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RASERNAS HISTORISKA BAKGRUND OCH SVENSKA UTVECKLING  
  I slutet av 1800-talet började en växande engelsk medelklass att efterfråga sällskaps- och 
utställningshundar. Hundar betraktades inte längre bara som brukshundar utan de mer 
välbeställda klasserna kunde nu tillåta sig att äga hund som statussymbol och hobby. 
Bullterriern blev för första gången presenterad på en hundutställning i Birmingham i maj 
1862. Den blev visad av James Hinks, som erkändes som ”rasens skapare”. 
  James Hinks använde många raser för att nå sitt mål om att skapa en ”gentleman´s 
companion”, men engelsk bulldogg, dalmatiner och den nu utdöda engelska vita terriern var 
huvudingredienserna. Exteriörmässigt hade den engelska vita terriern likheter med 
manchesterterriern.



 

 

4 

 

 
  James Hinks bullterrier blev omtalad i litteraturen som ”The New Bull Terrier” då den skiljde 
sig från den hitintills kända rasen ”Bull and Terriers” vilket var en kombination av bulldogg 
och olika terrierraser. Hans mål var att skapa en helt vit hund, vilket dåtidens människor 
tydligt värdesatte då den ”vita kavaljeren” snabbt blev populär och gjorde sig bra på 
hundutställningar. Bullterriern blev en modehund och 1887 bildades The Bull Terrier Club. 
  Av okunskap förmedlas en del inkorrekta vandringshistorier om bullterrierns ursprung. Detta 
sker såväl genom böcker och rasklubbar som genom uppfödare och ägare. En av orsakerna till 
detta är en förväxling mellan vad som i gamla källor omtalas som ”Bull and Terrier” och vår 
egen ras, bullterriern. 
  Då James Hinks introducerade bullterrier 1862, hade kamp mellan hundar och andra djur 
varit förbjudet i 27 år (sedan 1835), varför det inte är troligt att bullterriern blev skapad för 
kamp med tjurar, som ofta påstås. Utöver det prioriterade James Hinks den vita färgen över 
allt annat i sitt avelsarbete, vilket han inte hade gjort om han ville skapa en kamphund. 
Egenskaper som till exempel styrka, snabbhet och aggressivitet hade då haft större betydelse 
än pälsens färg. Dessutom använde han dalmatiner för att skapa rasen. En ras som minskade 
bullterrierns kampegenskaper väsentligt. 
  I slutet av 1990-talet bestämde sig Kevin Kane, från Skottland, att bevisa denna ”ändring” av 
bullterrierns historia, genom att använda sig av samtidens källor. Utöver de offentliga arkiven 
fick han tillgång till familjen Hinks material.  
  Resultatet av Kevin Kanes efterforskningar visade att bullterriern blev skapt till att vara 
utställningshund och att till exempel den berömda historien om bullterriern Puss egenskaper 
som kamphund inte var sanningsenlig. Förmodligen går den att beteckna som en 
vandringshistoria. Historien nedskrevs först 34 år efter att den skulle ha skett och före det har 
historien berättats ”från mun till mun”. Detta gör att många delar och skeden i historien är 
direkt omöjliga eller inkorrekta.1   
  Den vita bullterriern erkändes som ras av Engelska Kennelklubben 1887, den färgade först 
1933. I Sverige visades den redan 1891 på SKK:s första utställning. Rasen har sedan 
sporadiskt dykt upp, ibland med decenniers mellanrum. På 1950-talet började sakta en seriös 
och varaktig uppfödning ta form, men det dröjde ända till 1960 innan rasen etablerades på 
allvar genom Kennel Panzarkrafts nu halvsekellånga, hängivna hunduppfödning. På den tiden 
var rasen fortfarande en omutlig vakthund, men den var främst en trogen familjemedlem. År 
1976 bildades Svenska Bullterrierklubben. 
  Rasen finns i två varianter: bullterrier och miniatyrbullterrier. För bullterriern finns ingen 
mankhöjdsgräns eller normalvikt. För miniatyrbullterriern gäller en maximal mankhöjd på 
35,5 cm. Miniatyrerna har troligen förekommit lika länge som den större varianten, men 
engelsk rasstandard fastslogs först 1938. Miniatyren har levt ett liv i skymundan. De första 
kom till Sverige 1967, men rasen etablerades först under 80-talet. Under slutet av 90-talet 
ökade intresset för miniatyrerna och idag har Sverige en liten, väl befäst avel av rasen. År 
2006 finns det ett 30-tal uppfödare av bullterrier och ett 10-tal uppfödare av miniatyren. 
 

                                                
1   Se Bilaga 1 samt källor: Pity me (1999) och James Hinks Master Craftsman (2001) 
av Kevin Kane 1 
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    Uppfödarnas mål är och har hela tiden varit att föda upp stabila, vänliga och orädda 
bullterrier av båda raserna som skall passa in i samhället. Kännetecknande för raserna är, att de 
i allmänhet inte vaktar, att de är tålmodiga, har mycket hög retningströskel och ett öppet 
sinnelag med lugnt och stabilt psyke. 
  Rasernas utveckling har i betydande utsträckning påverkats av såväl uppfödare som 
framgångsrika avelsdjur. Den vita färgen, som från början var den enda godkända, förmodas 
tidigt ha styrt avelsurvalet. Det äggformade huvudet som är rasens viktigaste företräde har 
styrt och styr även idag urvalet av avelsdjur varför de mest extrema individerna gärna 
prioriteras.  
  1937 etablerade Raymond Oppenheimer sin kennel i England och startade tillsammans med 
Eva Weatherhill (Kennel Souperlative) sin världsberömda uppfödning under kennelnamnet 
Ormandy. Mr Oppenheimer kom att styra bullterrieraveln och rasens utveckling över hela 
världen fram till sin död 1984. Så i såväl Sverige som resten av världen är det moderlandet 
England som fortfarande dominerar avelslinjerna. På 80-talet fanns i England en starkt inavlad 
linje inom bullterrier, som använts väldigt hårt globalt sett och dess inflytande är fortfarande 
betydande inom rasen. Linjeavel på dessa hundar är vanlig, och förekomsten av linjerna i 
dagens stamtavlor är stor.  
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POPULATIONSHISTORIA I SVERIGE 
 
I Sverige har vi använt vårt avelsmaterial i de båda raserna på följande sätt: 
 
Bullterrier 
De flesta uppfödare har, mellan 1970-1999, begränsat sitt hanhundsurval till ett fåtal 
hanhundar. Det är svårt att urskilja en ”röd tråd” i form av linjer eller avelsdjur. Många 
importer har använts flitigt och användandet av hanar från nordiska och andra länder har varit 
stort. (Vissa av hanhundarna redovisas under två decennier eftersom de även används 
decenniet efter det de importerats.)  
 
1970-tal: 10 hanar och 14 tikar importerades. Av dessa användes 8 hanar i avel. 8 svenskfödda 
hanar användes, 2 utlandsparningar gjordes. Importerna Cockpheasant of Lenster och Jobrulu 
Philadelphius har flest kullar under denna period och legenden Panzarkrafts Top Hat är den 
svenska hane som användes flitigast. 
 
