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INLEDNING
RASSPECIFIK AVELSSTRATEGI – RAS FÖR
SILKY TERRIER
Giltighetstid i 5 år
Svenska Kennelklubben har ålagt rasklubbarna att sammanställa en
Rasspecifik Avelsstrategi RAS, som skall revideras vart femte år. Uppdraget att
utforma dessa lades på specialklubbarna, som i sin tur delegerar arbetet till
rasklubbarna.
Samordningsansvaret för RAS kvarstår hos specialklubben, Svenska
Terrierklubben som delegerat RAS till rasklubben Svenska Silky Terrier Ringen.
Uppfödarna är den viktigaste målgruppen i en rasklubb och RAS är riktlinjerna
för dem i deras arbete med att utveckla och förbättra sin ras. RAS skall ses i ett
längre perspektiv och aktualiseras och utvecklas vid behov.
Det här är en revidering av RAS 2013. Rasklubbens Avelskommittè/styrelse ska
sedan utvärdera RAS årligen och till årsmötet lämna in verksamhetsplan och
verksamhetsberättelse.
I detta RAS dokument har endast statistik och uppgifter från SKK:s Avelsdata
använts. Hanhundsanvändningen har kommenterats i djur i aveln. Det finns tre
viktiga dokument för våra uppfödare att förhålla sig till:
1. Jordbruksverkets regler angående hållande av hund och katt.
2. SKK Grundregler.
3. SKK:s Avelspolicy.
Granskarens utlåtande
RAS 2013 är granskat av Kjell Andersson. Utlåtande finns i bilaga 1.
Övergripande avelsmål för rasen
Vi ska bibehålla det goda ryktet om kvalitet som den svenska silky terriern har, i
såväl Sverige som internationellt, både vad avser exteriör, hälsa som mentalitet.
Generellt om rasen
I första hand är silky terriern en sällskapshund/familjehund samt
utställningshund. Rasen är relativt lättlärd och fungerar bra inom grenarna
agility, spår och lydnad.
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HISTORIK
Silky terriern kommer från Australien. Det närmaste ursprunget är australisk
terrier och yorkshireterrier. Under perioden 1820 - 1830 nämns en
brokenpälsad tik, uppfödd i Tasmanien med en skinande blå pälsfärg, tiken
sändes till England och blev parad med en dandie dinmont terrier.
En herr Mac Arthur Little köpte några av valparna i den kullen och fortsatte
experimentet med att försöka få fram den mjuka silkiga pälsen.
Senare emigrerade herr Little till Sydney i Australien där han använde både
australisk terrier och yorkshireterrier i aveln. Därav det tidigare namnet Sydney
Silky Terrier. Silky terrierna spreds snabbt ute i kolonierna och australisk silky
terrier blev etablerad som ras. Den första rasstandarden skrevs under det tidiga
1900-talet.
1932 förbjöds blandningar av raserna för att skydda rasernas identitet, då en
liten silky terrier var svår att skilja från en stor yorkshireterrier.

En av de allra första importerna från mitten av 1960-talet.

Svensk historia
Rasen kom till Sverige1965 då Västerbackens kennel i Karlholmsbruk, ägd av
Anna-Lisa Westerberg, importerade en dräktig tik från Australien. Hennes namn
var Coppice Chessina Lady och var dräktig med Tauto Talisman. En hane, V.
Lord Ned och tre tikar, V. Lady Mathilda, V. Princess Waratha och V.
Sundowner föddes i kullen. Efter Västerbacken kom så flera uppfödare igång
med uppfödning av rasen och den etablerades.
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Till att börja med var registreringsantalet inte särskilt högt, men i slutet av 1980
och i början av 1990, låg registreringarna runt 80 - 100 stycken per år. Bristen
på avelshanar fanns redan då. Fyra hanar dominerade hanhundsstatistiken, av
dessa var två far och son.
Omkring 2000 dalade antalet registreringar. Anledningen var att flera uppfödare
slutade föda upp. Under de senaste decennierna ligger valpantalet på 20 - 30
stycken årligen. Många silky terrier har importerats, men de har varit
närbesläktade med den svenska stammen.
Från början var silky terriern mycket ojämn i rastypen. Oftast såg man en typ
som mer liknade en australisk terrier, med kortare svart sträv päls, men med
starkare tanfärger. Efter hand fick man fram längre pälsar, framför allt mjukare
och ljusare, men med dålig tanfärg. De var så ljusa att de mer påminde om
malteser. Idag har uppfödarna fått fram en typ som mer liknar en silky terrier.
Den har inte fullt så mycket substans i kroppen och så kraftiga huvuden som
australisk terrier, mer av yorkshireterrierns elegans.
Användningsområde
I Sverige är rasen framförallt en pigg och alert sällskapshund och enskilda
individer har gjort det väldigt bra inom bland annat lydnad. Förutom
utställningar, ökar silky terriern i olika aktiviteter som rallylydnad, viltspår och
agility, vilket borde passa den yngre generationen.
En ny rasstandard publicerades som FCI standard på engelska och svensk
översättning fastställdes av SKK 2013-02-13.
En nyhet är den naturliga svansens utseende.
Rasen finns inte upptagen i SKK-dokumentet Särskilda Rasspecifika
Domaranvisningar.

