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Inledning 

SKKs utlåtande för RAS yorkshireterrier 2.0 2010 

  

Utlåtande över RAS för yorkshireterrier  

Undertecknad har på uppdrag av SKK/AK granskat Svenska terrierklubbens och 
Svenska yorkshireterriersällskapets Rasspecifika Avelsstrategi (RAS) för 
yorkshireterrier.  

Jag finner strategin genomarbetad och dokumentet är klart förbättrat sedan första 
versionen och det är väl förankrat i klubben. En webbaserad hälsoenkät håller på att 
planeras och genomföras.  

De punkter som föranlett att yorkshireterrier finns på SRD-listan har analyserats och 
slutsatsen är att klubben kommer att arbeta speciellt med dessa punkter med 
ambitionen att rasen inte skall behöva vara med på listan i framtiden.  

Följande kan tjäna som förslag till förbättring av RAS inför framtiden:  

Hur är det med fruktsamheten i rasen? Finns det problem t.ex. med dräktigheter, 
kejsarsnitt, valpdödlighet.  

Inavelsökningen har sänkts vilket rekommenderades i förra utlåtandet bl.a. genom att 
nära släktskapsparningar har upphört. Hur har importerade hundar hanterats i 
beräkningen?  

Klubben har inte angett någon högsta gräns för antalet valpar efter hanar och tikar 
endast SKKs allmänna rekommendationer för hanar, som i sig är ganska hög. Nu finns 
det en hane registrerad 2001 med 287 avkommor. Detta är långt över dessa 
rekommendationer om absolut högsta gräns och han kommer sannolikt att ge väldigt 
många barnbarn så småningom. Jag föreslår att klubben inför ett högsta 
rekommenderat antal valpar (kullar) per hane. Diskutera gärna även antal kullar per 
tik. Ange också en högsta rekommenderade gräns för inavelsökning i en enskild 
parning (t.ex. 5 % över 5 generationer).   

Jag önskar god fortsättning med avelsarbetet och de enkäter som planeras!  

  

Knutby 10 februari 2011.  

Kjell Andersson  
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Generellt om rasen 
En liten välkroppad intelligent terrier som är med på det mesta.  

Rasens historia, bakgrund och utveckling  

Yorkshireterriern kan sägas vara ett bevis på brittisk uppfödarkonst.  

Rasen skapades med början under 1850-talet i Yorkshires ulldistrikt.  

Vävare och ullfabriksarbetare tog som hobby och med all säkerhet som extrainkomst, 
att föda upp mycket små, mjukhåriga terrier, som blev populära sällskapshundar hos 
besuttna damer. Den gamla engelska black-and-tan terriern, malteser, dandie dinmont 
terrier och skyeterrier nämns som mer än troliga ingredienser. Clydesdaleterriern eller, 
som den senare kallades Paysleyterrier nämns även i viss litteratur, men den var av 
senare datum och hade troligen bl.a. yorkshireterriern som ursprung, inte tvärtom.  

Yorkshireterriern ställdes ut redan på 1860-talet, visserligen först som 
skotsk terrier, men det ”drabbade” på den tiden de flesta terriervarianter 
norr om Midlands.  

Yorkshireterriern erkändes som ras 1886. Numera är den en av världens populäraste 
sällskapshundar. Den är likaså en mycket populär utställningshund.  

Övergripande avelsmål för rasen 

Att öka den genetiska variationen och bibehålla den nu uppnådda låga 
inavelsökningen, det vill säga att inte överstiga 2,5 %.   
Fortsatt uppmärksamhet på patellaluxation, klena underkäkar och tandstatus. 
Höja kompetensen hos domare och uppfödare gällande pälsstruktur och färger, som 
enligt rasstandarden skall utgöra 50% av bedömningen samt maxvikten upp till 3,2 kg. 