1980-tal: 17 hanar och 15 tikar importerades och 4 av hanarna användes i avel. Av de 
svenskfödda hanarna användes 27 och 12 parningar gjordes där utländsk hane användes. Av 
importerna användes Falling Snow of Phidgity, Cockpheasant of Lenster, Bulivar Abu Ben 
Adam of Hollyfir och Alviance Hawkeye flitigast. Den svenska hane som hade flest kullar 
under denna period var Warmasters Bruce Springsteen. 
 
1990-tal: 17 hanar och 25 tikar importerades. Av de importerade hanarna användes 26 i avel. 
Dessutom användes 31 svenska och 25 utländska hanar.  Mest använda av importerna var 
Sonspar Statesman at Upend, Wilet The Thing About It Is At Warmaster, Alviance Hawkeye, 
Eirdred´s Old Jamaica samt Penbrays Pied Piper. Av de svenskfödda hundarna utmärkte sig 
Bodils Röde Magiker och Garstang Duncan McLeod i aveln. Mest använd av alla är den 
legendariske norskfödde och -ägde hanen Quest Giancana som genom sin avkomma 
fortfarande har stort inflytande såväl i Sverige, i Europa som i andra världsdelar.  
 
2000-tal: (tom våren 2006) har 19 hanar och 20 tikar importerats. 13 av de importerade 
hanarna har använts i avel. Dessutom har 31 svenskfödda och 15 utländska hanar använts. 
Mest använda hittills är importerna Action Cool Cat och Dumiland Ally-Gator. Av de 
svenskfödda är Bodils Vilddjuret, Agamemnon och Garstang Eldorado mest använda i avel. 
Dessutom är 5 norska hanar med kennelnamnet Quest är flitigt använda i svensk avel. 
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Dåtid: Panzarkrafts Top Hat representerar 1960-talet 
 
 

 

 
 

Nutid: Sent 1990-tal representeras av Eva Marias Father Hines 
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Miniatyrbullterrier 
 
1967–1978: de första miniatyrerna importerades. 1967 kom 1 hane och 3 tikar. Under 1970-
talet importerades några enstaka djur som producerade några kullar. Ingen av dessa finns 
representerade i dagens stamtavlor. 
 
1980-1996: 5 hanar importerades, 2 användes i avel. Mest använd var Graymor Getting med 
14 avkommor. Ingen av importerna finns dock representerade i dagens stamtavlor. Även 
svenska hanar användes, men dessa går också obemärkt förbi i dagens existerande linjer, 
endast bullterrierhanen Falling Snow of Phidgity finns i en korsavelskull∗ representerad av en 
dotter.  
 
1997-2005: under denna period importerades 2 hanar. Picoesquinav Del Cornijal är den enda 
använda. Han har producerat 22 avkommor i Sverige. Dessutom har 5 svenskfödda hanar 
använts i avel och 5 parningar är gjorda utomlands där Ivanhoe Vom Glockenhof är mest 
använd med sina 22 svenska avkommor. 2 av dessa kommer ur korsavel. Av de svenskfödda 
är Faraolands DJ Mendez, 13 avkommor, och Rosenitos Rabalder B, 13 avkommor varav 9 ur 
korsavel. 
 
 

 
 
Dåtid: Miniatyrerna representeras av Rosenitos Rulle A år 1997, då var Rulle 11 år! 

                                                
∗  Korsavel i begränsad omfattning är tillåtet mellan de båda raserna efter uppfyllande av SvBtks 
kriterier samt ansökan hos SKK/AK. Ingen av dessa ”korsningshundar” kan registreras som standardbullterrier, 
även om den är högre än 35,5 cm i mankhöjd. Alla blir registrerade som miniatyrer. 
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Nutid: Epic Bellydancer representerar rasen under tidigt 2000-tal 
 

 
 
NULÄGESBESKRIVNING  
 
EXTERIÖR  
 
Bullterrierraserna är hundsläktets gladiatorer. De är fulla av eld och mod, de skall vara 
kraftigt byggda, muskulösa, symmetriska och rörliga samt ha ett intresserat, bestämt och 
intelligent uttryck. Båda raserna ska ge intryck av att ha maximal substans för sin storlek, 
parat med kvalitet och tydlig könsprägel. Varken vikt eller storleksgränser finns angivna för 
bullterriern men för miniatyrbullterriern skall inte mankhöjden överstiga 35,5 cm. För övrigt 
är den föreskrivna rasstandarden densamma för båda raserna2.  
  Raserna existerar i tre olika typer, som alla är godkända: bulltyp, terrier-/middle of the 
roadtyp samt dalmatinertyp. (För vidare utveckling i detta ämne, se ”Bullterriern i våra 
Hjärtan”, Illustrerad standard av Tom Horner, utgiven av SvBtk 2001).  
  Rasernas exteriör anses vara sund och funktionell. Båda raserna är rörliga, de är snarare 
kort- än långdistansare vilket beror på deras kompakta, muskulösa kroppsbyggnad som 
medför ett explosivt uttryck och rörelsemönster.  
  Det äggformade huvudet kan genom sin extrema form ge upphov till bettfel i form av 
underbett eller trånga underkäkar med hörntänder som i värsta fall kan gå upp i överkäkens 
tandkött.  Detta motarbetas i möjligaste mån av uppfödarna genom urvalet av avelsdjur, som 
framför allt inte bör vara behäftade med trånga eller svaga underkäkar. Båda raserna ska, 
enligt rasstandarden, ha ett regelbundet, perfekt och komplett saxbett med friska, starka, jämna 
tänder av rejäl storlek. Underkäken ska vara kraftig.  
 SvBtk:s åsikt är att bettfel ska värderas på samma sätt som, och ställas i förhållande till, andra 
exteriöra fel, i stället för som nu många gånger vara utslagsgivande vid exteriörbedömning.  
  

                                                
2  Se www.svbtk.com 
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 Raserna förekommer i flera färgvarianter: 
• Vit, helvit päls med eller utan hudpigmentering/färgmarkering på huvudet 
• Brindle (tigrerad) med vita tecken eller solid brindle 
• Röd med vita tecken, röd/smut (smut=svart mask) med vita tecken eller solid 

röd/smut 
• Fawn (gul) med vita tecken, fawn/smut med vita tecken eller solid fawn/smut 
• Trefärgad med vita tecken (svart/brun/vit) eller solid, som då heter black and tan  

Ej önskvärda färgteckningar: 
• Tickmarkering (=färgade små pigmentfläckar) i vit päls är inte önskvärt 
• Färgerna blå och lever är inte önskvärda 

 
  SvBtk:s åsikt är, att då rasernas problem i huvudsak inte ligger på det exteriöra planet även 
om det naturligtvis finns saker att arbeta med även där, bör uppfödarna fokusera på sjukdomar, 
immundefekter samt inavelsgrad.  Detta för att rasernas hälsostatus är viktigare för rasernas 
fortlevnad än smärre exteriöra brister. Påpekas bör dock att uppfödarna av miniatyrbullterrier 
är starkt medvetna om att rasens exteriör idag inte är av samma kvalitet som hos bullterriern. 
Målet är att få miniatyren i exteriör kvalitetsnivå med bullterriern. 
 
