
BTS avelsutvärdering 2021 

Vårt högst prioriterade mål i RAS är att  

Borderterriern skall fortsatt vara mentalt och fysiskt sund samt jaktligt och exteriört fullgod 

Samtliga mål i borderterrierns RAS har syftet att bidra till detta. 

Rasens population/avelsstruktur 

Mål population/avelsstruktur 

• Bibehålla en låg genomsnittlig ökning av inavelsgrad (COI), d v s under 2 % 
o Fokus på mycket lågt COI kan leda till överanvändning av hanar (t ex importer), vilket 

vore negativt för den effektiva populationen. 
o Enligt klubbens värdegrund (se ovan) läggs fokus på information och ömsesidig 

respekt 

• Rasen ska ha en god effektiv population (= genetisk variation) 

• Prioriterat mål. Den svenska populationen skall förvaltas så att importer är en möjlighet, 
inte en nödvändighet, i aveln 

• Aveln ska fortsatt ske tvärs över populationen oavsett olika intresseinriktningar 

• Registreringar ej under 500 st/år  

• Det genomsnittliga antalet kullar/hanhund i avel per år skall inte öka under den närmaste 
femårsperioden. 

• Generationsintervallet skall närma sig 5 år under den närmaste femårsperioden. 

Mål, COI: Uppfyllt 

Målet för COI är väl uppfyllt. Medelvärdet för 2021 års kullar var 0.9%. 93 av 112 kullar låg under 

målet på 2%. 18 kullar hade ett COI  mellan 2% och 6.25% vilket är på samma nivå som förra året. En 

kull låg över 6.25% med ett COI på 6.6%.   

Mål, effektiv population: Inte uppfyllt 

Avelsbasen är smalare än önskvärt, nödvändigt eller hälsosamt för rasen.  

Den effektiva avelsbasen räknas fram med programmet Lathunden över en femårsperiod. Under 

nästan tio år har den utnyttjade avelsbasen legat nära det kritiska värdet 100. Eftersom den 

utnyttjade avelsbasen är för liten krymper på sikt även den tillgängliga avelsbasen till en kritiskt låg 

nivå. Den här trenden behöver vi vända med långsiktigt hållbara förändringar i avelsurvalet.  
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Målet att aveln ska bedrivas utan tydlig uppdelning i subpopulationer, t ex mellan jakt- och 

sällskapslinjer, är rätt väl uppfyllt. Sedan flera år har runt hälften av kullarna minst en förälder med 

svensk eller finsk grytprovsmerit. Det visar att goda grytegenskaper värderas brett i uppfödarkåren. 

Det visar också att det är viktigt att fortsätta att grytmeritera hundar från olika blodslinjer, eftersom 

vi vill ha både en bredare avelsbas och en fortsatt avel på både jaktligt och exteriört meriterade 

hundar. 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Andel kullar med minst en 
grytmeriterad förälder 

50% 57% 48% 36% 41% 46% 

 

 

Mål, registreringar: Uppfyllt 

Antalet registreringar har återhämtat sig efter att under tio år ha legat lägre än målet minst 500 per 

år. Registreringarna ökade ca 10% 2020 och ytterligare ca 15% under 2021 till totalt 532 hundar: 528 

svenskfödda, två importerade hanar från Slovakien respektive Finland och två importerade tikar från 

Danmark respektive Storbritannien.  

Den genomsnittliga ökningen av alla rasers registreringar under covid19-pandemin ligger på ungefär 

samma nivå som för borderterrier. Ökningen är inte så snabb att det finns anledning att befara att 

den driver oinformerad avel, särskilt inte som 93% av kullarna 2021 föddes upp av BTS-medlemmar. 

 

 

 

 

Mål, antal kullar per hanhund: Uppfyllt 

Medelvärdet för antalet kullar per hane och år har bara sjunkit en aning. 70 hanar var fäder till de 

112 kullarna. Genomsnittligt antal kullar per hane och år var 1.6, vilket är ungefär som tidigare. Hur 

det årliga antalet kullar påverkar den effektiva populationen beror på i vilken utsträckning hanhundar 

återkommer i avel från år till år.  

