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Innledning 
Raserepresentanten i perioden 2012-2014 fikk i oppdrag fra styret i NTK om å utarbeide 
RAS dokumentet. Dette har i hovedsak vært gjort av raserepresentanten som på tidspunktet 
var en av tre oppdrettere av rasen i landet. gjennomlesninger med innspill fra de andre 
oppdretterne ble gjort slik at de kunne være med på å påvirke mål og strategier. 

Generelt 

Rasens historie; bakgrunn og utvikling 
Lakeland terrieren stammer fra den nordvestre delen av England, The Lake District, der de i 
lang tid har vært brukt til å jakt på skadedyr, fremfor alt høylandsreven som var den største 
trusselen mot det omfattende saueholdet i regionen.  

Gjennom selektiv inn kryssing av eldre terrierraser med spesielle ettertraktede egenskaper, 
lyktes man å skape en rase med ekstremt mot og iherdighet, liten i format, men med god nok 
benlengde til å kunne hoppe rundt blant klippehyllene der reven kunne ha forskanset seg.  

Med utrøttelig styrke og stahet skulle ikke hunden gi opp før den hadde nådd sitt mål som 
var å drive reven ut av bergsprekkene. Disse små arbeidende terrierne kunne ofte bli oppkalt 
etter oppdretterens navn, eller med navnet på området der de ble oppdrettet, feks Ullswater, 
Patterdale, Fell og Cumberland. Jaktklubber med Foxhounds hadde sin favoritt type av 
terriere som ble oppkalt etter klubbens navn som Blencathra, Melbreck og Coniston.  

Den vanskelige geografiske tilgjengeligheten i disse fjelltraktene førte til at man relativt lett 
renavlet og etablerte en type. 

På et møte i Keswick I 1912 besluttet rasentusiaster at hundene skulle samles under navnet 
Lakeland terrier. 

I 1921 samlet man seg rundt en felles rasestandard som ble sendt til The  Kennel Club. 

Standardens gjennomgående ord er moderat, hvilket oppsummerer Lakeland terrieren veldig 
godt. Den skal ikke være overdrevet i noe henseende, men  fremstå som en kombinasjon av 
kraft og eleganse. 

Lakeland terrieren er et resultat av de krav dens arbeidsoppgaver en gang stilte. 

Dette bør man ikke glemme, selv om rasen i dag først og fremst holdes som familiehund. 
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Rasen har alltid vært liten i Norge. Det har de siste 20 årene kun vært en oppdretter som har 
tatt vare på rasen. Vi ser nå en liten tendens til at rasen har fått nye tilhengere og det er på 
nåværende tidspunkt i 2014 få (4stk), men interesserte oppdrettere. 

De individene som i dag stilles ut og brukes i avl, er i hovedsak hentet inn fra utlandet, det er 
knapt 2 individer i avl som tar gamle norske linjer videre. 

Overordnet mål for rasen 
Rasens eksteriør er beskrevet i den norske rasestandarden som er en oversettelse av FCI- 
standarden. Den beskriver en livlig, arbeidsglad, velbalansert, kompakt høybeint hund med 
stri pels og frie bevegelser. 

At norske Lakeland terriere skal være rasetypiske i samsvar med den gjeldende FCI-
standarden. 

At norske Lakeland terriere skal ha et stødig og stabilt gemytt, som gjør de egnet til å holdes 
som familiehunder. 

Rasens populasjon 

Populasjonsstørrelse 
Fra tall i Dogweb så er det i perioden 2003-2013 registrert 70 individer  31 tisper og 45 
hannhunder. 

Gjennomsnittlig kullstørrelse 
Antallet registrerte valper pr. kull regnes på de siste 10 årene (2003-2013)  
I genomsnitt blir det født 3.4 valper pr. kull. 

Sammenligner man siste del av 90-tallet med utviklingen på 2000 tallet, så vil man se at 
antall valper født pr. Kull har økt 

Effektiv populasjonsstørrelse 
Hvis populasjonen regnes på å være rundt  70 individer i nevnte periode (registrerte valper 
og importer), så har 24 individer gått videre til avl(11 hanner og13 tisper) 

Innavlsgrad 
Gjennomsnittlig innavlsgrad i perioden 2003-2013 var 4,433 % Dette tallet bør reduseres til 
anbefalt innavlsgrad satt av NKK. 