STRATEGI 
 
SvBtk anser att rasernas hälsa ska prioriteras före smärre exteriöra fel. SvBtk har sedan 1980-
talet utfört inofficiella exteriörbeskrivningar, huvudsakligen av bullterrier, då miniatyrerna 
numerärt hittills varit för få.  
  Som strategi bör man utöka beskrivningstillfällena, för att behålla den exteriöra och mentala 
kvaliteten under perioden av fokus på rasernas hälsa. Exteriörbeskrivningarna bör utföras 
med täta och jämna intervall, samt geografiskt fördelas över landet, för att så många hundar 
som möjligt ska fångas upp. Beskrivningsunderlagen ska, i möjligaste mån, försäkras om 
kontinuitet genom fasta beskrivare, fotodokumentation av varje individ. Beskrivnings-
underlagen ska därefter sammanställas. Ur detta underlag kan det dessutom finnas möjlighet 
att upptäcka fler avelsdjur, som på så vis kan bredda avelsbasen ytterligare. 
  Som ännu en strategi vill SvBtk uppmuntra till exteriör utbildning och planerar en 
utbildningsdag för uppfödarna med öppen bedömning tillsammans med auktoriserad domare 
av raserna. Gärna i samband med teoretisk kunskap som förmedlas på exempelvis 
uppfödarträff som avhålls i samband med den öppna bedömningen. Detta för att rasernas 
utveckling alltid har och fortsättningsvis grundas på uppfödarnas val av avelsdjur samt på den 
användning som dessa får.  
 
MÅL 
 

• Att utöka antalet hundar som exteriörbeskrivs.  
• Att öka uppfödarnas kunskap inom det exteriöra området. 

 
HÄLSA 
 
Raserna har framför allt problem med immunologiska sjukdomar som är av global natur. 
Exempel på sådana sjukdomar är hudproblem i form av atopi, furunkulos och demodicos. 
Andra sjukdomar som återkommer världen över är till exempel patellaluxation, hjärt- och 
njurproblem. Miniatyrbullterriern har dessutom primär linsluxation (PLL), i rasen3.  

                                                
3  Se www.svbtk.com samt källhänvisning (veterinära artiklar) längst bak i dokumentet. 
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Kort beskrivning av ovan nämnda sjukdomar: 
 
Hudsjukdomar 
 
Då hudproblem/sjukdomar är ett stort område tar RAS upp de allvarligaste eller mest 
förekommande, som är: 
 
Demodicos. Demodex är ett 0,2 mm långt, cigarrformat kvalster som lever i hårsäckarna. 
Demodexkvalstret finns normalt i huden hos de flesta friska hundar. Kvalstret överförs från tik 
till valp under de första levnadsdagarna. Demodicos är en sjukdom, som orsakas av en ärftlig 
defekt där det normala immunförsvaret är nedsatt så att de vita blodkropparna inte på ett 
normalt sätt kan hålla ned antalet demodexkvalster.  Demodicos kan förekomma i tre former: 
lokal-, generell- och tassdemodicos 
 
Atopi är en allergisk reaktion mot luftburna substanser, så kallade allergen. Sjukdomen har en 
klart ärftlig bakgrund, men det är ännu okänt exakt hur sjukdomen nedärvs. Atopi är den klart 
vanligaste formen av allergi hos hund. Den näst vanligaste, fodermedelsallergi, svarar endast 
för 5-10 % av allergierna. De vanligaste allergenen som orsakar atopi är husdamm och 
dammkvalster samt olika sorters pollen. 
 
Furunkulos är en inflammation i hårsäckarna där det bildas små bölder. Dessa kan förekomma 
mellan tår och på tassar och på andra ställen av kroppen. Furunkulos kan vara en följdsjukdom 
till atopi, demodicos, men den kan också bero på brist på sköldkörtelhormon (så kallad 
hypothyreos).  
 
Hjärtsjukdomar 
 
De hjärtsjukdomar som förekommer i en ökad frekvens hos bullterrierraserna är två typer av 
medfödda hjärtfel: mitralisdysplasi och aortastenos. 
Oftast kan man upptäcka medfödda hjärtfel i samband med valpbesiktningen, men vid 
aortastenos och mitralisdysplasi uppträder ibland blåsljudet först senare i hundens liv. Vid 
mitralisdysplasi kan blåsljudet dessutom vara intermittent, det vill säga att det bara hörs 
ibland. Mitralisdysplasi är en defekt i klaffarna mellan vänster förmak och vänster kammare. 
Aortastenos är en förträngning vid stora kroppspulsåderns (aortas) utflöde från hjärtat. 
 
Njursjukdomar 
 
Det finns framför allt två olika ärftliga njursjukdomar beskrivna hos raserna: hereditär (ärftlig) 
nefrit, och polycystisk njursjukdom.  
 
Hereditär nefrit. Sjukdomen har bland annat diagnostiserats i Storbritannien, Australien, Nya 
Zeeland USA och nu även Sverige. Sjukdomen leder till nedsatt njurfunktion. Sjukdomen 
leder ofta till kronisk njursvikt, vanligen mellan ett och åtta års ålder. Symtomen utvecklas 
successivt och ses ibland från några månaders ålder, men oftare först hos äldre hundar. En del 
hundar kan vara helt symptomfria. Tidiga tecken på kronisk njursvikt är ökad törst och ökad 
urinering. Längre fram ses trötthet, nedsatt aptit, avmagring, blodbrist och kräkningar. Ibland 
kan återkommande urinvägsinfektioner vara det enda synliga symtomet på sjukdomen. 
Man kan detektera sjukdomen hos hundar som ännu inte visar några symtom genom att mäta 
urinprotein/kreatininkvoten. Hundar som visar en förhöjd kvot ska undersökas igen efter 1 
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månad. Om värdena fortfarande är onormala, vidtas sedvanlig utredning med blodprov, 
ultraljud och njurbiopsier. 
 
Polycystisk njursjukdom. Sjukdomen är konstaterad i Australien och Nya Zeeland. Njurarna 
blir successivt alltmer genomsatta av cystor (vätskefyllda blåsor) av varierande storlek. 
Sjukdomen kan med tiden leda till njursvikt.  
Tidiga symtom kan vara blod i urinen och återkommande urinvägsinfektioner. Vid njursvikt 
ses samma symtom som vid Hereditär nefrit.  
Diagnosen ställs med hjälp av ultraljudsundersökning av njurarna. 
 
Skelettsjukdomar 
Patellaluxation är en sjukdom där knäskålen hoppar ur led. Den ses framför allt hos 
dvärghundar, men finns även hos bullterrierraserna. Knäskålen ska normalt ligga fast i en fåra 
på framsidan av lårbenet, där den hålls på plats av fårans kanter samt muskler och ledband. 
 
Ögonsjukdomar 
Linsluxation (PLL) (denna sjukdom gäller endast miniatyrbullterrier) 
Linsen är genomskinlig och sitter i främre delen av ögat. Den har till uppgift att fokusera 
strålar så att dessa bildar en perfekt bild på näthinnan. Ligament håller linsen på plats. 
Medfödd svaghet av dessa ligament kan göra att linsen luxerar, dvs kommer ur läge, antingen 
framåt eller bakåt. Linsen kan då hindra flödet i ögat och den tryckökning som följer kan 
orsaka blindhet. 
Tecken på sjukdomen kan vara grumling av linsen, nedsatt pupillreflex eller ökat tryck i ögat. 
Nedärvd linsluxation finns hos flera terrierraser, däribland miniatyrbullterrier. 
 