Hanhundsanvändningen är sedan länge ganska koncentrerad på en liten andel av avelshanarna vilket 

har negativ inverkan på avelsbasen. Totalt sedan 1990 är genomsnittet för de hundar som gått i avel 

drygt 4 kullar per hane och drygt 2 kullar per tik. Tre fjärdedelar av dessa avelshanar har haft mellan 



en och fyra kullar var, men 5% av avelshanarna är fäder till 25% av kullarna med ett genomsnitt på 22 

kullar var. 14% av avelshanarna är fäder till 50% av kullarna, genomsnitt 15 kullar. Av de hanhundar 

som är födda 2005 eller senare är det 20 stycken som fått mellan 15 och 25 kullar totalt eller hittills 

under sitt liv. 

Ur ett genetiskt perspektiv är det bra om vi kan platta ut kurvan, dvs om det maximala antalet kullar 

under hela hanens liv framöver ligger lägre än nu för de mest använda hanhundarna. Det är också 

bra om vi kan sänka det genomsnittliga antalet kullar, dvs använda fler olika hanar i avel, och 

använda hanarna som är så lite släkt med varandra som möjligt. Det möjliga avelsunderlaget är stort 

eftersom fyra av fem borderterrierhanar är okastrerade enligt hälsoenkäten 2020. 

 

 

 

Spridningen i hanhundsanvändningen har inte ökat sett till antalet, men den har ökat genetiskt de 

senaste två åren. Det inbördes släktskapet mellan de hanhundar som fått tre eller fler kullar är lägre 

2021 än 2017 och 2018. Två av hanarna är halvbröder, i övrigt finns i stort sett bara låga eller inget 

släktskap mellan de mest använda hanhundarna.  

Tabell över inbördes släktskap mellan hanhundar med tre eller fler kullar 2021 

 

  



Tabell över hanhundar med två eller fler kullar 2021 

  
Antal 
kullar  

reg 2021 

Antal 
valpar  

reg 2021 

Totalt 
antal 
kullar 

Totalt 
antal 

valpar 

MK % 
2016-
2020 

Sweeping Saint No Sinner 6 27 6 27 1,17 

Toftahill Take A Walk 4 20 7 33 0,83 

Smedsbackens Leonardo 4 16 11 42 0,77 

Souvenir Fiery Lucifer 4 13 8 30 0,69 

Alekhan Iz Pesni Lovchiva 3 19 8 43 0,36 

Borderfun Light Zingo 3 19 3 19 1,66 

Sjödjurets Sunrise Shiraz 3 14 6 29 1,48 

Ottercap I Won't Back Down 3 14 3 14 1,06 

Zulu Fiery Lucifer 3 14 3 14 0,45 

Villjentas Sundance Kid 3 12 5 17 0,42 

Dowgri Debonair 2 14 12 51 0,74 

Björshults Hot Hot Hot 2 13 2 13 1,21 

Tottebus Teo 2 13 4 18 0,73 

Hux Flux Quiz Quartz 2 13 6 29 0,95 

Björshults Cassanova 2 12 15 65 2,18 

Trappgardn's Tapper 2 11 4 20 1,05 

Fightingstar's Quite A Boy 2 11 3 16 1,24 

Silvermolnet Douglas 2 10 2 10 1,01 

Väneröns Hasse 2 9 2 9 0,40 

Badamtam's Xpert In Action 2 9 2 9 0,13 

Rebus Xclusiva Xemplar 2 8 10 46 1,39 

Musical's Marrakesh 2 8 2 8 1,30 

Baillieswells Towiemore 2 7 17 52 0,85 

Rockamore Cullinan 2 7 7 27 1,83 

Björshults Dashing Dexter 2 6 15 64 2,46 

Beast N' Beautys King Louis 2 4 3 7 1,01 

 

I tabellen över hanhundar med två eller fler kullar anges längst till höger MK, mean kinship. 