Bruk av avlsdyr 
NKK´s anbefalinger er at en hund ikke bør ha flere avkom enn tilsvarende 5% av antall 
registrerte hunder i populasjonen i en 5 års periode. Det er veldig vanskelig praktisk å kunne 
overholde dette, når det for tiden bare fødes rundt 1-2 kull i året og noen år ingen kull. 
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Innhenting av avlsmateriale fra andre land 
De hundene som går i avl i Norge nå (2014) er alle hentet fra utlandet, eller har foreldre som 
er hentet fra andre land. 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål 
Å øke avlsbasen i rasen.  
Å holde innavlsgraden i rasen så lav som mulig. 
Forsøke at et individ ikke får for mange avkom.   

Prioritering og strategi for å nå målene 
Oppdretterne må ta et stort ansvar ved sin utvelgelse av avlsdyr, og minske bruken av 
enkelte hannhunder, for å unngå matadoravl. 

Om mulig ikke gjøre om samme kombinasjon, men å bruke ulike hanner på tispene for å få 
en større genetisk variasjon i rasen. 

Forsøke å bruke relativt ubeslektede individer i avl. 

Benytte seg av NKK´s etiske regler for avl og oppdrett. 

Helse 

Generell beskrivelse av helsesituasjonen i rasen 
Lakeland terrieren anses for å være en frisk rase som ikke har spesifikke sykdommer koblet 
til rasen. De oppnår en høy levealder, under samtaler med tidligere eiere av rasen viser det 
seg at de Lakeland terrierne som har dødd de siste årene har vært mellom 13-17 år. 

Forekomst av helseproblemer, sykdommer og/eller defekter 
Det er få hunder av rasen i Norge, og det har ikke vært foretatt noen helseundersøkelse her. 
Vi kan heller ikke støtte oss til helseundersøkelser gjort i vårt naboland Sverige, da vi ikke 
har Svenske hunder som går i avl(2014), eller hunder som nevneverdig deler stamtavler med 
de svenske hundene. 

Lakeland terrieren har ikke noen spesifikke forekomster av helseproblemer, sykdommer eller 
defekter koblet til rasen. Epilepsi var ganske utbredt i rasen for noen årtier siden, men er nå 
ikke et problem. I den grad sykdommer/defekter oppstår er det i en ubetydelig grad. Det skal 
nevnes at under arbeidet med dette RAS dokumentet, har det kommet frem gjennom 
samtaler med eiere og tidligere eiere av rasen her i landet, at det har vært tilfeller av 
hudproblemer som atopisk kløe, hund som har hatt leverproblemer, et individ hadde 
Cushings lignende symptomer. Ulike enkeltstående øyelidelser og kreft i ulike former. Som 
nevnt over blir Lakeland terrieren relativt gammel, og de sykdomstilfellene som nevnes var 
alle knyttet til gamle individer. 
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Forekomst av reproduksjonsproblemer  
Lakeland terrieren har sjelden problemer knyttet til parring eller valping. De er også gode 
mødre for valpene sine.  

Hannhundene viser også god kjønnsdrift. 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål 
At Lakeland terrieren skal fortsette å være en frisk og sunn rase. 

Prioritering og strategi for å nå målene 
Oppmuntre til et godt samarbeide og ærlighet mellom oppdrettere. Det er viktig å kunne ha 
en åpen dialog.  

Forsøke å få til seminarer og møter mellom oppdrettere. 

Oppdrettere av rasen må sørge for å bruke avlsdyr som naturlig klarer å reprodusere seg.  

At oppdrettere forholder seg til NKK´s etiske regler for avl og oppdrett 

Mentalitet og bruksegenskaper 

Jaktprøver, bruksprøver og mentaltester 
Lakeland terrieren har ikke lengre en beskrivelse i rasestandarden når det gjelder 
bruksegenskaper. Den var tidligere brukt til jakt på rev i hi, men er i dag stort sett holdt som 
ren familie og selskapshund. 

