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Inledning
På Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige 2001 fattades beslutet att det för varje
hundras skall finnas en s.k. rasspecifik avelsstrategi. I slutet av 80-talet presenterade
Europarådet en konvention om sällskapsdjur och dess avel, där vikten av en sund och
genetiskt hållbar avel som inte leder till defekta eller sjuka djur poängterades.
Djurskyddslagen och djurskyddsförordningen är författade på ett sådant sätt att detta
inte kan missförstås.
Rasklubben för Rysk Svart Terrier ansvarar tillsammans med SKK och SBK för rasens
utveckling i Sverige. Klubbens mål är att väcka intresse för och främja avel av mentalt
och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda Ryska Svart Terrier.
Avel och uppfödning ska ske i överensstämmelse med svensk djurskyddslagstiftning,
SKKs grundregler och avelspolicy samt hälsoprogram som utarbetats för rasen. Utöver
detta ska den rasspecifika avelsstrategin för Rysk Svart Terrier utgöra en
rekommendation till uppfödarna att följa.
Rasens utveckling grundas på uppfödarnas val av avelsdjur och vilken användning
dessa får. Ärftlig variation är en förutsättning för rasers möjlighet att överleva. Aveln
ska därför vara målinriktad, långsiktig och hållbar. Med hållbar menas att den inte
leder till brister vad det gäller hälsa, mentalitet eller funktion och inte heller tömmer
rasen på genetisk variation.
RAS har varit diskuterats på vårt senaste uppfödarmöte och tagits upp på ett
medlemsmöte såväl som på årsmötet 2015. RAS är väl förankrat inom rysk svart
terrierklubben.

Rasklubben för Rysk Svart Terrier betonar att riktlinjerna i avelsstrategin är
rekommendationer. Dock är målen svåra att nå om inte alla blivande uppfödare och
hanhundsägare följer dessa rekommendationer. Denna avelsstrategi gäller
tillsvidare. Den ska ses över varje år, en mer ingående utvärdering ska göras efter
fem år.
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Rasens ursprung och utveckling
Vid tiden efter andra världskriget bestämde man sig på den ryska statliga
avelsinrättningen "Krasnaja Swesda" (röda stjärnan) för att genom korsningsavel få
fram en hundras som kunde uppfylla militärens och polisens särskilt hårda krav på
bevaknings/tjänstehundar. Man korsade Riesenschnauzer, Rottweiler, Airedaleterrier
och s.k. "Moskwa-retriver" (i huvudsak Schäfer- och Newfoundlandskorsning)
Syftet var att få fram en uthållig, skarp, hård, oöm, stabil samt arbetsvillig hund som
kunde bevaka och försvara. Hunden skulle dessutom vara stark och kraftfullt byggd
med till uppgiften anpassad pälskvalitet. Vidare skulle den klara de inom hemlandets
varierande klimatförhållanden med såväl stäpp- och ökenområden i sydöstra delarna,
som isande kyla i Nordsibirien. Även i dag används rasen flitigt i ursprungslandet
Ryssland av både militär och polis.
Vid en lantbruksutställning 1955 presenterades avkommorna till första och andra
generationen korsningshundar under rasnamnet Svart Terrier. Rasen ansågs vara
etablerad i början på 1970-talet. Förutom i Ryssland och de övriga öststaterna har
rasen nu spridit sig till övriga världen.
Den nya rasstandarden för Svart Terrier som fastställdes av SKK 2011-11-29
Sedan 2012-01-01 är rasens svenska namn Rysk Svart Terrier. Rasen företräds av
Rasklubben för Rysk Svart terrier, före detta Svart Terrierklubben. Klubben har verkat
inofficiellt sedan 1979 men blev 1994 officiell.
Svart Terrier klassas som brukshund och rasklubben verkar under SBK. Rysk Svart
Terrier indelas i grupp 2 enligt FCI.
Idag kan Ryska Svart terriern leva som sällskap och familjehund men man kan inte ta
bort vakt och bevakningsegenskaperna från rasen.
Hundar har en stark skyddsinstinkt och är ganska misstänksamma eller likgiltig mot
främmande människor och snabba i att skydda sin ägare. Rasen var mycket oberoende
i sitt sinne och ganska envis från början men tack vare fanciers* urval har rasen blivit
mer lojal, lugnare och trevligare i vanligt liv. Skillnaden mot andra bruksraser är att
Rysk Svart Terrier tänker till innan den reagerar. Rysk Svart terrier är en av de mest
strålande sidor i ryska kynologins historia. Av de här egenskaperna liksom för den
fantastiska skönhet och charm har rasen ett annat namn liksom
- "Svarta Ryska Pärlan".
*Personer med speciell entusiasm och ett brinnande intresse
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Rasen internationellt

Rysk Svart terrier finns framförallt inom det gamla östblocket och är väl representerad i
övriga värden och finns i de flesta europeiska länder.

När kom rasen till Sverige

Till Sverige kom den första Svart Terriern 1973 och den första valpkullen föddes 1978.
Svart Terrierklubben bildades inofficiellt 1979 men blev officiell 1994.’