Hälsoprogram 
Med anledning av rasernas sjukdomar har SvBtk ett inofficiellt hälsoprogram i form av tester 
på framför allt avelsdjur, men det finns också önskemål om att så många privatägda hundar 
som möjligt ska testas. Följande tester förordas: 

• Blåsljud på hjärtat genom auskultation (lyssna med stetoskop), som utförs en gång 
per år så länge hunden används i avel. Hundar med blåsljud rekommenderas vidare 
undersökning hos veterinär med hjärtsjukdomar som specialområde. 

• Urinprotein/kreatininkvot (urinprov) undersöks årligen från 1 års ålder. Tikar bör 
inte provtas under löp eller dräktighet. 

• Kliniskt hudstatus - Avelshundar undersöks årligen och avelstikar inför varje 
parning. Detta innebär att en veterinär undersöker huden och noterar förändringar. 

• Linsluxation - Ögonlysning årligen från 1 års ålder. Obs! Gäller endast miniatyr- 
bullterrier.  

• SvBtk:s styrelse rekommenderar också att avelsdjur BAER-testas (hörseltestas), 
samt undersöks avseende patellaluxation efter 1 års ålder.  

Endast de av SvBtk utformade intygen godkänns för undersökningar gjorda i Sverige 
(undantaget ögonlysning, patellaluxation och BAER-test).  
Intyg gällande hjärt-och patellaundersökningar måste vara utfärdade av veterinärer 
som har specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar eller därmed jämförbar 
kompetens.  
Alla testresultat är sedan 2001.05.13 officiella och redovisas i klubbens tidning. 
Testintyg, som är uppdaterade efter senaste bestämmelser, kan hämtas på 
www.svbtk.com. 
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  SvBtk förordar att uppfödarna i första hand fokuserar på sjukdomar som har inverkan på 
hundarnas livskvalitet och överlevnad, såsom hjärt-, njur- och immunproblem. 
Immunproblem innefattar sjukdomar som är svåra att fastställa, och som testform kan i dag 
endast kliniska test göras i form av hudundersökningar. SvBtk anser att djur som har något av 
ovanstående problem inte ska användas i avel.  
 
 På grund av den vita genen förekommer nedsatt hörsel/dövhet inom raserna. Då det för 
tillfället (2006) endast finns fyra djursjukhus med möjligheter till BAER-test i Sverige, har 
SvBtk ännu så länge bara som rekommendation att avelsdjur ska hörseltestas. Förhoppningen 
är dock att testen ska bli mer tillgängliga i framtiden och att då alla avelsdjur ska testas. 
  
  Nedanstående tabeller visar för SvBtk redovisade intyg på BAER-testade hundar. Från 1999-
03-12 till 2005-11-15 har intyg inkommit på sammanlagt 88 hundar varav 6 miniatyrer. Av 
miniatyrerna var en hund unilateralt hörande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förklaring till ovanstående diagrams förkortningar: BH= bilateralt  
(dubbelsidigt) hörande, UH= unilateralt (enkelsidigt) hörande och 
 BD=bilateralt (dubbelsidigt) döv. 

 
 
SvBtk har haft ett aktivt hälsoarbete i många år.1984 skickades den första hälsoenkäten ut till 
klubbens medlemmar.1997 var det dags igen. Då startade SvBtk sin Hälsokommitté med fyra 
bullterrierägande veterinärer som kommittéledamöter och två adjungerade uppfödare, som 
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knutits till kommittén genom uppfödarnas rekommendation. Hälsokommittén lade stor vikt 
vid att utbilda och informera uppfödarna vid de årliga uppfödarträffarna och sökte få till 
stånd ett veterinärt och uppfödarmässigt samarbete i Sverige och internationellt. Bland annat 
startades olika projekt i samarbete med SLU och Agria i form av studier om hereditär nefrit 
(studier som fortfarande pågår) samt hjärtfel 4. Dessutom ingår bullterriern i ”Atopiprojektet” 
som SLU driver i projektet ”Hunden som komparativ modell”. I dessa projekt har i första 
hand bullterriern använts då miniatyren numerärt är en liten ras i Sverige. Under kommitténs 
arbete för att utbilda och informera uppfödarna sorterar också genetikerna Per-Erik Sundgren, 
Lennart Swenson och Nicolette Salmon-Hillbertz, som alla har tillfört stor kunskap. 
Hälsokommittén avslutade sitt arbete år 2003 på grund av att veterinär kompetens saknades.  
 
  SvBtk månar om den förvärvade kunskapen från Hälsokommittén genom att i sitt arbete 
försöka använda dess erfarenheter. Klubbens förhoppning är att, så snart möjlighet finns i 
form av rätt kompetens, kunna ge denna typ av seriöst hälsoarbete en ”nystart”.  SvBtk har 
också fortsatt sitt arbete med hälsoenkäter. 
  Utvärderingen av SvBtks hälsoenkäter 1997, 1998 och 2002 5 visar en hög procent 
hudsjukdomar, 40 – 50 %. För övrigt noteras tumörsjukdomar, 3-11 %, hjärtsjukdomar, 0,2 – 
3,6 % samt njursjukdomar 0,2 – 1,4 %. En felmarginal finns tyvärr i enkäternas utvärdering. 
Detta beror på att 1997 års enkät har vänt sig till alla medlemmar i SvBtk medan enkäterna 
1998 och 2002 har vänt sig till ägare av 4 år gamla hundar. Enkäten år 2002 har dessutom för 
låg svarsprocent (53,5 %), men är ändå utvärderad med anledning av RAS.  Hälsoenkäterna 
redovisar i första hand rasen bullterrier då det, som tidigare påpekats, har fötts för få 
miniatyrer.  
  Nedanstående diagram visar försäkringsstatistik (antal ersatta fall) för bullterrier från Agria, 
Folksam, If och Sveland under perioden 2000-2005 (viss variation förekommer på såväl 
period som redovisning mellan bolagen).  
Observera att enstaka hund kan ha ersatts för flera sjukdomsdiagnoser, varför procentantalet 
på varje sjukdom kan överstiga antalet ersatta hundar. Den lodräta kolumnen i diagrammet 
visar procent på ersatta sjukdomar.  
 

0

5

10

15

20

25

30

Hud

Tumör
er

Mag
e

Atop
i

Frä
mm

f
Öro

n

Njur
ar

Hält
a

Fra
ktu

r

För
los

sn
ing

Lu
ftv

äg Klor

Ögo
n

Hjär
ta

Övr
igt

 
.  
Sveland redovisar 175 försäkrade hundar. Som liversättningsdiagnoser noteras bland annat 
njurproblem. Folksam redovisar 795 försäkrade hundar men inga liversättningsdiagnoser. 
Agria och If redovisar varken antalet försäkrade hundar eller liversättningsdiagnoser. 

