STRÄVHÅRIG FOXTERRIER
UTVÄRDRING AV RAS 2021

Under året 2021 registrerades 54 st. Strävhåriga Foxterrier vilket är en ökning från året innan med
10,2% då antalet registrerade hundar var 49 st.
Trots denna ökning har medelvärdet för de senaste 5 åren sjunkit med 2,2 % och ligger nu på 46,4.
Anledningen är att 2016 då hela 65 hundar registrerades inte längre ingår i den nya femårsperioden.
Med ett medelvärde på 46,4 kan vi konstatera att rasen fortsatt ingår i de numerärt små
terrierraserna där gränsen är satt vid 50 av Svenska Terrierklubben.
Anmärkningsvärt för år 2021 är att det är första gången på hela 18 år som ingen import ägt rum.
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Inavelsgrad
Den genomsnittliga inavelsgraden för 2021 är 2,6%.
En minskning med hela 265% sedan året innan då den låg på 6,9%.
Med årets 2,6% innebär det att vi nästan nått målet 2,5% som satts i RAS.
Värt att nämna är att den genomsnittliga avelsgraden inte legat så här lågt sedan 2014.
Ser vi på inavelsgraden gällande parningar kan vi konstatera att under 2021 har inga kullar fötts
med procentsatsen 12,5% - 24,99% vilket var fallet året innan med 2 kullar.
Övervägande antalet kullar - 15 av 17- ligger fortsatt mellan 0% upp till 6,25% som tidigare år.

Övriga 2 kullar ligger mellan 6,26% - 12,49%.

Avelsdebut
Under 2020 var majoriteten av förstagångs tikarna mellan 2-3 år. Detta har ändrats under 2021 där
nu 50% är 2-3 år och 50% är 4-6 år.
Trenden för 2021 är helt tydligt att föräldradjurens ålder vid första kullen stigit markant för både
tikar och hanar jämfört med tidigare år.

Avelshanar
Till årets 17 registrerade valpkullar har det använts 11 hanar.
Jämfört med 2020 då det användes 2 hanar/4 kullar ligger det på i år 3 hanar/4 kullar.

Valpkullar 2021
I år registrerades 17 kullar. En stigning med 5 kullar jämfört med förgående år.
Inte sedan 2011 har det registrerats så många kullar på ett år.
Genomsnittlig kullstorlek för 2021 är 3,5 valpar/kull att jämföra med senaste 5 åren då det legat på
3,44 valpar/kull i genomsnitt.

Hälsa och mentalitet
Inte heller detta år har något nytt rapporterats, så vi fortsätter att tolka det som att Strävhårig
Foxterrier fortsatt är vid god hälsa och bibehåller sin rastypiska mentalitet.

DNA-tester för linsluxation & van den Ende-Gupta-syndrom
Under året har Avelskommittén skickat ut uppmaningar till uppfödarna att låta DNA-testa sina
avelsdjur för ovanstående.
Vi senaste inrapporteringen hade 9 avelsdjur testats.
Avelskommittén kommer att fortsätta med påminnelser till uppfödarna för att vi skall kunna nå
målet som satts i RAS att senast 2022 skall minst 50% av de aktiva avelsdjuren i Sverige vara
testade.

BPH
Trots utskick till uppfödarna, information på hemsidan och uppmuntran i klubbens
tidning ”Strävaren” att låta BPH beskriva sina hundar har dessvärre inte mycket hänt på denna
front.
Senaste registreringen är fortsatt 2018 då 3 hundar genomförde BPH. (Totalt sedan 2013 har
10 hundar beskrivits).
Med tanke på att målet i RAS är 10 hundar per år, kommer vi fortsatt arbeta på detta.
Vi hoppas att främsta anledningen i år beror på pandemin då många aktiviteter varit omöjliga att
genomföra.

Hälsoenkät
Avelskommittén har så smått börjat titta på hur denna skall utformas då den skall skickas ut till
foxterrierägarna i början av nästa år. Tanken är att hälsoenkäten skall skickas med första numret
av ”Strävaren” tillsammans med ett svarskuvert samt att den även skall kunna fyllas i på klubbens
hemsida.
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