Nulägesanalys
Population

Den senaste svenska kullen föddes i mars 2014.
Antal reg/år:
2005:
17
2006:
30
2007:
19
2008:
13
2009:
42

2010:
2011:
2012:
2013:
2014:

22
6
19
9
16

Sedan 2005 har det fötts 23 kullar efter svenskregistrerade tikar, varav 11 stycken hade
både mor och far registrerade i Sverige. Dessa 23 kullar stod för 154 valpar. Dessutom
har 43 hundar importerats under samma period.
Antalet registrerade hundar varierar relativt mycket från år till år, vilket är helt
naturligt med tanke på rasens storlek. Det finns i dagsläget fyra (4) kennlar i Sverige
som föder upp Rysk Svart Terrier.

Målsättning:
Minst två (2) svenskfödda kullar varje år.

Strategi:
Informera och marknadsföra rasen kontinuerligt på t.ex. rastorget ”stora Stockholm”.
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Avelsdata; prov- utställningsresultat, MH,
veterinärdata, inavelsgrad
Mentalitet:

Av hundar registrerade mellan 2005-2013 genomförde 67 % av dessa MH med känd
mental status. För hundar registrerade 2005-2012 har 20 % gått upp på mentaltest
(MT). På moment 1 (a, b, c) (MH) även kallad ”socialitet” så ligger rasens snitt på goda
3,45.

Arbete:

Av hundar registrerade mellan 2005-2015 har 7 % startat på bruksprov och 9 % har
startat inom lydnad. 11 hundar har tagit TJH-Cert.

Utställning/Exteriör:

Av hundar registrerade mellan 2005-2014 har 54 % ställts ut och 21 % är
exteriörbeskrivna. Ytterst få med icke godkänd/Disq eller 3:a/G.

Hälsa:

HD; av de registrerade mellan 2005-2013 så röntgades 65 % och endast 62 % av dessa
är HD-fria (38 % HD-fel). Hälften (22 stycken) av de med HD-fel har antingen D eller E.
Antal registrerade
177

Antal röntgade
116

Antal C
22

Antal D/E
22

ED; av de registrerade mellan 2005-2013 så röntgades 63 % och endast 66 % är ED-fria.
34 % har ED-fel med främst ED-1, ca 30 % med ED-2/3.
Antal registrerade
177

Övrig hälsa:

Antal röntgade
112

Antal ED-1
25

Inga direkta rasbundna sjukdomar utan mest som rasen hund.

Antal ED-2/3
13
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Observandum
Leder:
HD/ED måste förbättras både genom att fler kommer till röntgen och att antalet
HD/ED-fel minskar.

Inavel:
Ligger på en hälsosam nivå om 0,7 % räknat på 5 generation för rasen. Vid en så pass
liten population kan detta ändras relativt snabbt beroende på vilka individer som går i
avel.

Mål och strategier
Rasklubbens målsättning

Värna om en sund och funktionell hund både vad det gäller mentalitet, arbetsbarhet,
anatomi och allmän friskhet.
Arbeta för ett utbyte och samarbete länder i mellan vad det gäller hälsa och
mentalitet.

HD
Mål om 5 år:
Öka andelen röntgade hundar till 70 %.
Minska andelen HD-fel till högst 35 % och/eller halvera andelen individer med HD-D/E
(idag 50 % av de med HD-fel).
Strategi:
Informera Rysk Svart Terrierägare om vikten av att röntga hundarna. Rekommendera
endast hundar med HD A eller B i aveln.

ED
Mål om 5 år:
Öka andelen röntgade hundar till minst 70 %.
Minska andelen ED-fel till högst 25 % och/eller inga individer med ED-2/3.
Strategi:
Informera Rysk Svart Terrierägare om vikten av att röntga hundarna. Att i avel endast
använda hundar med känd ED-status. Samt att använda hundar med ED 0 eller 1 och
då 1 används bör det kombineras med 0.
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Mentalitet
Mål om 5 år:
Öka andelen hundar som genomför MH till minst 70 %.
Bibehålla dagens låga andelen skottberörda hundar 8 % med 4-5 på moment 10.
Strategi:
Informera Rysk Svart Terrierägare om vikten av att MH-beskriva hundarna. Att i avel
endast använda hundar med känd mental status och kryss i alla moment inklusive
högst en 3:a på skotten.

Exteriör
Mål om 5 år:
Behålla typen för rasen enligt rasstandarden.
Strategi:
I avel använda hundar som erhållit minst ett Good i kvalitet i öppen- eller bruksklass.
Alternativt exteriörbeskriven med godkänt resultat.

Arbetsmeriter
Mål om 5 år:
Fler individer kommer till start i bruksprov, minst 10 %.
Strategi:
Uppmuntra fler bli aktiva inom prov och tävlingsverksamhet samt att upplysa om
vikten av bruksegenskaper.

Population
Mål om 5 år:
Bibehålla den låga inavelsnivån och inte ligga över 2,5 % räknat på 5 generationer.
Strategi:
Avelsdjur bör ej användas till mer än 2 normalstora kullar och inavel räknat per kull
skall vara under 6,25 %.
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Valphänvisningsregler
Svenskregistrerade hundar som går i avel skall inneha följande för att deras valpkull
ska hänvisas via klubben.
•

Genomförd MH med kryss i samtliga moment och högst 3 på skotten.

•

Röntgad med HD A eller B. (För utländsk hund som används, högst B2 på
höfterna).

•

Röntgad med ED 0 eller 1.

•

Utställd i Ökl alternativt Bkl med lägst Good i kvalitet.

•

Utbildad lägst Appellklass (bruksprov), alternativt Lydnadsklass I.
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