Rasens population/avelsstruktur
(SKK/Avelsdata)

Registreringsstatistik 2013 - 2020
Tabell 1
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Kommentar: Silky terrier är en numerärt liten ras. Under 2017 kom antalet registreringar över
50 stycken med importer, framför allt från Island. Därefter har antalet registreringar dalat, dock
med en liten ökning under 2020, med dubbelt så många födda valpar.

Inavelstrend 2013 – 2020
Tabell 2
Inavelsgraderna har legat på en låg nivå, men ökade under år 2019, från 3,1
procent till 8,5 procent, för fem kullar. I snitt har inavelsökningen under åren
2013 - 2020 legat runt 3,5 procent.
Inavelsökningen varierar mellan åren på grund av det låga antalet kullar. Det
används i stort sett lika många hanhundar som tikar i avel varje år. Den låga
inavelstrenden under åren 2013 – 2018, tyder på en medvetenhet bland
uppfödarna att undvika att para hundar som är alltför nära släkt och att använda
fler hanar och tikar i avel.

Kommentar: Om möjligt bör inavelsgraden inte ligga högre än 2,5 procent, för att inte tappa för
stor genetisk variation.
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Antal kullar samt kullstorlek 2013 - 2020
Tabell 3
Kullstorleken ligger på ett medeltal på 3,5 valpar/kull. Avelsdebuten sker för
tikarna mellan 2 - 3 år.

Kommentar: Tabellen ska läsas enligt följande; årtal, kull genomsnitt samt antal kullar.

Använda tikar och hanar i avel 2013 - 2020
Tabell 4
I stort sett har lika många hanar som tikar använts i avel under åren 2013 2020.

Kommentar: Tabellen ska läsas enligt följande; årtal, antal kullar, antal tikar samt
antal hanar. I stort sett har lika många hanar som tikar använts i avel under åren 2013 - 2020.