                                                
4  Se http://www.agria.se//  
5  Se bilaga 2 
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  Båda raserna ligger i höga premieklasser hos försäkringsbolagen. Detta är inte oförtjänt och 
arbetet med att dokumentera, utvärdera och förbättra rasernas hälsa fortsätter 6. 
Premieklasser inom olika bolag:       Bullterrier Miniatyrbullterrier 
If  (premieklasser 1-8)  8             8 
Sveland (premieklasser 1-6) 5             3 
Agria (premieklasser 1-6)  6             5 
Folksam (premieklasser 1-6) 6             4 
 
 STRATEGI  
 
En strategi då rasernas hälsoproblem är av global natur är att SvBtk ska arbeta internationellt 
för att kunna öka sin egen och andra länders kunskapsbank i detta ämne. Både då det gäller 
sjukdomar och andra länders förmåga/önskan att kontrollera rasernas inavelsprocent. Detta 
kan ske genom att kontakter tas med andra klubbars/länders hälsoutskott eller andra lämpliga 
kontaktpersoner. En önskvärd utveckling vore att samarbetet leder till informationsutbyte av 
hälsoåtgärder samt fortsatt utbildning av uppfödarna i dessa ämnen. Vid seminarier 
utomlands skulle det vara av stort värde om någon representant från SvBtk, t ex i samband 
med resa, kan delta på egen bekostnad för att inhämta kunskap till klubben. Hälsoarbete i 
denna strategi ska genom styrelsens och uppfödarnas försorg fördjupas och förstärkas. 
  SvBtk ser det som en strategi att uppmuntra allt deltagande i de svenska forskningsprojekt 
där raserna ingår så att forskningsresultat tillgodogörs raserna. 
  Resultaten av dessa olika möjligheter till kunskap genom de olika föreslagna kontakterna 
ska redovisas i klubbtidning och/eller på hemsidan 7. Allmänna seminarier för uppfödare och 
andra intresserade medlemmar kan också vara ett lämpligt informations- och 
diskussionsforum. 
  Ännu en strategi är att fortsätta med hälsoenkätsarbetet enligt av SKK/AK uppställda 
normer. Enkäterna redovisas för medlemmarna efter utvärdering och blir på så vis en referens 
till utvecklingen av rasernas hälsa sedan 1998.  Man kan konstatera att miniatyrbullterriern 
nu också har ökat så i antal att de förväntas delta i alla aktiviteter som SvBtk förespråkar för 
att förbättra rasernas hälsa.  
 
SvBtk prioriterar klubbens hälsotester. Strategin med SvBtk:s inofficiella tester är att sortera 
bort sjuka djur ur avel, öka kunskapen om samt fortsätta inventeringen av hälsoläget i 
Sverige. SvBtk ivrar för att så många djur som möjligt hälsotestas varje år. Testerna är 
officiella, redovisas i klubbtidningen och sammanställs i dataprogrammet Lathunden. För 
miniatyrbullterriern gäller dessutom årlig test av PLL. Hundar som är behäftade med denna 
åkomma rapporteras till både SvBtk och Engelska Miniatyrbullterrierklubbens PLL-lista som 
är öppen för alla.  
 
För att skilja döva och halvdöva hundar ur avel rekommenderar SvBtk fortsatt BAER-test, 
framför på allt avelsdjur. Testet kvarstår som rekommendation tills fler BAER-testapparater 
finns i vårt land. Då testen i framtiden blir mer allmänna kan så småningom också en större 
kartläggning av procenten hörselskador hos vita och färgade hundar göras. SvBtk finner 
också att dövhet förmodligen inte går att avla bort genom test av hörsel, då defekten 
förmodas bero på avsaknad av melanin i innerörat, och på så vis är förbunden med den vita 
färgen. Däremot ställer sig SvBtk bakom den etiska regeln att döva och halvdöva hundar inte 
ska användas i avel för att i möjligaste mån undvika nedärvning. 
 
                                                
6  Se bilaga 3 
7  Se www.svbtk.com 
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En utökad, effektivt utnyttjad, avelsbas är också en strategi för att minska 
sjukdomsstatistiken. Det borde vara en stor möjlighet för uppfödarna av bullterrier att snabbt 
utöka denna, då det i Sverige finns tillräckligt stort antal hanhundar för att bredden ska ske. 
Miniatyrbullterriern har här ett större problem. Uppfödarna av rasen har som strategi att 
använda sig av korsavel eller utländska hanar, för att bredda avelsbasen. 
 
MÅL 
 

• Att aktivt medverka till att flytta raserna från höga till lägre försäkringspremieklasser. 
• Att kontinuerligt inventera, kartlägga och utvärdera hälsotillståndet i Sverige. 
• Att medverka till att utöka kunskapen inom hälsoområdet i Sverige och 

internationellt. Arbetet med att motverka sjukdomar som inverkar på hundens 
livskvalitet (se ovan) bör prioriteras.  

 
FERTILITET 
 
Eftersom fertilitet och dräktighet egentligen inte behöver ha med hälsa att göra, kan det verka 
onödigt att infoga denna underrubrik till kapitlet om hälsa. Det finns emellertid vissa 
avvikelser från det normala inom raserna som förklarar detta. Bland annat kan en rasspecifik 
eklampsi i samband med valpning och de första dagarna efter förekomma hos båda 
bullterrierraserna 8.  
  Även parningsovillighet kan förekomma hos såväl hanar som tikar av båda raserna. En del 
hanhundar kan förlora sin fertilitet tidigt (i medelåldern, som ligger runt 6 år) Sterilitet har 
även förekommit. Bullterriertikarna föder i medeltal 4 – 8 valpar, miniatyrtikarna 3-5. De är i 
allmänhet kärleksfulla men klumpiga mödrar, varför det krävs att uppfödarna passar valparna 
noga under de första veckorna av deras levnad.  Internationellt är det vanligt med kejsarsnitt 
hos miniatyren. 
 SvBtk anser att djur med dålig libido (könsdrift) och dålig reproduktionsförmåga inte skall 
användas i avel och att god könsdrift är viktig att vidmakthålla. I de flesta fall beror dock 
parningsproblem inte på dålig könsdrift utan har andra orsaker. Den vanligaste orsaken är att 
man försöker para hundarna vid fel tid i löpningen. Ibland tycker hundar helt enkelt inte om 
varandra vilket förklaras av att hunddjuren ursprungligen är monogama. De skall då visa god 
parningsvilja med andra hundar. SvBtk anser att man genom att minska inavelsgraden delvis 
kan komma tillrätta med detta problem. Problemet är inte på något vis allmänt förekommande 
men finns ändå som ett påtagligt varningstecken, då det är ett av kännetecknen för 
inavelsdepression.    
 
STRATEGI 
 
Eftersom SvBtk inte anser att raserna har några egentligt uttalade och klarlagda 
fertilitetsproblem är klubbens strategi att i kommande hälsoenkäter fortsätta utreda eventuella 
parnings-, avels- och förlossningsproblem eller -avvikelser. Detta för att i god tid kunna 
detektera och vid behov åtgärda oönskade och genetiskt betingade defekter. I strategin ingår 
även att motverka fall av parningsovilja genom att inte använda avelsdjur med dålig libido, 
att bredda den effektiva utnyttjade avelsbasen samt minska den totala inavelsgraden för att 
undvika inavelsdepression, vilket kan vara en förklaring till de sparsamt men ändå 
förekommande individer som visat dessa beteenden. 
 

                                                
8   Se bilaga 4 
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MÅL 
 

• Att klargöra i vad mån problem föreligger i raserna och därefter ta ställning till om 
rekommendationer behövs.  

• Att utöka avelsbasen och att arbeta förebyggande mot inavelsdepression. 
 
