
 

 

RAS-utvärdering 2021 

Population 

Då registreringssiffrorna sjunkit de senaste åren har målet varit att verka för en god publicitet för 

rasen. Då året präglats av pandemin och inställda utställningar har förutsättningarna inte varit de 

bästa. Trots detta kan vi nu se att intresset för rasen ökar igen, sakta men tämligen säkert. 

Efterfrågan på valpar har varit större än tillgången. 

 

 

Ur nedanstående tabell kan man även utläsa att antalet valpar per kull ligger tämligen stabilt med ett 

genomsnitt runt 4 valpar/kull samt att inavelsgraden ligger på en tämligen låg och stabil nivå. 

ÅR Valpar Kullar Medel Inavel 

2000 538 142 3,79 4,0 

2001 502 136 3,69 3,4 

2002 594 155 3,83 3,1 

2003 542 142 3,82 3,1 

2004 507 128 3,96 3,0 

2005 609 145 4,2 2,4 

2006 535 122 4,38 2,3 

2007 430 106 4,06 2,5 

2008 411 99 4,15 2,4 

2009 357 93 3,83 3,0 

2010 315 74 4,25 2,7 

2011 241 47 5,13 1,9 



2012 219 53 4,13 2,5 

2013 236 60 3,93 2,2 

2014 198 48 3,94 3,3 

2015 214 53 4,04 2,7 

2016 193 45 4,3 3,3 

2017 166 48 3,8 3,0 

2018 227 55 3,9 2,4 

2019 204 51 4,0 1,8 

2020                 238                    55                      4,3                    2,5 

2021                 243                    56                      4,3                    2,4 

 

Hälsa 

Ett mål är att verka för att inavelsgraden fortsatt håller sig på en acceptabelt låg nivå. 

Vi ser inget ökande problem i den frågan utan kurvan har varit tämligen stabil i många år. 

(Se tabell under population) 

Man kan även utläsa ur avelsdata att den genomsnittliga användningen av hanhundar i avel förhåller 

sig tämligen stabilt runt i genomsnitt 1.4 – 1.7 parning per använd hanhund. Snarare kan man skönja 

en tendens till att något fler hanhundar används i avel och att avelsbredden därmed ökar. 

Ingen hanhund har använts till fler än 5 kullar per år sedan den rekommendationen infördes i mitten 

av åttiotalet. 

Ett antal artiklar om olika förekommande sjukdomar har under året publicerats i cairnbladet. En 

veterinär, tillika uppfödare av rasen, har anlitats att besvara medlemmarnas frågor via en spalt i 

cairnbladet. 

Fysiska uppfödarmöten har varit planerade men fått ställas in pga pandemin. Dock har ett digitalt 

uppfödarmöte förberetts och genomförts i januari 2022. 

En ökande förekomst av sjukdomen SRMA har kunnat konstateras och därför har mycket arbete lagts 

ner på att samla in uppgifter på drabbade hundar. Ett samarbete har inletts med SLU och en rasklubb 

vars ras är ganska hårt drabbat av sjukdomen.  

För att uppmuntra hundägare att rapportera in uppgifter på drabbade hundar och hjälpa forskarna 

på SLU med underlag har klubben avsatt ekonomiska medel för blodprovstagning. 

Ett intensifierat arbete med detta är att förvänta de kommande åren. 

Avelsrekommendationer avseende SRMA planeras att införas inför uppdateringen av RAS under 

2022. 

Precis så som planerats i RAS kommer en ny hälsoenkät att genomföras inför uppdateringen och 

planeringen av denna har påbörjats. 

Avseende förekomsten av RD kan vi konstatera att ett nytt fall, som med största sannolikhet är RD, 

har inträffat under året. Det är dock det första fallet på väldigt många år som inrapporterats. 

 

Mentalitet 

Mentaliteten i rasen är mycket god. Ett sätt att mäta och utvärdera detta på är genom den 

information man kan få fram via statistiken från genomförda BPH. T o m 2020 har 153 cairn 

genomfört BPH. Förhoppningen är att nå upp till 200 så att en rasanalys kan genomföras. För det 

ändamålet bidrar klubben till anmälningsavgiften med 100:- förutom det bidrag som Svtek står för. 



Intresset för att deltaga i olika former av aktiviteter med sin cairn har ökat betydligt sedan klubben 

började att dela ut aktivitetsdiplom till den hund som startat i minst tre olika grenar. 

Störst intresse är det att arbeta med sin cairn för att få fram den till viltspårschampionat. Något som 

ett allt större antal lyckas med varje år. 

 

Exteriör 

Den genomsnittliga exteriöra kvaliteten är fortfarande mycket god. I RAS nämns exteriöra 

överdrifter, framdelarnas konstruktion och storleken som ett observandum. Därtill uttalade senaste 

domarkonferensen att huvudets form och ljusa ögon särskilt bör beaktas. 

De exteriöra detaljerna är svåra att uttala sig om då antalet utställningar under året varit mycket få 

och därmed med få skrivna kritiker att utvärdera. 

Erfarenheterna säger oss dock att klara förbättringar har skett på dessa områden.  

Avsikten var att genomföra en likadan omgång mätning av hundar som genomförts vid två tidigare 

tillfällen. Dock satte pandemin hinder i vägen för att detta skulle kunna genomföras som det var 

tänkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