Silky terrier är en numerärt liten ras som kämpar med de problem som alla små
populationer har, nämligen en för liten tillgänglig avelsbas.
Det är i nuläget inte lämpligt att införa restriktioner gällande avelsdjurens
användning, mer än att i de fall det är möjligt. Hellre låta två kullsyskon gå i
avel, istället för samma avelshund två gånger. Inte heller para två
närbesläktade individer med samma eller närbesläktade täckhund/täckhundar,
för att hålla inavelsökningen på en rimlig nivå och under 6,25 procent, enligt
SKKs rekommendationer. Men vid en förhoppningsvis ökning i framtiden av
kullantalet, kan en eventuell begränsning diskuteras inom klubben.
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Importer
Den genetiska variationen är mycket beroende på vilka hundar som importeras
och hur pass obesläktade de är med den befintliga svenska populationen.
Därför är det viktigt att undersöka hur den totala populationen av silky terrier i
världen ser ut och undvika att importera hundar med härstamning alltför lik den
som redan är representerad i Sverige.
Det finns även möjlighet att para via insemination, åka utomlands för att para,
samt att använda andra generationens hundar av de som är födda i Sverige.
Provparningar av avelsdjuren via SKK Avelsdata är ett sätt att kolla om djuren
är för nära besläktade innan parningen genomförs.
2013
Hane, Tjeckien, SE UCH, inga avkommor
Tik, Finland, INTUCH, 1 avkomma
Tik, Finland, inga meriter, inga avkommor
2014
Tik, Finland, INT UCH, 4 avkommor
Hane, Finland, SE UCH, US UCH, 4 avkommor
Tik, Finland, NORD UCH, inga avkommor
2015
Hane, Danmark, inga meriter, inga avkommor
Hane, Kroatien, SE UCH, 4 avkommor
Tik, Finland, inga meriter, 2 avkommor
Tik, Finland, inga meriter, inga avkommor
2016
Tik, Finland, inga meriter, inga avkommor
2017
Hane, USA, CIB, 8 avkommor (3 kullar) i Sverige
Hane, USA, CIB, 15 avkommor (3 kullar)
Hane, Norge, NORD UCH, 5 avkommor (1 kull)
Tik, Norge, NORD UCH, 3 avkommor
Tik, Norge, NORD UCH, 7 avkommor (2 kullar)
Tik, Norge, INT UCH, 7 avkommor. (2 kullar)
Tik, Norge, NORD UCH, 16 avkommor, (3 kullar)
Tik, USA, SE UCH, 5 avkommor (1 kull)
Tik, USA, NO UCH, 2 avkommor
Under 2017 flyttade en silkyuppfödare från Island till Sverige med sina hundar,
därav det höga antalet importer.
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2018
Hane, USA, NO UCH, SUCH, 4 avkommor
2019
Ingen import
2020
Hane, Finland, CIB, 17 avkommor, (4 kullar)
De individer som används i avel är de som besitter de kvaliteter som uppfödare
efterfrågar. Då rasen är oerhört numerärt liten så “förbrukas” individerna fort.
För att bredda avelsbasen behövs fler blodslinjer.
Barnbarnsdiagram
Genom att generellt granska antalet barnbarn som hanhundarna lämnar får
man en bild av hur stort inflytande en hane har på rasen. Detsamma gäller även
för tikar, även om det är ovanligt att en tik får större antal barnbarn än en hane.
I slutänden betyder det att hanhundarna oftast har större inflytande på
avelsutvecklingen än en tik. En rekommendation är ett studera
barnbarnsdiagram innan parning.
Antal uppfödare
Inom rasklubben Silkyringen finns idag nio uppfödare som är medlemmar, med
varierande antal kullar per år. Dessutom finns ytterligare sex uppfödare som
inte är medlemmar i Silkyringen
Mål de kommande fem åren
 Avelsbasen är smal och måste breddas. Det vill säga fler individer,
särskilt hanar bör gå i avel.
 Inavelsgraden bör stabiliseras och inte överstiga om möjligt 2,5 procent.
 Uppfödarna bör öka samarbetet sig emellan, samt aktivt öka utbytet
gällande avelshanar.
 Fler importer bör kunna användas i avel.
 Fler uppfödare behövs i rasen.

Strategi för de kommande fem åren
 Att använda icke besläktade individer för att inte begränsa vidare
avelsmaterial.
 Information och diskussion om avelstrukturen på uppfödarträffar samt
information på hemsidan och i rastidningen.
 Att öka rasens popularitet genom att visa upp rasens användbarhet och
därmed få fler rasintresserade samt fler uppfödare.
 Att även marknadsföra rasen gentemot yngre generationer för att öka
efterfrågan.

10

11 (18)

HÄLSA
Rasen är genomgående frisk och långlivad. Det kan förekomma tandbortfall i
vissa linjer, men inte så att det är ett rasproblem.
Ögon
Endast 4 diagnoser av 22 undersökta finns noterade under 2013 – 2019.
Diagnoserna är CRD, distichiasis, vitreusprolaps och vitreusdegeneration.
Ögon utan anmärkning är 19 stycken. Tidigare ögonlysningar visar på något fall
av retinopati samt några katarakter.
Rasen har inte problem med ögonsjukdomar, men det har dykt upp enskilda fall
och därför rekommenderar rasklubben uppfödarna att ögonlysa de individer
som ska gå i avel.
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Patella
18 silky terrier är undersökta för patella. 100 procent av dessa är utan
anmärkning. Patella var ett problem tidigare, därav rekommenderades
undersökningar. Det är en relativt enkel undersökning som gynnar aveln och
avkommor, och därför rekommenderar rasklubben att patellaundersökningar
görs på de individer som ska gå i avel.