 
FUNKTION/MENTALITET 
  
Rasernas karaktär gör dem till fantastiska sällskapshundar. Dock inte för alla då deras 
envishet, styrka och självtillräcklighet gör dem svåruppfostrade. Retningströskeln är hög vilket 
gör dem till stabila, godmodiga och kärleksfulla individer. 
Bull- och miniatyrbullterriern är utpräglade sällskapshundar vars viktigaste uppgift är att 
älska och bli älskade. Rasernas egenskaper gör att de lämpar sig utmärkt till agility, sök, spår 
etc, men sällan får den stolta ägaren utmärkelsen ”bäst i klassen”. Rasens ursprung är en 
blandning mellan dogg och terrier, något som avspeglar sig i deras humör, som är en 
charmfull blandning av envishet, sävlighet, hetsighet och nyfikenhet. De är utrustade med en 
stark tro på sig själva och har därför en mental stabilitet vilket med rätt uppfostran gör dem 
trygga och vänliga. Uppfödarna är mycket medvetna om faran med fel ägare och väljer sina 
valpköpare med omsorg och noggrannhet.  
  
Tillräcklig uppföljning finns inte idag av de två rasernas mentalitet. Känslan är att inga större 
avvikelser finns från rasstandarden, som föreskriver att de ska ha ett jämnt temperament och 
vara mycket läraktiga, envisa men vänliga. Dock har det på senare år noterats att enstaka 
individer av bullterrier har varit skygga vid exteriörbedömning, vilket är mycket otypiskt för 
rasen. En stark inriktning i avelsarbetet avseende rasens mentala status torde snabbt kunna 
stoppa denna avvikelse, som bör ses som ett litet, men ändå påtagligt, varningstecken till 
uppfödarna. 
 
Intresset för MH (Mentalbeskrivning Hund) har ökat kraftigt. Trots detta är endast 122 
bullterrier och 6 miniatyrer testade från 1997 till årsskiftet 2005 – 2006. Dessa siffror bör 
ställas i relation till en uppskattad population, som för bullterriern är 800-1000, samt för 
miniatyren 90 – 100 individer. 

 
 

I rasstandarden står följande: ”Muskulös, okuvad gladiator, full av stolthet, självsäkerhet 
och kontaktsökande”, vilket ovanstående spindeldiagram för bullterrier klart visar att vi har 
idag. Diagrammet visar en glad, lycklig och nyfiken hund, som inte visar intresse för 
jaktmomenten, kamp och har låg vaktinstinkt. Vårt mål är att försöka få fler att göra MH-
beskrivningar, så att vi ser till att vi bibehåller vår härliga kamrat. 
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STRATEGI 
 
Bullterrierraserna hamnade mycket olyckligt och helt oförskyllt i skottlinjen i 
kamphundsdebatten, som hade sin kulmen runt millennieskiftet.  Detta föranledde SvBtk att 
tillsätta kommittén ”För Bullterrierrasen” för att arbeta med information om, samt företräda 
rasen i media och i andra sammanhang. Ur detta arbete har det kommit en naturlig önskan att 
som strategi starkt öka antalet MH-beskrivna hundar av båda raserna. 
För att i detta syfte aktivera uppfödare och enskilda medlemmar bör styrelsen:  
 
 Fortsätta sitt arbete med artiklar om ämnet i klubbtidningen och utbildning om MH samt 
hundars mentalitet. 
 Få till stånd minst en ”Bullterrierdag” per år för MH-beskrivning runt om i landet, där man 
förutom att beskriva enskilda individer även har möjlighet att beskriva hela kullar från 
enskilda uppfödare. Detta för att få ett säkrare utfall på familjegrupper, vilket gör resultaten 
mer användbara som parameter ur avelssynpunkt.  
 Hänvisa till rapport av alla MH-beskrivna hundars mentalbeskrivningsprotokoll på SKK:s 
hemsida/Avelsdata 9 för att alla medlemmar ska kunna tillgodogöra sig resultaten. Genom 
detta offentliggörande kan uppfödarna beakta önskvärda eller inte önskvärda egenskaper hos 
sina avelsdjur, vilket är viktigt då mentalitet har ärftlig disposition.  

 
MÅL 
 

• Att öka kunskapen om hundars mentalitet hos uppfödare och medlemmar. 
• Att öka antalet mentalbeskrivna hundar. 
• Att bibehålla rasernas goda egenskaper i form av stabilitet och godmodighet. 

 
 

 
POPULATION 
 
I Sverige finns c:a 800-1000 bullterriers samt c:a 90-100 miniatyrer. 80–110 bullterriervalpar 
registreras i medeltal per år samt 10-20 miniatyrvalpar.  Som jämförelse registrerades i 
Storbritannien drygt 3 000 bullterriervalpar och c:a 300 miniatyrvalpar år 2005. Som 
ursprungsland, där traditionell linjeavel fortfarande är vanlig, exporterar de avelsmaterial över 
hela världen vilket innebär att inavelsprocenten globalt sett torde ligga högt för bullterriern. 
För miniatyrbullterriern är det Australien, USA, Tyskland och Holland som har höga 
registreringssiffror och exporten är från varje enskilt land är stor. 
  I Sverige är överanvändning av hanhundar av båda raserna vanlig, varvid inavelsrisken ökar 
kraftigt. Den tillgängliga avelsbasen för bullterrier är större än den som nu utnyttjas.  Då 
miniatyrerna är så få, använder sig ofta uppfödarna av utländska avelsdjur. Även 
korsparningar med standardbullterrier har genomförts under åren och planeras för framtiden. 
SvBtk är positiva till korsparningar då miniatyrbullterriern har svårt att på annat sätt få en 
bredare avelsbas. Styrelsen tar ställning till varje enskild ansökan om dispens som inkommer 
via SKK.  Dispenserna gäller enligt kriterier10 som godkänts av SKK/AK 2008-01-19/20. 
Korsparningsprojektet kan förväntas fortsätta om utvärderingen av avkommorna visar att de 
positiva effekter man önskar uppnå för rasen infriats. 
 

                                                
9  Se www.skk.se , Webbtjänster, Avelsdata samt www.genetica.se  
10  Se bilaga 5 
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Bullterrier:  
  Diagrammen nedan visar importer i förhållande till registrerade valpar i Sverige, 
farfarskurvor i rasen samt avelsdjursanvändning.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppfödarna har alltid importerat avelsmaterial från utlandet. Under 1990-talet importerades till 
              exempel 17 hanar och 25 tikar. Den lodräta kolumnen till vänster beskriver antalet hundar. 

 
 
Farfarskurva 
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Det önskvärda antalet barnbarn har en ”maxgräns”. Av tradition har uppfödarna i alla år 
använt sig av linjeavel. Nu har tänkesättet förändrats, idag önskar vi bredda avelsbasen 
genom att nyttja så obesläktade hundar som möjligt. Den nya ”maxgränsen” innebär att en 
bullterrier får lämna är 25-30 valpar, och antalet barnbarn skall stanna vid 50-60 d v s 
mängden barn gånger 2. Hanhundsexemplen ovan visar, till större delen, hundar som har 
använts innan denna kunskap togs i bruk.  

 
 
Avelsdjursanvändning 

 
 

 
Observera att diagrammet är hämtat från SKK/Avelsdata i maj 2006, varför detta år inte är fullständigt! 
För svenskregistrerade (utländska avelsdjur, som använts är inte räknade i detta program) hundar som är 
redovisade i dataprogrammet Lathunden 1996-2005, gäller fördelningen av avelsdjur i rasen att 44 hanar och 95 
tikar är använda i avel. Det önskvärda men svåruppnådda vore att tikar och hanar representerades med samma 
antal i avel. 
 
