. Det var i 
stället hundarnas tilltalande utseende, 
trevliga uppträdande och ’terrier-krydda’, 

som gjorde dem till utmärkta sällskaps-
hundar för ägare med intresse av att dela 
hemmet med en käck spelevink! 

Tjugo år e!er att rasen godkänts, föddes 
den första valpkullen i Sverige. En svensk 
rasklubb insti!ades 1977. 

Svenska Wheaten Terrier Klubben 
(SWTK), som för närvarande har knappt 
900 medlemmar, "rade alltså 40-årsjubi-
leum för tre år sedan. 

Jubiléet uppmärksammades med ett antal 
artiklar om rasens och rasklubbens histo-
ria i vår medlemstidning, Wheaten bladet 
och årgångar, som kom ut för minst två 
år sedan, "nns att ladda ner på klubbens 
hemsida: www.swtk.se, under länken 
Klubben.

Irish softcoated wheaten terrier 
– en glad spelevink och mångsysslare!

En glad spelevink med sin alldeles egen uppfattning om hur livet ska levas? Eller en följsam och entusiastisk mång-
sysslare, som villigt ställer upp på allt vad ägaren har att erbjuda, så som agility, lydnad, nosework och viltspår? Eller 
kanske lite mer avslappnade aktiviteter som stadspromenad med cafébesök, joggingtur i skogen eller båttur i skärgår-
den? Ja, det är nog i första hand upp till ägaren vilket det blir. En wheaten terrier kan bli alldeles, alldeles underbar om 
den hamnar i rätta händer, men för att komma dithän behövs en någorlunda engagerad ägare – gärna med ett stort 
mått av humor! Detta är en glad, social och upp"nningsrik hund som stortrivs i sällskap av både två- och fyrbeningar, 
och gärna hänger med på allt du gör. Till rasens bästa egenskaper hör den distinkta av-och-på knappen; en wheaten är 
lekfull och energisk när det lämpar sig men kan också konsten att slappa i so#an därhemma.
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Rasen idag – uppfödare sökes 
Rasen har aldrig blivit särskilt stor i 
hemlandet men den har blivit desto mer 
populär i #era andra länder, framför allt 
i norra Europa och i Nordamerika. I Sve-
rige hade vi omkring 600 årliga registre-
ringar under lång tid, med en topp 2004 
med 797 registreringar. Däre!er sjönk 
antalet registrerade hundar ända ner till 
under 200. Vi "ck dock en liten ökning 
2019 när antalet registreringar landade på 
drygt 250, och vi hoppas komma tillbaka 
till åtminstone 300 så att vi kan bibehålla 
en sund avelspopulation. 

Uppfödarna har gjort ett gott arbete när 
det gäller att bredda avelsbasen. Under 
många år importerades ett stort antal 
hundar från olika länder vilket har givit 
oss en rejäl mångfald av avelslinjer. 
Den genomsnittliga inavelsökningen 
ligger på omkring 1%. Rasklubben har 
dessutom infört rekommendationer för 
hanhundsanvändningen så att ingen 
hanhund ska få alltför stort in#ytande. 

För att uppfödarna ska kunna lägga ut 
sina valpkullar på rasklubbens hemsida, 
måste föräldradjuren uppfylla vissa krav, 
och dessutom måste uppfödaren lösa 
valpköparmedlemskap i rasklubben.

Just nu "nns det ett 60-tal aktiva upp-
födare som nästan alla är medlemmar i 
rasklubben. 

En enkät genomfördes 2016 med svar 
från 37 uppfödare. Sammanfattningsvis 
kan man konstatera att merparten av 
uppfödarna är mycket nöjda med sitt 
avelsresultat, och att det "nns stor sam-
syn beträ$ande vad rasen kan användas 
till, och vilka råd man bör ge till sina 
valpköpare. Vissa problem med att sälja 
valpar noterades dock. Nästan häl!en 
av uppfödarna (42%) hade dragit ner 
på antalet valpkullar under senare tid, 
främst beroende på att man ’Ledsnat/
tagit paus’ eller tyckte att det var ‘Svårt att 
sälja valpar’. Under de senaste åren verkar 

dock e!erfrågan har ökat igen, och nu är 
problemet kanske snarare att det inte föds 
tillräckligt många valpar.