Mål de kommande fem åren
● Uppfödarna rekommenderas att göra ögon- och patellaundersökningar,
just för att avelsbasen är så numerärt liten och för att behålla rasen frisk.
● Att fortsätta sträva mot god tandhälsa.
Strategi för de kommande fem åren
● Att utöka samarbetet med de nordiska uppfödarna för att delge varandra
eventuella hälsoproblem i rasen.
● Uppfödarmöten mer kontinuerligt för att delge och diskutera rasens
hälsa.
● Samarbetet mellan uppfödarna bör förstärkas för att gynna rasens
sundhet.
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Mentalitet/funktion
Nuläge
Silky terriern är först och främst en terrier till humöret, och behöver få använda
sin energi och nyfikenhet i olika aktiviteter. Alltför hett humör är inte önskvärt,
men heller inte skygghet som kan förekomma. Man måste skilja mellan att vara
skygg och att vara reserverad, då hunden vill få tid på sig att undersöka saker
och ting och nya människor.
Rasen uppvisar variation gällande mentalitet. Ser man till rasens historia bör det
eftersträvas mer nyfikenhet och mod. Då det är en urban ras, bör rasen ha stor
tillgänglighet gentemot människor och inte alltför mycket ”terriertemperament”.
Vill man gå till botten med arbetet kring temperament bör många fler BPHbeskrivas, för att avgöra vad som är arv och vad som är miljöpåverkan. Endast
två silky terrier har genomgått SKKs BPH-beskrivning.
Att inte fler hundar beskrivits kan bero på det höga priset, men det går att få
tillbaka en del via de subventioner som delas ut av Svenska Terrierklubben
efter ansökan.

Mål de kommande fem åren
 För att kartlägga silky terrierns mentalitet är det önskvärt att våra
uppfödare genomför BPH på sina avelsdjur och deras avkommor. Målet
är att ytterligare minst 10 stycken skall genomgå BPH de kommande fem
åren.
 Uppfödarna bör eftersträva att det rastypiska temperamentet skall finnas
hos övervägande del av populationen, trygg, modig, och nyfiken.
Strategi de kommande fem åren
 Uppmuntra uppfödare och valpköpare att genomföra BPH, genom att
skriva om BPH i klubbtidningen, samt på klubbens hemsida.
 Genom digital enkät till uppfödare och silky terrierägare ta reda på hur de
upplever sina hundar mentalt.

13

14 (18)

EXTERIÖR
Rasstandarden föreskriver
”Silky terrier ska vara kompakt, måttligt lågställd med medellång kropp och
finlemmad, men med tillräcklig substans”.
Höjden på manken ska vara 23-26 cm och vikten ska stå i proportion till
höjden”. Ser man till det tidigare gjorda Domarkompendiet (nov 2008) bör
kropplängden vara 1,2 x höjden. Vikten är föreskriven till 3,5- 4,5 kilo, där den
Svenska Silkyringen, anser att den högre vikten är mer korrekt. Könsprägeln är
viktigt.
Rörelserna skall vara fria och effektiva och spegla terrierns temperament.
”Pälsen skall ligga slätt, vara fin och glänsande med silkig struktur.
Pälslängden får inte menligt inverka på hundens rörelser. Pälsen får aldrig nå
ner till marken. Fram- och baktassarna skall vara fria från lång päls.
I ”Domarkompendiet”, beskrivs att pälslängden ska vara cirka halva längden
mellan mark och buklinje och följa buklinjen. Pälsen är vanligtvis fullt utvuxen
vid cirka 3 års ålder enlig samma dokument. Pälsen ska inte vara grov eller
ullig.
Olikheter i färg förekommer, men den i standarden angivna skall eftersträvas.
Alla nyanser av blå och tan accepteras, ju mer mättade och klart definierade
färger, desto bättre. Silver och vitt accepteras inte. Den blå färgen på svansen
skall vara mycket mörk. Silverblå eller fawn färgad hjässtofs är önskvärd. Den
blå färgen på kroppen måste vara utan tan eller bronsfärg. Tan tecknen får inte
vara sotiga. Hos valpar är svart kroppsfärg tillåten, utvecklingen av den blå
färgen måste påbörjas vid 18 månaders ålder. Helt svart färg (på de partier som
ska vara blå) på vuxna hundar (över 18 månaders ålder) ska inte accepteras.
Nuläge
Den exteriöra standarden är genomgående god, men det finns detaljer som kan
förbättras. Storlekarna på hundarna är ojämna, fronterna kan bli bättre och
frambenen rakare. En liten del av populationen kommer till bedömning på
utställning. De flesta utställda i vår ras har förr eller senare fått lägst kvalitetspris
excellent. De flesta år har några individer placerat sig i terriergruppen.
Något som vi upplever premieras är päls och färg. Även topline och rörelser är
något som ofta benämns i kritikerna på utställningar. Bristerna som
framkommer ur kritikerna är att bröstkorgen är otillräcklig och att de är något
långa i länden. I vissa linjer finns även tandbortfall, men kommenteras inte av
alla domare.
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Ny rasstandard för rasen publicerades som FCI- standard på engelska och
svensk översättning fastställdes av SKK 2013-02-13. Rasen finns inte upptagen
i SKK-dokumentet ”Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar”, SRD.
En nyhet i standarden är den naturliga svansens utseende.
Svansen skall vara högt ansatt och bäras upprätt, men inte för glatt. Den ska
vara fri från pälsfana, vare sig den är kuperad eller naturlig. Det är tillåtet att
importera en svanskuperad hund, men dock inte att ställa ut den. Den naturliga
svansens tre första svanskotor skall bäras upprätt eller något böjd, men inte
över ryggen. Svansen får inte vara ringlad. Dess längd ska bidra till intrycket av
god helhetsbalans. Det händer att hundar med ringlad svans premieras på
utställningar.

