
 

RAS utvärdering 2022 

Parson Russell terrier 

 
Övergripande avelsmål för rasen 

Bibehålla och verka för god hälsa och god mentalitet. Uppmuntra till fortsatta hälsokontroller på ögon 

(ögonlysning samt DNA-test PLL linsluxation), hörsel genom BAER-test samt DNA-test LOA och SCA 

(ataxi). Uppmuntra till att öka antalet hälsokontroller på höfter och knän.  

Att hålla inavelsökningen under 2%. 

Utvärdering av mentalitet genom granskning av BPH-protokoll.  

  

Rasens population/avelsstruktur (SKK/Avelsdata) 

Population 2022 

 2022 registrerades endast 55 hundar varav 8 importer. 2021 registrerades 79 hundar varav 6 

importer. 

 
 

Kommentar: Registrerade individer har minskat med 24 sedan föregående år. 

  



 

 

Inavelstrend 2,5 (3,3) -0,8, (mål <2,0), beräknad över 5 generationer 

 

 

 

 

12 parningar varav 10st. 0 - 6,25%,12st 6,26–12,49% 

 

 

 Kullar födda 
Fördelning parningar i %      2017    2018    2019    2020    2021    2022  
 Upp t.o.m. 6,25%    15     16     13     11     17     10  
 6,26% - 12,49%    2     2     1     3     1     2  
 12,5% - 24,99%    1     2    0     1     1    0  
 25% -   0    0    0    0    0    0  
 

 

 

 



 

 

12 kullar undan 12 olika tikar och efter 11 olika hanar. 

Kommentar: Inavelstrenden har sjunkit med 0,8 %. En positiv riktning mot målet på < 2% 

Mål population  

Inavelsökning under 2% 

Att hanhund ej används till mer än 30 - 35 avkommor (OBS grundat på tidigare populationstal) 

 

Hälsa 

HD- höftleder 2022:  6 (3). HD 1 A+A, 3 B+B, 1 C+B, 1 D+C 

(Känd HD- status vid parningstillfälle i kombinationer 2021:10,5% (0–0%) båda röntgade, 31,5% (1–

6,6%) (21%) 1 röntgad, Okänd HD-status vid parningstillfället 58% (14–93,3 %). 

Patellaundersökningar: 2022: 11, samtliga UA  (3 UA)  

ED- armbågar 2022: 1UA , (1 UA) 

 

Mål hälsa 

• 80% av parningarna ska ha minst en HD röntgad individ  

• Genom att sätta ett mål som är mer enhetligt med fler uppfödare hoppas vi kunna få dem som 

inte röntgar alls att röntga i alla fall en av individerna vid parning för att få tillförlitligare statistik 

gällande HD. 

• 40% av avelsdjuren ska ha centralt registrerade patellaundersökningar  

• Fler inskickade tandintyg (medfödd tandstatus) 

• Arbeta för att få in tandintyg från minst 20% av registreringssiffran/år 

 

Ingen redovisning av DNA-tester då vi inte har någon fullständig statistik. 

Kommentar: Inga tandintyg har kommit in till AK. 

 

Vardagsmentalitet BPH 

BPH 2022:  7 genomförda (2)  

Totalt 77 genomförda BPH sedan start. Endast 3% av hundar födda 2006–2021 har genomfört BPH. 

En hund har genomfört MH 

Mål vardagsmentalitet 200 BPH 

• Mål kortvarigt-årligen fram till 2022 

BPH-beskriva cirka 35 - 40 hundar/år 

• Informera om fördelen att använda sig av BPH-utvärderingen i avelsarbete 

Kommentar: BPH målet till 2022 är svårt att uppnå. Populationen har minskat och BPH- tillfällena 

likaså. 

  



 

Jaktegenskaper/funktion 

2 grytjaktchampionat (svenskfödda hundar)  
2 agilitychampionat 

3 noseworkchampionat 

5  (5) grytanlagsprov har genomförts med kvalitet 1 

7 (3) grytjaktprov samtliga med 1: a pris 

 0 (7) viltspårprov har utförts 

 

Mål jaktegenskaper/funktion• Öka antalet grytprov under den närmaste 5-årsperioden. Det är svårt 

att nämna en exakt siffra då reglerna för grytproven är under förändring. 