Wheatenägarnas ålderspyramid har med 
tiden blivit lite skev. Många köpte sin 
första wheaten terrier när de själva var 
unga för 30–40 år sedan, och har varit 
rasen trogna sedan dess. En del av dessa 
wheatenägare har också blivit uppföda-
re. Med ålderns rätt har #era av dem nu 
dragit sig tillbaka, helt eller delvis, från 
uppfödningen. Tyvärr har vi inte fått 
tillräckligt stor påfyllning av nya, yngre 
wheatenägare och därmed heller inte så 
många nya uppfödare. 

Rasklubben arbetar därför dels med att 
öka rasens popularitet, exempelvis genom 
deltagande i rasmontrar på de största 
utställningarna samt ökad synlighet inom 
olika hundsporter, och dels genom att 
uppmuntra och vägleda nya uppfödare, 
som kan ta vid när de äldre slutar. 
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Exteriör och päls
Wheaten terriern är en medelstor och 
kompakt hund med typiskt terrierutseende. 
Proportioner och balans är av stor betydelse, 
och bör bedömas både i stående och i rörel-
ser. Under senare tid har #ertalet uppfödare 
lagt stort fokus på att få fram vackra pälsar 
med mycket glans oavsett grundtyp av päls. 
Dagens vuxna hundar har alltså gått från 
den ulliga, utfönade och formklippta typen 
som syntes i ringarna under 80- och 90-ta-
let, till en mera ’naturlig’ terrier med riklig, 
vågig eller löst lockig och blank päls. 

I det #esta hundraser kan pälsarna variera 
men håller sig ändå inom rasstandarden. På 
samma sätt är det med vår ras. Inom SWTK 
anser vi därför att det är viktigt att vi börjar 
sätta typ, helhet och konstruktion i fokus så 
att vi inte tappar dessa aspekter i jakten på en 
alltför snävt de"nierad ‘perfekt päls’. Vi tycker 
att våra uppfödare har lyckats ta fram "na 
och rastypiska pälsar, och nu känner vi att det 
stora #ertalet hundar håller sig inom ramen 
för vad som är bra pälsar för rasen. Vilket vi 
är både stolta och glada över!  

I samband med SvTeK:s domarkonferens 
2017, framställde rasklubben ett dokument 
med illustrationer och kommentarer till 
rasstandarden, ”Raskompendium”. Denna 
uppmanar vi alla domare och andra med 
intresse av rasen att läsa. 

Den "nns att ladda ner från hemsidan:  
swtk.se under Rasen/ Raskompendium  
domarkonferens 2017
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Hälsa
Många wheaten terrier lever ett friskt och aktivt liv långt upp i 
’tonåren’. Känslan av att detta är en påfallande sund ras under-
byggs också av de sammanställningar som baserats på Agrias 
försäkringsstatistik 1996–2016. Livförsäkrade wheaten terrier 
blir i genomsnitt 2–3 år äldre än hundar i allmänhet. Bland de 
vanligaste dödsorsakerna är olika typer av tumörer, vilket inte är 
så konstigt e!ersom hundarna blir påfallande gamla och tumörer 
ju tenderar att bli vanligare vid stigande ålder. Det första veteri-
närbesöket (av sådan omfattning att hundens försäkring betalat 
ut ersättning) gör den genomsnittliga wheatenterriern inte förrän 
den är ett par år äldre än hundar av övriga raser. 

Rasklubben sammanställer och publicerar information rörande 
de ovanliga men ändå något överrepresenterade njursjukdomar-
na RD och PLN samt mag/tarmsjukdomen PLN. Problem med 
övriga inre organ eller med rörelseapparaten är mycket ovanliga. 
HD-röntgen ska utföras på alla avelsdjur (rasklubbens krav) och 
görs även på en del andra hundar (cirka 77% har A eller B medan 
20% har C och 3% har D), men kliniska symptom rapporteras 
väldigt sällan. Det talas ibland om klåda och allergier, men wheaten 
terriern är faktiskt inte överrepresenterad jämfört med andra 
hundraser.
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Mentalitet
Wheaten terriern ska enligt rasstandarden vara en livlig, spor-
tig och intelligent hund med bra temperament, synnerligen 
tillgiven och trogen mot sin ägare, samt kunna försvara utan 
att bli aggressiv. Tidigare enkäter bland wheatenägare har visat 
att #ertalet överlag är mycket nöjda med sina hundar men alla 
är förstås inte helt perfekta. Uppfödaren bör utvärdera sitt eget 
avelsmaterial och planera varje parning med hänsyn till de 
tilltänkta föräldrarnas mentala egenskaper. Till sin hjälp har 
man MH (Mentalbeskrivning Hund) och BPH (Beteende- och 
Personlighetsbeskrivning Hund), och rasklubben rekommen-
derar att alla avelsdjur ska vara beskrivna med endera av dessa 
metoder. Under perioden 1997–2010 blev mer än 1.300 Whea-
ten terrier mentalbeskrivna. Under senare år har merparten av 
hundarna istället genomfört BPH. 