Mål de kommande fem åren




Förbättra de brister i exteriören som finns hos dagens hundar, bland
annat fronter, framben och ryggar.
Uppfödarna bör sträva efter att rasen blir mer enhetlig. Dagens individer
varierar i storlek och pälskvalitet mer än önskvärt.
Rasens könsprägel förblir tydlig.

Strategi de kommande fem åren
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Studera domarkritiker för en sammanfattning av nuläget.
Det åligger uppfödarna att objektivt bedöma och vara noga med de
avelsdjur de väljer att använda, så att avkomman har potential att
motsvara standarden.
Före parning ta del av det domarkompendium som finns på SKKs
hemsida.
Vid uppfödarmöten få en bredare diskussion och möjlighet att rådfråga
varandra för en gemensam samsyn.
Att undvika avla på individer som besitter alltför stora avvikelser från
rasstandarden.
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Förankring av revideringen
RAS 2021 är förankrat i Svenska Silky Terrier Ringens styrelse och uppfödare
med medlemskap i SSTR har haft möjlighet att yttra sig.
Revideringen är gjord av Josephine Allrin, Dennis Gustafsson och Gunnel
Odlare i samarbete med Svenska Terrierklubbens Avelskommitté.
Målsättningen är att SSTRs uppfödare ska genomföra ett fysiskt möte varje år.
Dessemellan har man kontakt via internet. Önskvärt vore att fler fysiska möten
skulle kunna genomföras.
Information kommer att ges i rasklubbens tidning Silky Terriern samt på
hemsidan om revideringen av RAS 2021.
I april 2021
Styrelsen för Svenska Silky Terrier Ringen
Catharina Perlenius
Ordförande
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Bilgaga 1
Utlåtande över RAS för silky terrier
Undertecknad har på SKK/AKs uppdrag granskat Svenska Terrierklubbens och
SSTRs avelsstrategi för silky terrier. Jag finner strategin mycket bra
genomarbetad och förankrad i klubben. Förslag från förra utlåtandet över RAS
har genomförts.
Följande kommentarer kan tjäna som förslag till diskussion och i ert fortsatta
arbete med RAS.
 Avsnittet om avelsanalys enligt Lathunden är lite svårbegripligt och utmynnar i
att siffrorna om maxantal valpar från Lathunden är orealistiska, men vad anser
klubben är realistiskt och kan rekommendera? Med tanke på slutsatsen att silky
terrier har problem med krympande genetisk variation borde rekommendationer
om lämplig begränsning av antal kullar per hane redovisas i RAS även om
problemet med överanvändning idag verkar avlägset.
 Populationen av silky terrier är liten i Sverige därför är det angeläget att
studera populationen i världen och främst i Norden där det finns ett stort utbyte
av avelsdjur (se diagram).
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 Rasen är mycket lite belastad hälsomässigt och min fråga är om det lönar sig
att öka antal undersökta hundar generellt?
 Det är lite motsägelsefullt att sträva mot allt större likhet exteriört och mentalt
samtidigt som rasens genetiska variation skall vara så stor som möjligt.
 Varför har rasens popularitet minskat?
Jag önskar fortsatt lycka till i avelsarbetet med silky terrier.
Knutby 11 november 2013
Kjell Andersson
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