Den genomsnittliga årliga inavelsgraden i rasen har en tendens att ligga för högt räknat över 
en längre period. Den effektiva utnyttjade avelsbasen är avskräckande låg, strax över 50 djur 
(år 2003). Den tillgängliga avelsbasen ligger dock högt över 100 djur, så det finns utrymme 
att förbättra situationen avsevärt 11.  
 
 

Registreringsår Antal födda 
hundar 

Inavelsprocent Stamtavlans djup 

2000 135 3,1 4,5 
2001 104 3,0 4,6 
2002 83 3,7 4,6 
2003 90 2,7 4,7 
2004 177 1,6 4,7 
2005 125 1,3 4,7  

                                                
11   Se bilaga 6  
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År 2004 hade SvBtk förmånen att delta i ett projekt tillsammans med Norges Bull Terrier 
Forum. Projektet leddes av Renate Grotle Nydal, Frode Lingaas, Astrid Indrebø, på Norges 
Veterinärhögskola. Projektet gällde genetisk likhet/olikhet mellan olika raser. SvBtk fick 
möjlighet att få ett utlåtande om rasens (bullterrier) DNA/genetiska variation. Resultatet av 
undersökningen är baserat på det 30-tal hundar som ingick i blodprovsgruppen. Urvalet är 
gjort efter de normer som Frode Lingaas ställt, det vill säga blodprov på så obesläktade djur 
som möjligt. 
  Undersökningen visade att bullterriern i Norden har ett värde av 44 i en skala på 0-100. 
Enligt denna skala ligger bullterriern på nedre gränsen av medelvärdet, som är 40-60 hos de 
undersökta raserna. Skalan är baserad på den genetiskt ärftliga variationen.  Där 0 är totalt 
homozygot och 100 totalt heterozygot (och så högt värde har ingen hund). Detta kräver 
åtgärder och professor Lingaas har föreslagit ”att uppfödarna bör ha fokus på eventuella 
möjligheter att använda friska, rastypiska individer med större genetiska avstånd, alltså 
mindre släktskap med de nordiska linjerna. I en sådan situation ska man självklart vara extra 
varsam i sitt urval så man undgår att ”importera” eventuella nya problem till den nordiska 
populationen. Detta kan bäst ske genom att använda individer som redan har avkomma, så att 
de på så vis har visat sin nedärvningsförmåga både för önskade egenskaper, och för att 
avkomman ska visa sig vara fri från oönskad förekomst av sjukdomar/problem. En förnuftig 
tanke är också att göra en ny undersökning om rasen när det gäller den genetiska variationen, 
om 5 – 10 år, för att se om variationen håller sig stabil, minskar eller ökar.” 12  
 
Miniatyrbullterrier 
 
Diagrammen nedan visar hanhundsanvändningen i rasen, importer i förhållande till 
registrerade valpar i Sverige, farfarskurvor samt avelsdjursanvändning. 
 

 
 
Hanhundsanvändningen år 1998-2005. Från början importerades enstaka djur och några kullar föddes som inte 
lämnar märkbara spår efter sig. Importer görs även fortsättningsvis och korsparningar mellan miniatyr- och 
bullterrier utförs.   
 
 

                                                
12  Se bilaga 7 
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Miniatyr Bullterrier
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Ovanstående diagram visar registrerade miniatyrer uppdelat i importer, korsavel (interbreed) samt svenskfödda 
valpar. 
 
 
 
Avelsdjursanvändning 
 
 

 
 
Ovanstående diagram bygger på ett mycket litet avelsmaterial, då miniatyren är så numerärt liten som ras. 
Observera att diagrammet är hämtat från SKK/Avelsdata i maj 2006, varför detta år inte är fullständigt! 
För svenskregistrerade (utländska avelsdjur, som använts är inte räknade i detta program) hundar som är 
redovisade i dataprogrammet Lathunden 1996-2005, gäller fördelningen av avelsdjur i rasen att 5 hanar och 18 
tikar är använda i avel under en 10-årsperiod. Det önskvärda men svåruppnådda vore att tikar och hanar 
representerades med samma antal i avel. 
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Farfarskurva 
 
 

 
Det önskvärda antalet barnbarn har en ”maxgräns”. Av tradition har uppfödarna i 
alla år använt sig av linjeavel. Nu har tänkesättet förändrats och idag önskar vi 
bredda avelsbasen genom att nyttja så obesläktade hundar som möjligt. Se även 

farfarskurva för bullterrier. 
 

När det gäller miniatyren har det varit svårare att få ut information från Lathunden/Rasdata 
eftersom stamtavlorna inte är fullständiga. Detta beror på att många har använt utländska 
avelsdjur, vilkas avelslinjer är inte är komplett registrerade i Lathunden/Rasdata, varför 
stamtavlans djup inte blir tillräcklig. Bland annat går inavelsprocenten inte att utläsa år 2002 
(den presenteras som 0 %) 13. Det är så få hundar i databasen kompletta stamtavlor så det går 
inte heller att göra någon rimlig beräkning på den effektiva utnyttjade avelsbasen. Enligt Agr. 
Dr Per-Erik Sundgren är avelsbasen mycket begränsad.  
  
 

Registreringsår Antal födda 
hundar  

Inavelsprocent Stamtavlans djup 

2000 5 0,8 4,1 
2001 28 1,8 3,6 
2002 7 0,0 3,8 
2003 15 3,4 3,9 
2004 22 2,1  4,2 
2005 17  5,3 4,1 

 
 
 
 
 
STRATEGI 
 
Då närbesläktad avel och överanvändning av vissa hanar av tradition varit en vanlig 
företeelse, har rasernas årliga inavelsgrad oftast tenderat att ligga för högt i värde. För att 
motverka detta har SvBtk som strategi att införa följande rekommendationer:  

                                                
13  Se bilaga 8  
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Bullterrier: En enskild hanhund bör under sin livstid inte vara far till mer än 5 % av hundarna 
i sin generation eller till mer än 25 % av de hundar som registreras per år.  
Detta leder idag till att en enskild bullterrierhane inte bör vara far till mer än 25 – 30 valpar, 
eller 5 – 7 kullar.  
 
Miniatyrbullterrier: Att uppfödarna i enlighet med SKKs ”Avelsstrategi för små 
hundpopulationer” fortsätter att importera avelsdjur med låg grad av släktskap till befintliga 
avelsdjur eller som tidigare enligt SvBtk:s kriterier sparsamt använder sig av korsavel för att 
öka avelsbredden inom rasen.  
 
För båda raserna gäller: Undvik kraftig inavel: avelsdjur bör inte vara närmare besläktade 
än kusiner (inavelsgrad högst 6,25 % räknat som ökning över fem generationer). Som 
genomsnittlig nivå i en ras (population) eftersträvas en inavelsnivå understigande 2,5 % 
räknat på 5 generationer, d.v.s. en inavelsstegring på högst 0,5 % per generation. För 
importerade djur registreras endast en treledsstamtavla i Rasdata varför inavelsnivån vanligen 
blir underskattad. 
 