Rasens population/avelsstruktur (SKK/Avelsdata) 

Nulägesbeskrivning 

Populationsstorlek, registreringssiffror 
 
Registreringarna de senaste åren har dessvärre varit jämnt nedåtgående, med en liten 
försiktig ökning 2017 och en liten nedgång under 2018. 

Nulägesbeskrivning  
 
Statistiken för antal registreringar de senaste tio åren är följande:               
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Genomsnittlig kullstorlek 

Under tioårsperioden har antalet kullar halverats. Däremot har användning av 
hanhundar stagnerat. Till de 71 tikar som parades användes endast 46 olika 
hanhundar, det måste användas fler hanar i aveln. 

 

 
 

Den genomsnittliga kullstorleken har fluktuerat mellan 3,1 och 3,5 under 
tioårsperioden, och landar 2018 på 3,4 valpar. 

  

Tabellen ska läsas på följande vis:  
Årtal, kullstorlek genomsnitt, antal kullar 

Inavelstrend (inavelsökning), fördelning parningar 

Den sänkta inavelstrenden ser ut att stabilisera sig under den senaste femårsperioden.  
2012: 2,0 %   2013: 1,8 %   2014: 1,8 %   2015: 1,4 %  2016: 1,5%  2017:1,1% 2018: 1,5% 
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Av 2018-års 75 kullar låg 66 kullar under 6,25%, i enlighet med SKKs rekommendation. 

 

 
 
Användning av avelsdjur, ålder första valpkull, avkommor per avelsdjur, barnbarn 

Inavelsgraden har successivt sjunkit till 1,5 procent.   

Rasklubben har valt att inte ange egen högsta gräns för antalet valpar efter hanar och 
tikar utan endast SKKs allmänna rekommendationer för hanar. Klubben kommer 
diskutera ett högsta rekommenderat antal valpar (kullar) per hane och tik under 
kommande revideringsperiod.  

 

Statistik ålder första valpkull 

Klubben har arbetat medvetet med rekommendationer till uppfödarna att inte ta vare 
sig tik eller hane i avel förrän de är färdigväxta och har satt en gräns vid 18 månaders 
ålder. Det har resulterat i färre unga avelsdjur under 18 månaders ålder i enlighet med 
svensk lag. 
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Import av hundar från andra länder, antal importer redovisas inom () vid 
registreringssiffrorna 

Antal importer har mellan 2012–2018 visar varken någon stor uppåtgående eller 
nedåtgående trend utan är ganska jämn.  Under 2018 importerades 109 tikar och 59 
hanar. Övervägande andelen importeras just nu från öststatsländer. 

 

Mål – kortsiktiga och långsiktiga mål 

Mål under den kommande 5-årsperioden 

• Att öka den genetiska variationen och bibehålla den nu uppnådda låga 
inavelsökningen, det vill säga att inte överstiga 2,5 procent.   
 

• Verka för att rasen förblir en rastypisk, frisk och sund hund med bra mentalitet.  
 
 
 

Stretegier för att nå målen 

• Verka för att avelsbasen breddas, bland annat genom att fler olika och mer 
obesläktade hundar används i aveln. Hanhundsregister finns på hemsidan. 
 

• Sprida kännedom om inavelsgraden vid parningar och arbeta för transparens 
när det gäller hälsofrågor inom klubben. 
 

• Vid import av hund söka så mycket fakta som möjligt om deras släktingar i 
hemlandet.  
 

• Informera om att en hane inte bör lämna fler avkommor än 5 procent av det 
totala antalet registrerade valpar inom rasen de senaste 5 åren, under hela sin 
livstid. År 2018 innebär det cirka 70 avkommor.  
 

• Antalet barnbarn efter en enskild hanhund eller tik bör inte överstiga det 
dubbla antalet avkommor. Detta har dock minskat markant under senare år 
genom att alltfler blivit medvetna om problematiken och risken.  
 