Mentalitet og bruksegenskaper i forhold til rasestandarden 
Lakeland terrieren beskrives som en livlig, fryktløs og med et våkent uttrykk, raske 
bevegelser, på tærne av forventning. Freidig, vennlig og selvsikker. 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål 
Lakeland terrierens beskrevne mentalitet oppfylles i hovedsak av dagens utstillings og 
avlsdyr, det må være et mål at dette opprettholdes. 

Prioritering og strategi for å nå målene 
Oppdrettere og hannhundeiere må nøye vurdere dyr som skal brukes i avl.  

At oppdrettere stiller ut sine avlsdyr. 
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Atferd 

Atferdsproblemer 
Rasen er ikke overrepresentert med hensyn til enkelte atferdsproblemer, og de fleste 
Lakeland terriere fungerer godt som familiehunder. Lakeland terrieren kan på grunn av sin 
bakgrunn, vise et latent jaktinstinkt og reagere på andre hunder og dyr, eller  objekter som 
gressklippere, sykler og mopeder i bevegelse. Utagering mot hunder av samme kjønn kan 
også forekomme. 

Det er ønskelig at nervøse ,aggressive, skye og svært usikre hunder ikke brukes i avl.  

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål  
At Lakeland terrieren fortsetter å fungere godt som en familiehund, både i familien og ute i 
samfunnet.  

Prioritering og strategi for å nå målene 
At oppdrettere ser sitt ansvar i å opplyse sine valpekjøpere om rasens særegenheter, og 
anbefaler valpekurs og lydighetskurs som en del av den videre sosialisering av unghunden. 

At oppdrettere stiller ut sine avlshunder. 

At oppdrettere informeres og forstår viktigheten av ikke å avle på sky, redde eller aggressive 
hunder. 

Eksteriør 

Eksteriørbedømmelser 
Rasen skal være velvinklet foran og bak med frie bevegelser og bra driv. 

Rasetypiske hoder med korrekte proposisjoner, og typisk uttrykk. 

Beholde en rasetypisk tett, stri og lett trimmet pels  

Ved gjennomgang av utstillings kritikker fra 2003-2013, er det ingen spesielle eksteriørtrekk 
som står frem som spesielt bra eller dårlige. Det eneste som skulle kunne trekkes frem fra 
kritikkene ville være ønsket om bedre vinkler i ben, samt bedre bevegelser. 

Overdrevne eksteriørtrekk 
Det forekommer ikke overdrevne eksteriørtrekk på Lakeland terriere som innebærer risiko for 
helseproblemer. 

Rasen står ikke på listen over raser som observeres med hensyn til risiko for overdrevne 
eksteriørtrekk 
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Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål 
At norske Lakeland terriere skal være rasetypiske i forhold til den Engelske og FCI´s 
standard.  

Prioritering og strategi for å nå målene 
Bidra til deltagelse av Lakeland terriere på dommerkonferanser og dommer utdannelser 
arrangert av NKK. og NTK og at oppdrettere forstår type i forhold til rasestandard og kan 
gjenkjenne dette hos Lakeland terriere. 

Jobbe for å få rasespesialister til å dømme på Terrier klub utstillinger 

Oppsummering 

Prioritering av viktige kortsiktige og langsiktige mål 
Lakeland terrieren er en liten rase i Norge med en relativt liten avlsbase. Rasen har ingen 
spesifikke sykdommer knyttet til seg. Den har heller ikke noen overrepresenterte 
atferdsproblemer. Det er viktig at oppdrettere er seg sitt ansvar bevisst i sin utvelgelse av 
avlsdyr, slik at Lakeland terrieren kan fortsette å holde seg som den rasetypiske, freidige og 
livlige familie hunden vi har i dag. 

 

Plan for videre arbeid i klubben 
Det er viktig at RAS dokumentet blir liggende lett tilgjengelig på Norsk Terrier klubs 
hjemmeside. RAS skal evalueres hvert år, og revideres hvert femte år. 
 

 
 
 
 
 

 

 


