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Regler för parning mellan bullterrier och miniatyrb ullterrier. 
 
Svenska Kennelklubbens Avelskommitté har fattat beslut om regler för parning mellan 
bullterrier och miniatyrbullterrier. Reglerna har tillkommit efter önskemål från rasklubben och 
har utarbetats av densamma.  
Ansökan med hälsointyg ska vara SKK tillhanda 4 månader före tänkt parning och 
skickas därefter till rasklubben för handläggning.  
Ansökningar som uppfyller samtliga kriterier beviljas av rasklubbens styrelse i den ordning de 
inkommer och resultatet meddelas Svenska Terrierklubben och SKKs kansli. Därefter skickar 
rasklubben beslutet till uppfödaren.  
Vid registrering av valpkull ska beslutet bifogas registreringsanmälan.  
 
Under en treårsperiod kommer högst tre dispenser att beviljas och endast en dispens per 
uppfödare. 
De tre dispenserna ska bestå av 6 olika föräldradjur. 
Dispensen gäller i 12 månader under förutsättning att giltiga undersökningsresultat 
enligt nedan föreligger. 
 
Uppfödaren ska ha registrerat minst en kull miniatyrbullterrier före ansökan.  
Uppfödaren förbinder sig att utvärdera avkomman enligt rasklubbens formulär vid 8 veckors 
ålder samt vid 2 års ålder. 
 
För miniatyrbullterrier gäller; 
Hund/tik får ej vara känd anlagsbärare av linsluxation (PLL). Med känd anlagsbärare menas 
djur som själv har linsluxation, djurets föräldrar och djurets redan producerade avkomma. 
Med linsluxation jämställs glaskroppsframfall, som ofta är ett tidigt tecken på linsluxation. 
Följande hälsotester ska vara utförda innan ansökan med resultat ”utan anmärkning”. 
*Patellaundersökning, undersökningsresultatet ska vara registrerat i SKKs  
veterinärdataregister. För utländskt, icke svenskägt avelsdjur gäller utländskt 
undersökningsresultat. Patellaundersökning ska vara utförd tidigast vid 1 års ålder. 
*Hjärta , klubbens egen blankett. Undersökningsresultatet får ej vara äldre än 1 år vid 
parning. 
*Njurar  (urinprotein/kreatinainkvot), klubbens egen blankett. Undersökningsresultatet får 
ej vara äldre än 1 år vid parning. 
*Hud , klubbens egen blankett. Undersökningsresultatet får ej vara äldre än 1 år vid 
parning. 
*Ögonlysning, resultatet ska vara registrerat i SKKs veterinärdataregister och vara utan 
anmärkning ur avelssynpunkt. För utländskt, icke svenskägt avelsdjur gäller utländskt 
undersökningsresultat. Undersökningsresultatet får ej vara äldre än 6 månader vid 
parning. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
För bullterrier gäller; 
Bullterriertik som tidigare använts i avel får inte ha förlösts med kejsarsnitt. 
Följande hälsotester ska vara utförda innan ansökan med resultat ”utan anmärkning”. 
*Patellaundersökning, resultatet ska vara registrerat i SKKs veterinärdataregister. För 
utländskt, icke svenskägt avelsdjur gäller utländskt undersökningsresultat. 
Patellaundersökning ska vara utförd tidigast vid 1 års ålder. 
*Hjärta , klubbens egen blankett. Undersökningsresultatet får ej vara äldre än 1 år vid 
parning. 
*Njurar  (urinprotein/kreatinainkvot), klubbens egen blankett. Undersökningsresultatet får 
ej vara äldre än 1 år vid parning. 
*Hud , klubbens egen blankett. Undersökningsresultatet får ej vara äldre än 1 år vid 
parning. 
*BAER -test. Undersökningsresultat är giltigt oavsett ålder. 
 
 
 
Dessa regler gäller fr.o.m. 2008-03-11 enligt beslut i SKK/AK 2008-01-19/20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