Hanhundarnas MK har ett stort spann, från nästan noll till 2,5. Genomsnittet ligger kring 1 vilket är på 

samma nivå som tidigare. 

En låg MK-siffra motsvarar ett lågt genomsnittligt släktskap, det vill säga att det finns många 

borderterrier i Sverige som är ganska obesläktade med hunden. Det är gynnsamt för den framtida 

tillgängliga avelsbasen om många kullar har föräldrar med ganska lågt MK. BTS räknar ut MK som % 

COI i medel med alla borderterrier som registrerats i Sverige under en femårsperiod, dvs ungefär en 

generation och ungefär 2000 hundar. Här är MK räknat för hundar registrerade 2016-2020, dvs det 

påverkas inte av de avkommor som fötts 2021. 

Antalet barnbarn är ytterligare ett sätt att uppskatta hur fortsatt avelsanvändning av en hund eller 

dess nära släktingar inverkar på rasens genetiska variation. Ju fler barnbarn hunden har, desto fler 

närbesläktade hundar har den i den svenska populationen. Med antalet barnbarn ökar också 

sannolikheten för att hunden kommer att förekomma mer än en gång i framtida hundars stamtavla, 

dvs bidra till inavelsökning (COI). 



Tabell över hundar födda år 2001 eller senare med 160 eller fler svenskfödda barnbarn 

  födelseår 
svenskfödda 
avkommor 

svenskfödda 
barnbarn 

DAMDYKE GENTIL HUGEL 2003 97 381 

AXBOR DANTE 2001 120 342 

AXBOR HORATIO 2001 119 340 

TULLYMURRAYN LEXINTON 2006 110 289 

CONUNDRUM TANGLED UP IN BLUE 2003 94 246 

BUBBLES FLERET MORAVIA 2008 36 216 

BRAELAIR GREEN AND GOLD 2002 121 214 

KLETTERMUSENS STORYTELLER 2002 109 204 

BARSETTA ENGLISH NOBLEMAN 2003 10 185 

FOXFOREST FORMULA ONE 2001 73 177 

SUB TERRAM WORKING GIRL 2007 10 166 

OTTERKIN BLUE BAYOU CONUNDRUM 2001 4 164 

 

Listan över hundar med många barnbarn ser ut ungefär som förra året. En hanhund har via två av 

sina söner fått 27 nya barnbarn 2021, i övrigt är det inga större förändringar. 

 

Mål, generationsintervall: Uppfyllt i viss mån 

Programmet Lathunden beräknar generationsintervall för en 10-årsperiod. 2011-2020 var 

generationsintervallet 4.6 år för båda könen, lite lägre för tikar och lite högre för hanar. 4.6 är lite 

lägre än 2020 men högre än 2017 och 2018. 2021 var de äldsta föräldrarna födda år 2014 (tikar) och 

så tidigt som 2005 (hanar). De flesta hanarna var födda 2015-2019. En hanhund född 2014, en född 

2015 och en född 2016 fick sina första kullar 2021. 

 

 

 

 



Strategier, population/avelsstruktur 

BTS strategier för att nå målen handlar huvudsakligen om att engagera och informera. De strategier 

som kan kvantifieras är 

• informera enskild hanhundsägare då avkomman överstiger 80 st   

• Rekommendera en ålder vid avelsdebut som överstiger 18 månader för hanhund, samt 
rekommendera begränsning av antalet kullar innan man utvärderat avkomman  
 

Avelsmatadorer: Om en individ får väldigt stort genomslag i aveln kommer det att påverka den 

genetiska variationen negativt. Antalet avkommor ger en indikation på risk för framtida högt 

släktskap med rasen. Antalet barnbarn och MK-värdet är mer exakt men kan fortsätta att stiga långt 

efter att hunden själv inte längre går i avel.  