En preliminär 200-analys av BPH-resultaten presenterades på 
uppfödarkonferensen hösten 2019, och den färdiga rapporten 
ligger nu på hemsidan: www.swtk.se. Den övergripande bilden 
av rasen visar på en vaken och alert hund med positiv attityd. 
Den är relativt social och lekfull, förhållandevis trygg, ny"ken 
och utan påtagliga rädslereaktioner. Den är varken aggressiv 
eller hotfull. Bredden i värdena för varje enskilt moment är 
dock ovanligt stor hos wheaten terrier jämfört med många 
andra hundraser. Detta innebär att det är svårt för såväl upp-
födare som valpköpare att veta hur den enskilda hunden kom-
mer att arta sig. En mera enhetlig mentalitet skulle underlätta 
möjligheterna att erbjuda valpköpare hundar av en förväntad 
typ, och är alltså något som uppfödarna bör sträva mot.
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Aktiviteter
I händerna på en engagerad hundägare, har många wheatenter-
rier kapaciteten att inte bara framleva livet som en glad spele-
vink utan även som en framgångsrik deltagare i någon av alla 
våra olika hundsporter. Genom att sända in sina tävlingsresultat 
till rasklubben, kan ekipaget tävla om att bli Årets Wheaten i 
ett antal olika grenar. Just nu är det nosework som drar #est 
tävlande; 36 rasklubbsmedlemmar sände in noseworkresultat 
för 2019. På andra plats kom rallylydnad med 28 tävlande vilket 
är en ganska stor minskning jämfört med 43 ekipage bara ett 
par år tidigare. Däre!er kommer viltspår (23), lydnad (18), 
agility (15) och bruks (4). Ytterligare ett antal ekipage syns ute 
på tävlingsbanorna men har alltså inte sänt in några resultat.

Rasklubben har anordnat klubbmästerskap i agility, lydnad, 
nosework, rallylydnad och viltspår under #era år. E!ersom 
samma ekipage o!a tävlar i #era olika grenar, föddes idén att 
samla alla KM till ett tredagars arrangemang; 5 x KM. Detta 
genomfördes första gången i Gävle 2017, och har sedan följts 
upp med Vänersborg 2018 samt Öland (och Östra Småland  för 
viltspår) 2019. I juli 2020 skulle 5 x KM anordnats i Luleå. På 
grund av corona-pandemin har rasklubben tyvärr tvingats ställa 
in arrangemanget men vi hoppas att kunna återkomma 2021

Att vara med på utställningar är också mycket populärt bland 
wheatenägarna och deras hundar. Det brukar vara trevlig stäm-
ning runt ringen och man "kar tillsammans och applåderar åt 
alla. Vid behov får nybörjare o!a hjälp med både frisering och 
handling. Wheaten terrier placerar sig tämligen regelbundet i 
grupptävlingarna och sprider därmed extra glans åt rasen, vilket 
vi alla är stolta över. Rasklubben anordnar årligen en o%ciell ut-
ställning med cert samt två eller tre ino%ciella. Årets Wheaten 
Utställning tävlar man om i tre olika grenar, nämligen hanhun-
dar, tikar och veteraner. 

Hundar som har gott om meriter inom #era olika grenar, 
exempelvis agility, lydnad och utställning, kan tävla om att bli 
Årets Wheaten Allround. För att poängtera rasens allsidighet 
och uppmuntra till ökat tävlande och utställande, har rasklub-
ben dessutom infört en ny tävling som kallas Årets Wheaten 
Uppfödare. Denna baseras på de egna uppfödningarnas resultat 
i grenarna agility, bruks, lydnad, nosework, rallylydnad, utställ-
ning och viltspår. 

