
 
Svenska Yorkshireterriersällskapet 

 
 

Utvärdering av RAS kortsiktiga mål för 2013 
 
 
Rasspecifika avelsstrategier, RAS, för Yorkshireterrier har vid tidigare tillfällen presenterats och 
diskuterats i samband med årsmöten och uppfödarträffar. RAS-sammanställningen har sedermera 
publicerats i klubbtidningen Yorkshireterriern.  
 
Utvärderingen nedan är baserad på SKK,s avelsdata.  
 

 

Under 2013 registrerades 301 Yorkshireterrier (142 tikar och 159 hanar) i SKK varav 9 stycken (7 
tikar och 2 hanar) var importer. Det har inte registrerats så få yorkshireterrier som 2013. 

 
 
 
Resterande kullar föddes i 81 kullar efter 48 hanar och 78 tikar. 
Den genomsnittliga kullstorleken var 3,2 

 
 

2009 2010 2011 2012 2013
Importer

2013

Registreringar de senaste 5 åren

Tikar 250 254 218 221 142 7

Hanar 210 259 228 229 159 2

Totalt 460 513 446 450 301 9
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Hälsa 

Mål: Att Yorkshireterriern skall vara en frisk och sund hund som orsakar sig själv och sin ägare 
minsta möjliga hälsobekymmer 

Hälsoenkäten som genomfördes 2013 visade inget alarmerande, men den kan vara bra att förnya 
ibland. Då den huvudsakligen inriktade sig på andnings-, tand-tunga med anledning av rasens 
förekomst på SRD-listan. Vi hade en del om mentaliteten också och där var det bara positivt. 

Mål: Att öka den genetiska variationen. 

Inavelsgraden har under de senaste åren sänkts från en nivå 2003 5,3%, 2004 4,5%, 2005 3,8%, 
2006 3,0%, 2007 3,3%, 2008 2,8%, 2009 2,6%, 2010 1,6%, 2011 1,3%, samt för 2012 2,0%, 
2013 1.8 % 

Den sänkta inavelstrenden ser ut att stabilisera sig. 

Alla 82 kullar låg på en nivå under 6.25%. 

Däremot har användningen av hanhundar stagnerat något. Till de 79 tikar som parades användes 
endast 49 olika hanhundar, det måste användas fler hanar i aveln. 

 
Här ser man hur inavelsgraden under de senaste åren sänkts från en nivå 2003 5,3%, 2004 4,5%, 
2005 3,8%, 2006 3,0%, 2007 3,3%, 2008 2,8%, 2009 2,6%, 2010 1,6%, 2011 1,3%, 2012 2,0%.  

samt för 2013 1,8 % 

 
 
 
Här ser man fördelning i inavelsparningar och inga kullar låg över 6,25 % 2013
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Föräldradjurens ålder vid första valpkull. Kullar födda 2013 (Totalt 82 st). 

             0 - 6 m    7 - 12 m   13 - 18 m  19 - 24 m    2 - 3 år   4 - 6 år   7 år och äldre    Totalt 

Moder                                       0               5              29            5               0                     39 

Fader                                        5               2               2             0               0                      9 

Totalt                                        5               7              31             5 

 

 
Exteriör/funktion 

  

Mål: Att bevara de rastypiska detaljerna. Yorkshireterriern ska vara en långpälsad hund. 

Pälsen ska hänga rakt och jämnt ner efter sidorna. Pälsen ska vara glänsande och med 

en struktur som av fint silke. Kroppspälsen ska vara stålblå och får inte vara svart (utom 

på valpen och den unga hunden) och absolut inte ullig. Tanfärgen ska vara något ljusare 

i topparna än i botten och ska enligt noggranna beskrivningar i standarden variera i 

intensitet och djup på olika delar av hunden.  

Under pälsen ska finnas en kompakt och nätt hund med mycket god resning, som 

uttrycker självsäkerhet. Yorkshireterriern ska ha en spänstig och välproportionerlig 

kropp. Huvudet ska vara i proportion med kroppen, ganska litet med plan skalle. 

Äppelhuvud är inte korrekt. Ögonen ska vara mörka med mörka ögonränder. 

  

Detta mål är svårt att utvärdera. Vi fortsätter att genom information på hemsidan samt i 

klubbtidningen och rådgivning i förekommande fall, påpeka vikten av att bevara de 

rastypiska detaljerna hos Yorkshireterriern. Här har SKK och SvTeK också ett stort 

ansvar när det gäller att bjuda in kompetenta rasdomare till respektive klubbs 

utställningar. Rasdomare, som ser till att rätt detaljer bedöms och prioriteras på ett 

korrekt sätt för en så komplex ras som Yorkshireterriern faktiskt är. Det gäller framför 

allt exteriör, mentalitet, pälskvalitet och färger (speciellt när det gäller färgutvecklingen 

hos unga hundar). 

 

Mentalitet  

Mål: Att bibehålla rasens goda mentalitet. Yorkshireterriern ska vara en alert och 

intelligent dvärgterrier, livlig med ett stabilt sinnelag. 

  

Som rasklubb har vi informerat uppfödarna, genom SYTS hemsida och i klubbtidningen 

Yorkshireterriern, om vikten av den mentala statusen hos hundar som är tänkta att 

använda i avel.  

Sedan år 2000 – 2013 har totalt 29 yorkshireterrier känd mental status.  

Det är 13 yorkshireterrier som genomgått BPH Beteende och Personlighetsbeskrivning 

Hund, SKKs nya mentalbeskrivning för alla raser och 16 stycken har gått MH under 

samma tid. 

Positivt i mentalitetens anda är att intresset att använda rasen i sammanhang som till 

exempel lydnad, rallylydnad, agility, freestyle och viltspår ökar kontinuerligt. 

 

Samarbete  

Mål: Att avelsstrategin för yorkshireterriern förstås, accepteras och följs av samtliga 

uppfödare av rasen, vare sig de föder upp en enda kull eller har kontinuerlig uppfödning.  

Att stor öppenhet och gott samarbete uppfödare emellan uppnås. 

  

I och med RAS så finns det en avelsstrategi i rasklubben, en för alla uppfödare 

gemensam riktlinje inom avelsarbetet. RAS har presenterats på SYTS hemsida och i 

klubbtidningen.  

Vi hade en uppfödarträff i Ödeshög 2013, där ett 20-tal uppfödare var närvarande. 

På lokalträffar runt om i landet har uppfödare haft möjlighet att träffats och diskutera 

avelsfrågor.  



 

Tidsplan  

Mål: Arbetet med RAS är ständigt pågående och justeringar och revideringar kan göras 

kontinuerligt vid behov.  

 

Arbetet med RAS fortgår inom klubben på ett positivt sätt vilket syns bäst på den tydliga 

trenden beträffande inavelsgraden.  

I syfte att förbättra och förstärka avelsarbetet i rasklubben har vi ett avelsråd och 

avelskommitté inom SYTS. Vår förhoppning är att denna, genom samarbete och 

diskussioner med SKK, SvTek samt medlemmarna, skall kunna fortsätta utveckla arbetet 

med avelsfrågor inom klubben. 

 

Sammanställt av Mona-Lisa Dahlstedt Avelsråd 

 

 

 

 

 

 

 