Ett länge använt riktmärke för hanhundsanvändning är man inte vill att en hund är far till mer 5% av 

en generation. Det motsvarar ungefär 80 valpar räknat på det antal registreringar som förväntades 

under perioden 2017-2021. Ett mer aktuellt och precist mått räknas fram i Lathundens avelsstatistik. 

För åren 2011-2020 anges högsta lämpliga antal valpar till 37, högsta acceptabla antal valpar till 94. 

Under 2021 har det inte tillkommit någon hanhund med 80 eller fler avkommor. Att avelsbasen är 

smal kan bero mer på att flera intensivt använda hundar är nära släkt med varandra än på antalet 

matadorer i sig. 

Avelsdebut: Två hanar har parats före 18 månaders ålder (RAS-mål). Ingen tik har parats under 18 

månaders ålder (grundregel). Inga ännu yngre hundar har gjort avelsdebut 2021.  

Begränsning av antal kullar före utvärdering:  Bland årets debuterande avelshundar finns tre hanar 

med 3 kullar och en med 6 kullar. Övriga 21 debutanter har en eller två kullar och har därmed 

möjlighet till en paus för utvärdering. 

 

Övrigt, population/avelsstruktur 

Kullstorleken ligger på 4.7 valpar per kull vilket är högre än vanligt. Medelvärdet de senaste 20 åren 

är 4.2 valpar per kull.  

De 112 kullarna kommer från 74 uppfödare. Nära 90% av uppfödarna var medlemmar i BTS under 

2021. De 8 som inte var medlemmar hade en kull var.  

23 av uppfödarna hade 2 eller fler kullar registrerade 2021. 

Uppfödare med fler än en kull registrerad 2021 

 Kullar Valpar 

Björshults 7 32 

Borderfun 6 30 

Sub Terram 4 16 

Border-Kanalens 3 16 

Bombax 3 11 

Fightingstar's 3 11 

Hellas 3 10 

Gibas 3 9 

Kontrast 2 14 



Jexmo 2 13 

Trientalis 2 13 

Hagbords 2 12 

Ground Workers 2 11 

Ottercap 2 10 

Rabalder 2 10 

Hia Hias 2 9 

Lyckliga Helleborus 2 9 

Steffex 2 9 

Svarthögens 2 9 

Crazy Train 2 8 

Wästborders 2 8 

Juniper 2 5 
 

13 av uppfödarna saknar kennelnamn, vilket är ungefär lika många som förra året. Sju nya 

kennelnamn har inregistrerats 2021: Borderplanet Sweden, Btsiniks, Fröslundas, Gamla 

Landsvägen’s, Holmvretens, Killegårdens och Tävelsrums. 

På grund av svårigheterna att meritera hundar under covid19-pandemin har BTS infört ett tillfälligt 

undantag från meritkraven för valphänvisning. Ca 15 kullar har under 2021 förmedlats med stöd av 

det undantaget. Undantaget upphör 1 januari 2022 eftersom 15 officiella utställningar och 28 

exteriörbeskrivningar kunnat hållas under 2021. För 2022 förutser vi liknande eller bättre 

möjligheter. 

 

Hälsa 

Mål hälsa 

• Att bibehålla borderterrierns goda hälsostatus 

• Frekvensen av de hälsoproblem som uppmärksammats skall ej öka under den närmaste 
femårsperioden 

• Prioriterat mål. Fokus på CECS, allergier/hud/mag-problem och 
mun/tandproblem 

 

Mål, hälsostatus: Svårt att mäta 

BTS genomförde en hälsoenkät årsskiftet 2020-2021 för 

• Hundar födda 2010-2020 för att se ändringar jämfört med tidigare enkäter 

• Hundar födda 2000-2009 för att undersöka status hos äldre borderterrier 
Enkäten ställdes till ägare av både nu levande och avlidna hundar. Resultaten har redovisats i detalj i 

BTB nr 2 och 3 2021.  