Wheaten terriern används även i mer nyttobetonad verksamhet 
och är populär som besökshund på vårdinrättningar och skolor. 
Flera har blivit godkända som assistanshundar respektive som 
tjänstehundar, mer speci"kt som försvarsmaktshundar eller 
räddningshundar. En hanhund och två tikar påbörjade i januari 
en ettårig utbildning till certi"erade specialsökshundar med 
inriktning sprängmedel respektive vägglöss. Därutöver utbildas 
två tikar till att bli de första i Sverige som kan hitta larverna av 
den utrotningshotade skalbaggen större ekbock! Intresset för att 
använda näsan utnyttjar man också hos de e!ersökshundar som 
jobbar inom Nationella viltolycksrådets e!ersöksorganisation. 
Ett fåtal wheaten används dessutom i praktisk jakt på exem-
pelvis rådjur men goda jaktanlag är inget man hittar hos alla 
hundar inom rasen. Vissa nöjer sig med att hålla gräsmattan fri 
från de retsamma koltrastarna!

Rasklubben anordnar både enklare prova-på dagar samt trä-
ningstillfällen för mera acancerade ekipage inom olika hund-
sporter. Pälsvård och klippning är ett annat viktigt område, som 
varje wheatenägare bör förkovra sig i. Väldigt populära är också 
våra wheatenpromenader, som avhålls på ett stort antal orter 
runt om i landet. Här kan alla wheatenägare vara med och få 
kontakt med likasinnade samt ge hundarna en riktigt rolig dag 
med prima underhållning. 
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Rasutveckling i ett internationellt perspektiv
Varje år anordnar rasklubben minst ett uppfödarmöte någon-
stans i landet. Då presenteras information om det samlade av-
elsarbetet i rasen, och dessutom bjuds olika föredragshållare in 
för att berätta om ämnen av vikt för avel och uppfödning. Olika 
tema som hälsa, mentalitet och exteriörbedömning har visat sig 
mycket populära. 

Det senaste uppfödarmötet hölls hösten 2019 i Stockholm, med 
45 deltagare varav 28 från Sverige och övriga från Danmark, 
Finland, Island, Nederländerna, Norge och Tyskland. I ett antal 
olika föredrag presenterades tillståndet i rasen vad beträ$ar 
DNA-markörer, hö!ledsdyplasi och mentalitet, samt ras-
klubbsarbetet i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Ett större 
reportage om detta mötet återgavs i Terrierposten 2020:1. Bild-
spelen, som användes för att illustrera föredragen, åter"nns på 
hemsidan: www.swtk.se under Rasen/ Nordic Wheaten Breeders 
Conference 2019

Vill ni veta mer om rasen och avelsarbetet i Sverige? 

Den tredje upplagan av RAS, giltig 2017–2021, är också till-
gänglig på hemsidan: www.swtk.se under Rasen/ Raskompendi-
um domarkonferens 2017

Text: Hilde Nybom
Fotografer: Soile Lakso, Lotta Persson, Ulf Persson, Nilla 
Lundvall, Heléne Hulthén, Ingrid Melin,Tino Tortoriello, Lisen 
Lindström och Nina Jonzon
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Årets Wheaten 2019
Tre av våra ÅW-vinnande wheaten terrier presenterades på bild i Terrierposten 1-2020, nämligen Springwheat’s A Kind Of Trea-
sure ÅW Bruks, Ch Beamix Wild Star ÅW Lydnad och Ch Alla$ox Agnes Nitt ÅW Viltspår. 

Här kommer resterande sju hundar som vann en ÅW-titel under 2019. Både vackra och kloka – sådana är våra älskade wheaten 
terrier!

RASSPECIAL ! IRISH SOFTCOATED WHEATEN TERRIER

Årets Wheaten Utställning, hanhundar
Ch House Of Softy Vargas

ägare Ulrika Rudolph och Tino Tortoriello

Årets Wheaten i Agility Medium samt även i Allround
Ch Dollywood’s Killer Queen, ägare Elin Eriksson Byröd

Årets Wheaten i Rallylydnad
Ch Guldkvistens Katitzi Of King, ägare Malin Dellsand Lindberg

Årets Wheaten i Nosework
Goforit Night Flight, ägare Per och Michaela Aspviken

Årets Wheaten i Agility Large/Xlarge
Ch Conor’s Iseult Of Ireland, ägare Johanna Tak

Årets Wheaten Utställning, tikar
Ch Cameron Rock My World

ägare Heléne Hulthén

Årets Wheaten Utställning, veteraner
Ch Cameron Austin

ägare Margaretha Engelbrecht
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