Att uppfödarna försöker närma sig, studera och tillgodogöra sig reglerna för Avel i mycket 
små populationer, Sundgren, P-E samt Avelsstrategi för små hundpopulationer, SKK. Detta 
kan lämpligast ske i form av grupparbeten, där man t ex på uppfödarträff redovisar och 
diskutera gruppernas åsikter och tankar, för att snarast kunna lägga fram en lösning som 
gagnar raserna för avelskommitté och styrelse. Dessa förslag till lösningar bör snarast gå till 
styrelsebeslut och rekommenderas i avelsarbetet 
 
Att uppfödarna arbetar för att dominansen av enskilda hanar i populationen minskar, genom 
ökad information om tillgängliga hanar i klubbtidningen och/eller på hemsidan. 
 
Genom begränsat utnyttjande av enskild hanhund strävar SvBtk efter att bredda avelsbasen 
och den genetiska variationen inom raserna. Som hjälp för uppfödare och hanhundsägare skall 
genom Avelskommitténs försorg årligen en lista på fullanvända hanar publiceras i 
klubbtidningen och på hemsidan www.svbtk.com . 
  
För att motverka ökning av inavelsgrad bör användandet av hel- och halvsyskon till en i avel 
välanvänd hane begränsas. 
 
MÅL 
 

• Att öka avelsbasen genom att använda fler och mer obesläktade djur i avel.  
• Att begränsa användandet av avelsdjur. 
• Att begränsa inavelsökningen för raserna som helhet och i enskilda parningar. 
• Att genomföra en ny undersökning DNA/genetisk variation om 5 år och då om 

möjligt för båda raserna. 
Detta är ett prioriterat område eftersom genetisk variation är en förutsättning för rasernas 
fortlevnad och hälsa 
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Innehåll och utformning av RAS 
 
Lena Grundén Danielson har utformat RAS och sammanställt alla uppgifter i dokumentet. 
Behjälpliga har ett antal uppfödare och andra varit, ingen nämnd och ingen glömd. Kerstin 
Landgren har språkgranskat det slutgiltiga dokumentet. 
 
Förankring av RAS 
 
Svenska Bullterrierklubbens RAS är förankrad genom: godkännande av styrelsen 2004-02-
16, offentliggörande i Bullterriern samt på www.svbtk.com våren 2004. Behandling på tre 
gemensamma uppfödarträffar: 2004-03-20, 2005-03-20 och 2006-02-25, samt på två enskilda 
möten för uppfödare av miniatyrbullterrier: 2005-04-10 och 2006-02-25. Genom skriftlig 
diskussion mellan alla uppfödare av raserna bullterrier och miniatyrbullterrier år 2004 och 
2006. Genom medlemsmöte på Tånga Hed 2006-05-27, där RAS slutligen godkänns efter 
revidering. Samt slutligen: Enligt styrelsebeslut taget den 17 juni 2006 (protokoll 6–05/06) är 
Svenska Bullterrierklubbens Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) godkänt att sändas vidare 
för granskning av Svenska Terrierklubben och Svenska Kennelklubben för ett fastställande.  

 
2008-03-17 t o m 2008-03-24 skickades RAS ut till uppfödarna på remiss ännu en gång. Detta 
med anledning av revideringar som redovisas på sidan 27 i detta dokument. Uppfödarna har 
inkommit med ett fåtal frågor som besvarats och inte ändrar dokumentets utformning, varvid 
RAS ännu en gång förankrats av uppfödarna. Enligt styrelsemöte 2008-03-16 är reviderat RAS 
godkänt att skickas vidare till SKK/AK efter godkännande av uppfödarna. 
 
BILAGOR  
 
Digitala: 
Bilaga 1:”Not bred to the business”; Kevin Kane 
Bilaga 2: Kort redovisning av hälsoenkäter i SvBtk  
Bilaga 3: Kort redovisning av försäkringsstatistik för miniatyr- och bullterrier  
Bilaga 4: ”Eklampsi hos bullterrier”, Agr stud Helena Häggblad 
Bilaga 5: Regler för korsparning av 2008-03-11. 
Bilaga 6: Registrering, inavel och stamtavlans djup för bullterrier 1966 - 2005 
(Lathunden/Rasdata)  
Bilaga 7: Genetisk variasjon hos bullterrier i forhold till noen andre raser  
Bilaga 8: Registrering, inavel och stamtavlans djup för miniatyrbullterrier 1979 - 2005. 
(Lathunden/Rasdata)  
 
KÄLLOR 
Bullterriern i våra hjärtan, SvBtk 25 år, Svenska Bullterrierklubben, Tommarp 2001 
Agronomie Doktor Per-Erik Sundgren, som i inledningsskedet var till ovärderlig hjälp med 
uppgifter och kunskap, då SvBtk:s Lathund/Rasdata låg nere år 2003. 
SKK/Avelsdata 
Lathunden/Rasdata 
Försäkringsbolagen Agria, Folksam, If och Sveland 
Pity Me och James Hinks Master Craftsman, Kevin Kane 1999, 2001 
Dansk Bullterriergrupps RAS projektgrupp med stort tack för hjälpen! 
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“Herderitary nephritis in the bullterrier, Evidence for inheritance by an autosomal dominant 
gene”; J.C. Hood, W. F. Robinson, C. R. Huxtable, J. S. Bradley, R. J. Sutherland, M. A. B. 
Thomas 1990 
“Polycystic Kidney Disease in Bull Terriers: an Autosomal Dominant Inherited Disorder”, CA 
O´Leary, Bm Mackay, R Malik, JE Edmonston, WF Robinson, CR Huxtable 1999 
“Congenital Heart diseases in Bull Terriers”, Joanna Dukes McEwan 1996 
Auckland Bull Terrier Club October 1998, “Heart problems” Tom Wright DVM 
Gazette July 1990, Bull Terriers, “Genetic Updates”, Marilyn Drewes 
The miniature Bull Terrier club of America, “1998 Miniature Bull Terrier Health Survey” 
Summary; Kevin Welch 
The Bull Terrier Club of America, “BTCA Health Committee Update”, David Harris 1997 
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Malungen, 2006-06-17 

 
Veronica Wikberg 
Ordförande 
Svenska Bullterrierklubben 
 
SvBtk:s Rasspecifika Avelstrategier för bull- och miniatyrbullterrier är giltigt till år 2011. 
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Dokumentet har uppdaterats enligt följande:  
 
Kapitlet ”Historik” sid 1 med hänvisning till historisk bakgrund av Kevin Kane.  
Sid 8 (fotnot), sid18 Population, sista stycket och sida 24 Strategi för miniatyrer, angående 
kriterier för korsparning mellan bull- och miniatyrbullterrier enligt förordad utredning av 
SvBtks korsavelsgrupp hösten/vintern 2007. Förslaget godkändes 2008-01-19/20 av SKK/AK 
enligt protokollsutdrag 2008-01-19/20 § 34. 
Sid 12 Hälsoprogram: Mening om valphänvisning borttagen samt ändring/påtalande av att 
SvBtk:s intyg för patellatest ej längre gäller med anledning av att patellaluxation registreras 
centralt sedan maj 2007. Tillägg också gjorts i form av förtydligande att 
Urinprotein/kreatininkvot endast gäller urinprov. 
Källor och bilagor har uppdaterats med anledning av dessa ändringar varvid Bilaga 1 och 5 
har tillkommit. 
 
Ängelholm 2008-03-26 

 
  
Ursula Rohrmüller 
Ordförande i Svenska Bullterrierklubben 
 