Ägarna till 19 av 20 nu levande borderterrier i alla åldrar anger att de har gott eller mycket gott 

allmäntillstånd. Med lite god vilja kan vi se det som bekräftelse på att vi bibehåller rasens goda 

hälsostatus. 

 



 

 

Mål, frekvens fokusområden: Uppfyllt 

Fokusområdena för hälsa i RAS är 

• Kramper 

• Mun och tandkött 

• Allergier, hud- och magproblem 
 

Fokusområdena är i viss mån kopplade till varandra. En stor andel av kramperna (CECS / PGSD) har 

visat sig ha samma grundorsak som en del av hud- och magproblemen (glutenintolerans). 

 

 

Andelen hundar under 10 års ålder som drabbats av fokusproblemen har minskat eller ligger stabilt. 

Idealt skulle vi vilja se en kraftig minskning, men målet är realistiskt eftersom arvsgång och 

miljöinverkan är relativt okända. För att minimera mörkertalet hos avelsdjur rekommenderar BTS att 

de ska ges kost som innehåller gluten. 

 

 



Övriga problem är precis som fokusområdena stabila eller minskande i frekvens hos hundar under 10 

års ålder. Inget ytterligare problem har visat sig så vanligt eller allvarligt att det bör föras upp bland 

fokusområdena i den kommande RAS-revisionen. 

 

 

Hälsoproblemen ökar av naturliga skäl när hundarna passerat 10 års ålder. Fler än 4 av 5 hundar 

anges ändå ha gott eller mycket gott allmäntillstånd. Vissa problem som ses mest hos äldre hundar 

kan motivera extra uppmärksamhet i alla åldrar, som nedsatt syn (eventuellt katarakter) och symtom 

på Cushing’s, sköldkörtelproblem och/eller diabetes. 

 

Övrigt, hälsa 

Kännedomen om avelsdjurens genetiska status när det gäller SLEM (Shaking Puppy) är god. Den 

övervägande delen av föräldradjuren i valphänvisningen har rätt till KSS-markering, dvs känd genetisk 

status via DNA-test, föräldrar eller far/morföräldrar.  

 

 

Mentalitet och bruksegenskaper 

Mål mentalitet och bruksegenskaper 

• Att bibehålla de mentala egenskaper som gör borderterriern till en duglig grythund och till en 
socialt väl fungerande hund 

• Att antalet BPH-beskrivna hundar skall nå totalt minst 200 

• Att öka antalet grytprövade hundar per år 

 

Med bruksegenskaper avses för borderterrier fysisk och psykisk förmåga att arbeta i gryt. Dessa 

egenskaper utgör grunden för hundens förmåga att användas till ett brett spektrum av olika arbeten 

och aktiviteter, samt förmågan att fungera i ett utmanande modernt samhälle. 



 

Mål, mentala egenskaper: Svårt att mäta 

Den subjektiva uppfattningen är att målet är uppfyllt. Hälsoenkätens svar indikerar att en 

borderterrier av tio används till grytprov medan hälften så många används till grytjakt. En stor andel 

av hundarna används till olika aktiviteter där de behöver vara socialt väl fungerande. BPH- och 

grytprovsresultaten ger också intrycket att de allra flesta som prövas är mentalt sunda och jaktligt 

fullgoda. 

Mål, BPH: Uppfyllt 

Målet för antal BPH-beskrivna uppnåddes 2019. Därmed har SKK tillhandahållit en analys av rasens 

beskrivna mentalitet. Den finns tillgänglig på hemsidan. I stort avspeglar beskrivningarna vår bild av 

borderterriern som en trygg, öppen och alert hund. Rädslor, t ex vid skott, är ovanliga. Det är dock en 

viss överraskning att det är stor spridning mellan olika individers beteende vid möte med främmande 

människor.     