• Kontinuerligt informera på hemsida och i rastidning.  Anordna årliga 
avelskonferenser och hålla igång diskussioner och samarbete uppfödare 
emellan. 
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Hälsa 
Nulägesbeskrivning 

Generell beskrivning av helhetssituationen i rasen 

Yorkshireterriern upplevs som en i stort sett frisk och sund, relativt långlivad hund. 
Rasen är placerad på SRD-listan där särskild uppmärksamhet fästs vid andning, friska 
tänder och korrekt käk- och tungstatus. Problemen enligt SRD med andning samt fel på 
tungan är sällsynta fel som svenska uppfödare, som är medlemmar i rasklubben, inte 
känner igen. Övriga listade problem har samma uppfödare arbetat kontinuerligt mot 
och har gjort så i många år och rasklubben har redovisat statistik på detta för SRD 
kommittén och den har tydligt visat förbättring från år till år. Agrias statistik är 
missvisande då oregistrerade, samt blandraser är med i denna statistik.  

SRD blanketterna som domarna fyller i efter varje utställning visar också tydligt vi är på 
rätt spår då fler och fler av dem tycker rasen ska tas bort eller tar inte ställning. Ett 
flertal domare ser inga problem i Sverige, i utställningsringen, men däremot i utlandet. 

Förekomst av hälsoproblem, sjukdomar och/eller defekter; enkäter, officiella resultat 
i Avelsdata, försäkringsstatistik 

Patella förekommer på rasen men leder ytterst sällan till problem för hunden. Tyvärr 
verkar riskkapitalist ägda djurkliniker satt i system att operera hundar under ett års 
ålder, utan synliga besvär. Detta fenomen har rasklubben följt på ett antal 
Facebooksidor. Rasklubben informerar valpköpare så gott det går via Facebooksidor 
att åtminstone vänta med operation till hund är färdigväxt och har synliga problem. 
SYTS arbetar kontinuerligt sedan många år på att förbättra tand- och käkstatus och har 
visat att det har gett resultat genom statistik, framtagen av SYTS.  

Andningsproblem finns enligt SRD, men har inte kunnat beläggas av rasklubben.  
Generella anonyma hälsoenkäter genomförs med jämna mellanrum, den senaste 2017. 
Avelsdata visar vad gäller ögon 9 katarakter och 5 PRA (progressiv retinal atrofi) mellan 
år 2008–2017. Registrerade patella visar 12stycken grad 2, 8 stycken med grad 1 samt 
22 stycken UA mellan år 2008–2017.     

Förekomst av reproduktionsproblem 

Hälsoenkäterna påvisar inga uppenbara reproduktionsproblem och kan anses ha 
besvarats av en stor andel av rasklubbens uppfödare. Frågan har även diskuterats på 
klubbens årliga avelskonferenser. Reproduktionsförmågan är god och komplikationer 
vid förlossning är sällsynta.  
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Mål – kortsiktiga och långsiktiga mål 
 
Mål under den kommande 5-årsperioden 

• Att yorkshireterriern ska vara en frisk och sund hund som orsakar sig själv och 
sin ägare minsta möjliga hälsobekymmer under ett långt liv.    
 

• Fortsatt uppmärksamhet på patellaluxation, klena underkäkar och tandstatus. 
 

Strategier för att nå målen 

 

Prioriteringar och strategier för att nå målen 

• För att hantera hälsoproblem som förekommer, såsom patellaluxation och 
tänder och klen underkäke, inom rasen, vill SYTS informera om det som är känt 
om hur dessa nedärvs och undersöka om de är vanligt förekommande inom 
vissa familjer av yorkshireterrier. Därefter undersöka hur de på ett förnuftigt 
sätt gradvis kan minska.  
 

• Seminarier och avelskonferenser samt lokalträffar ger uppfödare möjlighet att 
träffas och diskutera avelsfrågor. Avelsråd och en från avelskommittén deltager 
på anordnade avelskonferenser i SvTeKs och SKKs regi för att hålla sig ajour.  
 

