
Utlåtande över RAS för Strävhårig Foxterrier   
   

Undertecknad har på SKK/AKs uppdrag granskat avelsstrategier för strävhårig Foxterrier 

färdigställd av Svenska Terrierklubben. Jag finner strategin i överensstämmande med 

framtagen mall men mål och strategier i vissa avsnitt är på lägsta godtagbara nivå för 

innehållande av SKKs stadgar och Svensk lagstiftning.  

 

Önskvärt är att det förts en diskussion hur många avkommor som respektive avelsdjur som 

mest bör bidra med som förälder respektive far/morförälder då rasen är tämligen liten 

numerärt. Önskvärt att denna diskussion omfattat både tik och hanhundsanvändning. 

 

Ni har som strategi att genom DNA-test avseende PLL och VDGES få en uppfattning om 

sjukdomarnas utbredning i Sverige. Det framgår inte om det finns några kända kliniska fall av 

VDGES i Sverige. SKKs avelskommitté rekommenderar generellt viss försiktighet kring 

rekommendation av utbredd testning för sjukdomar som inte utgör ett kliniskt problem i 

rasen. Detta pga risken för överdriven fokus på åkommor som är lätta att testa för, men 

kanske inte utgör ett reellt hälsoproblem i rasen. Vad gäller DNA-test för PLL finns studier 

som visar att testresultatet (hundens genotyp) inte alltid stämmer överens med klinisk status 

(fenotypen) (Gould et al 2017, ADAMTS17 mutation associated with primary lens luxation is 

widepread among breeds). Detta kan vara relevant att ha i åtanke och informera om vid 

tillämpning av DNA-testet i avelsarbetet. 

 

Det reviderade RAS är ett lättläst och välstrukturerat dokument. Det är enkelt att hitta det man 

söker och de olika avsnitten är klara och tydliga. 

  

Arbetet har varit utdraget och slutlig sammanställning skett i Svenska Terrierklubbens regi, 

förankring hos uppfödare har skett via webbenkät och information via rasklubbens hemsida. 

Uppfödare och rasklubb har getts möjlighet att ta del och påverka innehållet under arbetets 

gång. De mål och strategier som framkommer i RAS bör framgå på rasklubben hemsida och 

harmonisera med t.ex. krav för valphänvisning. 

    
 

Lycka till med det fortsatta avelsarbetet!   
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