Trots de restriktioner vi haft pga pandemin antalet BPH-beskrivningar ökat kraftigt till 84 hundar 

under 2021. Två hundar har gått MH under 2021. Totalt har nu sammanlagt ca 800 borderterrier 

fullföljt BPH eller MH.  

 

Mål, Antal grytprov: Inte uppfyllt 

Möjligheterna att träna inför och genomföra prov i gryt har däremot minskat tydligt de senaste åren. 

Det beror både på pandemin och på andra utmaningar. 12 grytanlagsprov har genomförts med 

kvalitet 1 vilket är på samma nivå som 2020 men bara hälften av antalet starter 2019.  

Minst fyra grytjaktprov med första pris har genomförts under 2021 vilket är fler än 2020 men 

betydligt färre än tidigare år. Sedan 2020 krävs inte längre godkänt grytanlagsprov före 

jaktprovsstart, detta för att öka möjligheten att grytmeritera trots provgrytverksamhetens 

utmaningar. 

     



Strategier, mentalitet/bruksegenskaper 

BTS-medlemmarnas möjlighet att prova på, träna och testa hundarna i gryt är beroende av 

förutsättningarna för de klubbar BTS stöttar i det syftet, främst Grythundklubben. Utmaningarna för 

de berörda klubbarna har varit stora de senaste åren och ser f n ut att bestå.   

 

Exteriör 

• Medelvikten hos borderterrier skall inte öka under de närmaste fem åren utan hellre närma 
sig rasstandardens angivelser 

• Bibehålla borderterrierns konstruktion och rastypiska detaljer relaterat till dess ursprung som 
grythund 

Mål 

Mål, Vikt: Uppfyllt 

Senaste vägningen genomfördes vid Årets Border2021. Den indikerade en medelvikt som är stabil 

sedan många år men högre än rasstandardens angivelse. BTS anser att ”spanning” vid 

exteriörbedömning är viktigare än hundens tyngd för att bedöma storlek med avseende på 

lämplighet för grytjakt.  

 

 

Mål, Konstruktion och rastyp relaterat till ursprung som grythund: Svårt att mäta 

BTS lägger stor vikt vid att rasstandardens svenska översättning ska tydliggöra kopplingen till 

borderterrierns ursprung som grythund. Den standarduppdatering som gjordes år 2020 utan 

föregående remissförfarande saknar bl a det tidigare avsnittet om bakgrund och ändamål. BTS avser 

att ta hänsyn till det därmed ökade behovet av information om grytarbetets inverkan på 

borderterrierns egenskaper i den kommande revisionen av RAS. 

Sammanfattning 

Sju av målen i RAS är uppfyllda under 2021. Två är inte uppfyllda medan tre är svåra att mäta. 

Det är positivt att medel COI ligger fortsatt lågt för valpar registrerade 2021. Avelsbasen är dock 

smalare än vi önskar. Hanhundsanvändningen har över tid stor påverkan på avelsbasen. 2021 års 

hanhundsanvändning var ungefär lika som 2020. 

Hälsoenkäten årsskiftet 2020-2021 visar ett gott läge hälsomässigt, mentalt och i hur ägarna 

uppskattar sina hundar. Enkätsvaren visade inte på några ökande eller nya allvarliga hälsoproblem. 

Påverkan av covid19-pandemin 2021 utgörs av ökat antal registreringar, ca 15%, och vissa 

svårigheter att meritera avelsdjuren exteriört och i gryt. Grytverksamheten har redan sedan tidigare 

stora och ökande utmaningar. Antalet genomförda BPH har ökat. 

20220124 Åsa Sandberg, enligt uppdrag BTS avelskommitté 

Medelvikt 1983 1985 1999 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

hanar 7,9 8,4 8,5 8,8 8,5 8,8 8,7 8,7 8,7 8,7 8,6 8,5

tikar 6,8 7,0 7,1 7,2 7,0 7,2 7,2 7,1 7,3 7,4 7,1 7,4