• SYTS hanterar hälsoproblem genom att arbeta på tre olika plan samtidigt: dels 
minst en hälsoenkät per RAS-revideringsperiod, dels genom årliga 
avelskonferenser samt genom att avelskommittén fortlöpande tar upp olika 
aktuella hälsofrågor i rasklubbens tidning ”Yorkshireterriern” och lyfter även de 
problem som bland annat SRD-skrivningarna tar upp.  
 

• Inför klubbens avelskonferenser inhämtar avelsfunktionärerna önskemål från 
uppfödare och hanhundsägare vilka ämnen man önskar att få belysta. Vid 
konferenserna redovisas SRD-rapporteringen och utvärderas. SRD och generella 
hälsofrågor avhandlas ofta i form av grupparbeten.  
 

• Med hjälp av utställningskritiker (bland annat den av SYTS framtagna statistiken 
över kritiker från 10-talet år tillbaka på i stort sett samtliga svenska 
utställningar, se SYTS hemsida) även på detta sätt kunna utläsa eventuella 
förändringar inom rasen.  
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Mentalitet och bruksegenskaper 

Nulägesbeskrivning 
 
Dagens yorkshireterrier är till absolut övervägande delen en rastypisk, pigg och livlig 
hund med ett stabilt psyke. 

Fram till nu har 16 yorkshireterrier deltagit i MH och 30 starter och 35 genomförda 
BPH mellan åren 2010-2018. 

Genomförda BPH-tester för åren 2010-2018 

 

 
Rasen har ett flertal viltspårschampions. Många tävlar i agility och rallylydnad. SYTS har 
infört KM i agility, rallylydnad mm för att uppmuntra medlemmar att aktivera sina 
hundar. Genom KM plockas resultat fram och vi ser då antal starter. Redovisning görs i 
tidning, på hemsida och facebook samt avelskonferenser. 

34 stycken har gjort viltspårsprov, 157 rallylydnad, 7 nosework, 98 lydnadsprov 
nationella, 1 lydnadsprov internationellt och 21 freestyle och agility 239 
yorkshireterrier. Detta visar att yorkshireterriern är en hund med stabilt psyke som 
fungerar i en mångfald av situationer, perfekt för ägaren som vill aktivera sig och sin 
hund. 

 
Mål under den kommande 5-årsperioden 

• Att bibehålla rasens goda mentalitet. Yorkshireterriern ska enligt standarden 
vara en alert och intelligent dvärgterrier, livlig med ett stabilt sinnelag.  
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• Att fler genomgår BPH med sina hundar. Att komma upp till 200 starter i BPH så 
en 200-analys kan göras för rasen.  
 

Prioriteringar och strategier för att nå målen 

• Alltid prioritera ett rastypiskt temperament och aldrig i aveln använda hundar 
som är aggressiva, skygga eller nervösa.  

• SYTS arbetar med att få så många som möjligt att genomföra BPH, 
(Beteende- och personlighetsbeskrivning för alla hundar). Under 2016 
arrangerade SYTS ett BPH tillfälle för medlemmar.  Fler sådana tillfällen 
planeras, då det var mycket uppskattat.  

• Utvärdera avelsresultat med fokus på mentalitet efter par kullar, särskilt 
viktigt med tidigare ej använda importerande linjer. 

 

Exteriör 

Nulägesbeskrivning 
 
Dagens yorkshireterrier är till stor del en exteriört rastypisk och sund hund. Vi har dock 
noterat att det visas och premieras allt för stora, högställda ej kvadratiska och tunna 
hundar. Även korta nospartier syns mer och mer. Allt detta verkar vara en modetrend 
som tyvärr premieras av alltför många domare och visas samt föds upp av uppfödare 
som ej följer rasstandard. En yorkshireterrier får väga upp till 3,2 kg enligt rasstandard 
och ska enligt den vara en liten, välkroppad och kvadratisk hund med varken för kort 
eller långt nosparti.  