 

Slutkommentar: RAS ska revideras 2022/2023 och de övergripande målen för rasen ska ses över.  



 

Stambok 2021-01-01 t.o.m. 2021-12-31 

Jaktprov 

Parson russell terrier 
Tikar 

Björtomtas Dimma, SE57468/2017, f. 2017-10-16 
Äg. Anna Persson, Rengsjö 
Arrangör: GGK 
Plats: Delsbo 
Datum: 2021-12-04 
Domare: Joachim Fredriksson 
Förhållanden: 10- klart väder 
Grytets beskaffenhet: Stort stenansamling många håligheter både djupa å grunda 
Tid: 13:10 - 13:25 
Provförlopp: Räv indriven av stövare. Hunden släpps ca 50 meter ifrån grytet, första minutrarna får inte hunden riktig 
kontakt med räven. Kommer ut och söker en annan väg vilket ger resultat. Nu hörs att hunden har nära kontakt, ligger 
på i ca 7 min, kommer upp och gör en runda och väljer nu en annan väg. Efter några min hör vi åter kontakt med räven 
plötsligt blir det tyst och räven kommer som skjuten ur en kanon. Alla skyttar saluterar. Mycket duktig tik som jag 
gladeligen ger ett första pris. 
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 10 A, 5) 10p, 6) 8p, (Grytjaktprov, sprängare) 
Totalt: 63 poäng (1:a pris) 

Björtomtas Dimma, SE57468/2017, f. 2017-10-16 
Äg. Anna Persson, Rengsjö 
Arrangör: GGK 
Plats: Arbrå 
Datum: 2021-01-08 
Domare: Daniel Andersson 
Förhållanden: Halvklart -5 
Grytets beskaffenhet: Jord/stengryt 2st in/utgångar 
Tid: 13:25 - 14:05 
Provförlopp: Räv inspårad av stövare. 
Tiken släpps(13:25)och är till en början något försiktig.Grytet är större än vi trott och tiken bryter och kommer ut flera 
gånger utan att ha hörts skälla. Hon visar tydligt att någon är hemma och står och lyssnar. 
En kort stund senare slår skallet igenom och det flyttar sig flitigt. Tiken är mycket rörlig och vid flera brytningar hörs 
tydligt hur hon möter räven i ingången på väg ned igen. Räven uppskattar inte närvaron och flyttar sig hela tiden med 
hunden tätt efter. När hon går in för tionde gången får räven nog och väljer att lämna grytet(14:05) 
En tik med bra storlek som bryter ofta och spontant. Håller en god och nära kontakt med räven under provförloppet. 
1) 5p, 2) 5p, 3) 8p, 4) 8 A, 5) 8p, 6) 10p, (Grytjaktprov, sprängare) 
Totalt: 56 poäng (1:a pris) 

Citrus, SE13742/2019, f. 2018-11-01 
Äg. Edvin Lidén, KALIX 
Arrangör: VGGK 
Plats: Torsö 
Datum: 2021-02-13 
Domare: Ingemar Larsson 
Förhållanden: -10, snö, ca 15 cm 
Grytets beskaffenhet: I en skogsbacke 
Tid: 14:40 - 15:07 
Provförlopp: Hunden Citrus släpps 14:40 10 meter från grytet. Hon går och kollar alla hål innan hon går ner och får 
kontakt omgående. Det är bra tryck i räven. Citrus bryter efter 9 minuter. Går sedan runt och lyssnar, sen snabbt ner i ett 
annat hål. Räven gillar inte detta utan flyttar sig i grytet som vi hör. Citrus får ny kontakt och bryter igen efter 8 minuter. 
Bryter sedan med jämna mellanrum till räven kommer ut 15:07. 
1) 5p, 2) 5p, 3) 8p, 4) 8 A, 5) 6p, 6) 6p, (Grytjaktprov, sprängare) 
Totalt: 49 poäng (2:a pris) 

Söffgrisens Dis, SE52769/2015, f. 2015-09-24 
Äg. Stefan Creuzer, ARVIKA 
Arrangör: TJTK/SvTeK 
Plats: Högboda 
Datum: 2021-03-12 
Domare: Michael Kling 
Förhållanden: Sol 20 cm snö +4 
Grytets beskaffenhet: Stort jord gryt en liten glänta med 6-7 hål och några hål i tätare sly 
Tid: 10:15 - 10:35 


