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Innledning 
Irish glen of imaal terrier ble holdt som gårdshund. Hovedoppgaven var å holde gården mest 

mulig fri for mus og rotter, samt jakt på rev og grevling. 

Rasen er kjent som menneskekjær og lærevillig. De vil være der menneskene deres er, og 

de fleste er glad i turliv og utfordringer. 

Generelt 

Rasens historie; bakgrunn og utvikling 

Irish glen of imaal terrier er den minst kjente av de fire terrierrasene fra Irland. Likevel er det 

en gammel rase. Tegninger og beskrivelser går helt tilbake til 1575, og de viser at den ikke 

har forandret seg mye på alle disse årene. Den bærer navnet til dalen den kommer fra, Imaal 

dalen i Wicklow. Landskapet var karrig, og det samme var kårene for småbøndene som 

levde her.  

Irish glen of imaal terrier ble holdt som gårdshund. Hovedoppgaven var å holde gården mest 

mulig fri for mus og rotter, samt til jakt på rev og grevling. Den ble først godkjent som 

utstillingshund i Irland på trettitallet. Irish glen of imaal terrier er en stor hund på lave ben. 

Først godkjent av den irske kennelklubben i 1934. (i England først på 70 tallet.) 

Første gang registrert Norge i 1986. 

Overordnet mål for rasen 

Beholde en sunn og bærekraftig populasjon av rasen i Norge. 

Rasens populasjon 

Populasjonsstørrelse 

Tallmessig liten rase i Norge, de siste 5 år er det født 7 kull. Gjennomsnittlig 7,4 valper pr.år. 

Gjennomsnittlig kullstørrelse 

Kullstørrelsen er i gjennomsnitt 5,3 valper.  

År       Valper født importer 

2011 24 2 

2012 0 2 

2013 6 1 

2014 1 1 

2015 6 0 

totalt 37 6 
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Innavlsgrad 

Siste 5 år: 

Kull født i Norge: gjennomsnittlig innavlsgrad på 0,18 % 

Importer: gjennomsnittlig innavlsgrad på 1,6% 

Innhenting av avlsmateriale fra andre land 

De siste 5 år er det importert 6 hunder. Disse er fra Sverige, Finland og Danmark. Tidligere 

er det importert hunder fra England, Nederland og Tyskland. 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål 

Beholde den lave innavlsprosenten. 

Prioritering og strategi for å nå målene 

Unngå innavlsgrader over 6,25% i enkeltkombinasjoner 

Unngå å gjenta kombinasjoner 

Bruke flere ulike individer i avl 

Helse 

Generell beskrivelse av helsesituasjonen i rasen 

Stort sett en frisk rase, men PRA har vært det største problemet. En DNA-test er utviklet for 

PRA hos glen of imaal terrier – crd3-PRA. 

Forekomst av helseproblemer, sykdommer og/eller defekter 

De siste 10 år er 28 hunder øyenlyst. Av disse har 1 påvist og 1 mistenkt PRA. 

1 med katarakt, ikke medfødt. 

Forekomst av reproduksjonsproblemer 

Ikke kjent 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål 

Unngå at det fødes hunder som rammes av PRA.  

Prioritering og strategi for å nå målene 

Avlsdyr må DNA-testes for crd3-PRA. Testen tilbys blant annet av Optigen. Sykdommen 

nedarves recessivt, altså må minst en av foreldredyrene i en kombinasjon være helt fri for 

sykdomsmutasjonen. Så lenge en av foreldrene er fri vil ikke valpene bli syke av den typen 

PRA.  

Ved å planmessig teste for PRA kan man unngå at det fødes syke hunder uten å miste for 

mye av genpoolen som en slik forholdsvis fåtallig rase nødvendigvis har. 

Atferd, mentalitet og bruksegenskaper 

Jaktprøver, bruksprøver og mentaltester 

I Norge har ikke rasen blitt brukt til jakt, men i Irland og England blir de brukt en del til det. 
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Atferdsproblemer 

Rasen er kjent som menneskekjær og lærevillig. Ingen kjente atferdsproblemer 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål  

Bevare rasen som menneskekjær og lettlært. 

Prioritering og strategi for å nå målene 

Avle på rasetypiske hunder. 

Eksteriør 

Eksteriørbedømmelser 

Standarden sier: Maks 35,5 cm og 16 kg for hannhunder og noe mindre for tisper. Kroppen 

lengre enn høy. Fargen er hvete i alle nyanser og blå brindle. Middels lang, stri pels med 

myk underull. Øynene brune. Ørene halvt oppstående eller rosenører. Kraftige kjever og 

saksebitt. Halen skal være kraftig ved roten og godt ansatt. Forbena er kanskje det mest 

uvanlige, da de er buete og med poter som dreier utover. Det skal være en muskuløs hund 

med bredt, kraftig bryst og kompakte runde poter. 

Pelsstellet er enkelt på en Irish glen of imaal terrier. Gjennomkamming ca. hver uke og 

trimming etter behov; 2-3 ganger i året er tilstrekkelig.  

Overdrevne eksteriørtrekk 

Dersom forbeina blir for buede og potene dreier for mye utover, kan det disponere for 

problemer med albuene (subluksasjon av albuen). Det er derfor viktig at dette 

eksteriørtrekket ikke blir overdrevet. Det er uheldig at standarden omtaler rette forbein som 

direkte feil, ettersom rette forbein tross alt er sunnest for hunden. 

Oppsummering 

Prioritering av viktige kortsiktige og langsiktige mål 

Rasen er tallmessig liten i Norge, målet er å avle på rasetypiske, sunne og menneskekjære 

hunder. 

Plan for videre arbeid i klubben 

Beholde og helst øke antall individer i Norge. 

 

 

 