 

Mål under den kommande 5-årsperioden 

• Motverka exteriöra överdrifter. En york får inte bli för kort i nospartet, bli 
alltför högställda med tunna kroppar, då rasen ska vara kvadratisk och 
välkroppad. Vi måste också se upp med för stora hundar. Men hänsyn måste 
även tas till rasens hälsa och mentalitet vid urvalet av avelshundar. 
 

• Att få uppfödarna att lära sig rasstandarden och att följa den vid val av 
avelshundar. Eventuellt ha ett ”prov” på rasstandarden på hemsida och i 
tidningen. 
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• Höja kompetensen hos domare och uppfödare gällande pälsstruktur och färger, 
som enligt rasstandarden skall utgöra 50% av bedömningen samt maxvikten 
upp till 3,2 kg. 
 

• Yorkshireterriern ska inte vara med på SKKs SRD-lista. 
 

Prioriteringar och strategier för att nå målen 
 

• Vid avelskonferenserna fortsätta att gå igenom rasstandarden och belysa vikten 
av att följa densamma. Påpeka vikten av att prioritera rastypiska sunda hundar 
och från avel välja bort de hundar som saknar flera av de rastypiska detaljerna. 
  

• SYTS fortsätter vidare att genom information på hemsidan samt i rastidningen 
och rådgivning i förekommande fall, påpeka vikten av att bevara rastypen. 
Särskild vikt läggs vid att nå nya uppfödare. 
 

• Informera om av vikten av proportionerliga huvuden med korrekt noslängd. 
Och i alla lägen påminna om att en yorkshireterrier skall vara kvadratisk och 
välkroppad och inte högställd. 
 

• Påminna SKK och SvTek om 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, vikt, mentalitet, pälskvalitet och 
färger (speciellt när det gäller färgutvecklingen hos unga hundar).  
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Mål – kortsiktiga och långsiktiga mål 
Mål under den kommande 5-årsperioden 
 

• 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 öppenhet och gott samarbetsklimat kännetecknar SYTS uppfödarkår.  

Prioriteringar och strategier för att nå målen 
 

• Genom de årliga avelskonferenser, som hållits mellan 2010 och 2018, har allt 
fler uppfödare i positiv anda deltagit i samtal, information och diskussion om 
rasen och dess framtid. Detta forum kommer SYTS fortsätta att genomföra. 
 

• Genom förenklade regler för SYTS uppfödarlista kunna välkomna flera av de 
cirka hundra uppfödare av yorkshireterrier som i skrivande stund verkar 
utanför klubben. Utvärderas efter årsskiftet 2019-20.  
 

• Den rasspecifika avelsstrategin, RAS, ska förankras hos alla våra uppfödare och 
hanhundsägare. Detta görs genom att den presenteras och diskuteras på 
årsmöten samt genom att den behandlas på avelskonferenser. Dessutom 
presenteras arbetet fortlöpande i tidningen Yorkshireterriern och på SYTS 
hemsida samt Facebook.   
 

• Genom information sprida kunskap och förståelse om uppfödarens viktiga 
arbete och ansvar för rasen och för den enskilda hunden. Genom en ny enkät få 
ytterligare faktabaserad kunskap om rasen och få reda på vad som behöver 
prioriteras för att uppnå och vidmakthålla målet ”Att yorkshireterriern ska vara 
en frisk och sund hund som orsakar sig själv och sin ägare minsta möjliga 
hälsobekymmer”. 
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Tidsplan 
 

Arbetet med RAS är ständigt pågående och justeringar och revideringar görs 
kontinuerligt vid behov och förankras inom klubben.  

Årliga utvärderingar av RAS presenterats på SYTS årsmöten och i YT samt på klubbens 
hemsida, och dessutom har revideringen av RAS diskuterats och planerats senast vid 
uppfödarmöten såväl 2014, 2015, 20171 samt 2018.  

SYTS avelskommitté 2019 

 


