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Innledning 
Raserepresentanter  fikk I perioden 2012-2014  i oppdrag fra Norsk kennel Klub   om å 

utarbeide RAS dokument. Da Dandie Dinmont terrier er en liten rase i Norge   og da det i 

dette tidspunktet ikke er raserepresntant  for rasen, har dette arbeidet blitt gjort av  

styremedlemmer i Norsk Terrier Klub. Alle tall er hentet fra dogweb. 

Generelt  

Rasens historie; bakgrunn og utvikling 

Dandie dimont terriere regnes som den eldste av alle terrierrasene, det er også den rasen 

som har holdt seg mest uforandret gjennom tidene. Dandie Dinmont terrier er trolig den  

eneste hunderasen som har fått navnet sitt etter en litterær kilde , Sir Walter Scott  gav den 

navnet i romanen ” Guy Mannering” skrevet i 1874. 

Dandie Dimont terrieren kommer fra grenselandet mellom England og Skottland.  Rasen ble 

opprinnelig brukt som jakthund på småvilt og som hihund. 

Rasen har blitt ivaretatt av engelske oppdretter som i stor grad har holdt på den opprinnelige 

rasen og dens særpreg. Den engelske rasestandarden er nesten helt uforandret siden dens 

opprinnelse i 1876. Det har blitt lagt vekt på og holde den opprinnelige form og fasong, og at 

den skal kunne fortsette og utføre de oppgaver den var satt til å utføre for flere århundrene 

siden. 

Overordnet mål for rasen 

Fortsette og opprettholde rasen slik den fremstår i dag, slik det er blitt gjort tidligere. La rasen 

fortsatt kunne utfører de oppgavene den er satt til fra opprinnelsen.  

Den norske Dandie Dinmont terrieren skal være rasetypisk i samsvar med gjeldene FCI –

standard. 

Rasens populasjon 

Populasjonsstørrelse 

Siste 5 år er det født 7 kull til sammen. 

År Valper født Importert 

2011 11 1 

2012 0 1 

2013 4 0 

2014 5 1 

2015 0 0 

totalt 20 3 

 

Gjennomsnittlig kullstørrelse 

Gjennomsnitt kullstørrelse er 2,9. 
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Innavlsgrad 

Siste 5 år:  

Kull født i Norge: innavlsprosent på 1,6%  

Importer: innavlsprosent på 0 % 

Bruk av avlsdyr 

Man bør etterstrebe å bruke flere ulike hunder i avl. 

Innhenting av avlsmateriale fra andre land 

Siste 5 år er det importert 3 hunder, alle fra Sverige. 

Hunder som er brukt i avl i Norge (siste 10 år) kommer for det meste fra Sverige, Danmark, 

Finland og England 

Prioritering og strategi for å nå målene 

Prioritere å bruke flere hunder i avl for å opprettholde genetisk variasjon. 

Helse  

Generell beskrivelse av helsesituasjonen i rasen 

Dandie Dinmont terrieren er i det store og det hele en frisk og sunn rase uten mye sykdom. 

Levetid  er fra 12-15 år. 

Forekomst av helseproblemer, sykdommer og/eller defekter 

Ryggradsproblemer og fedme kan forekomme. 

Det har vært forekomst av hoftedysplasi men det er kun få individer som har blitt 

røntgenfotografert.   

Siste 5 år er 8 hunder øyenlyst (ECVO), 

4 med resultat intet påvist 

4 med påviste øyensykdommer, hvor data fra Dogweb viser at sykdommen bla. katarakt og  

L. Pectinatum abd er sykdommer som går igjen. 

Forekomst av reproduksjonsproblemer 

Har ikke på nåværende tidspunkt data omkring dette. 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål 

Tilstrebe lav grad  av arvelige sykdommer hos kommende individer av rasen. 

Øyenlyse hunder før de skal brukes i avl. 

Prioritering og strategi for å nå målene 

Tilstrebe sunne og friske individer, ikke avle på på individer med påviste defekter beskrevet 

ovenfor. Følge med på antall individer med øyesykdommer. På det nåverende tidspunkt er 

det så få som er øyenlyst at det er vanskelig og trekke sikre konklusjoner ut ifra tallene. 

Mentalitet og bruksegenskaper 

Jaktprøver, bruksprøver og mentaltester 

Dandie Dinmont terrier har et  naturlig jaktinstinkt i seg,  men den blir i dag primært brukt 

som selskap og utstillingshund. 
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Mentalitet og bruksegenskaper i forhold til rasestandarden 

Dandie Dinmont terrier skal alltid være en glad og positiv hund, den liker og være med ”der 

det skjer.” Rasen har en stor filosofisk ro og den gir seg sjelden inn i bråk. Den oppfattes 

som en glad  hund som logrer og vil hilse på alle. Blant terrierrasene kalles den en klovn  

med kongens verdighet  og filosofen blant terrierene. 

Den er en ypperlig familiehund, som er svært glad i mennesker og sin familie.  Den kan  

knytte seg til en bestemt person i familien , som betyr mer enn de andre. Oppdragelse er 

viktig slik at den på et tidlig  stadium får klare grenser på hva som er lov og ikke lov. 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål 

Opprettholde rasen som en god familiehund. 

Prioritering og strategi for å nå målene 

Opprettholde de positive egenskapene hos  rasen, men også  la rasen få bruke sine 

opprinnelige egenskaper som jakthund/brukshund. 

Atferd 

Atferdsproblemer 

Dandie Dinmont terrier er en glad og positiv hund, som betegnes som  livlig, omgjengelig 

resolutt , kjærlig og selvstendig.  

Den kan knytte seg sterkt til en person eller familien sin.  

Dandie Dinmont terrier kan være aggressiv overfor andre hunder, dette er et avvik i forhold til 

rasestandaren. 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål  

Opprettholde det positive gemyttet til denne rasen. Nedtone ”enemannshunden”  og 

dominans overfor  andre hunder. 

Prioritering og strategi for å nå målene 

Arbeide med og ikke avle frem individer som viser  en svært dominat adferd eller 

aggressivitet overfor andre hunder.  

Eksteriør 

Eksteriørbedømmelser 

Dandie Dinmont terrier har en lang smidig  og s-kurvede kropp, korte ben hvorpå forbena er 

kortere enn bakbena. Hodet er stort og kraftig og pannen vevlet.  Øynene er store og 

hasselnøtt-fargede. De skal sitte langt fra hverandre og ha et tankefullt og intelligent uttrykk. 

Snutepartiet er kort og bredt . Ørene er hengende og holdes tett inntil kinnene.  Halen er kort 

og hengende. 

Mankehøyden skal være  20-28cm. Vekten skal ligge mellom 8-10 kg, helst bør vekten være 

i nedre grense av skalaen for god kondisjon av hunden. 

Pelsen er i to lag, underull som er silkeaktig og dekkhår som er stri. Derfor er det viktig at 

pelsen blir stelt jevnlig slik at underullen ikke tover seg.  



RAS for Dandie Dinmont Terrier 
 

6 
Norsk Terrier Klub 

Pelsen røyter ikke og må nappes/ trimmes 2-3 ganger i året for optimal kondisjon. Pelsen 

kan ha kan to fargevarianter: sennep og pepper. Sennep varierer fra lys krem til dyp 

mahogni, med kremaktig hvitt hodehår. Pepper varierer fra lys sølvgrå til mørk blåsvart med 

sølvaktig hvitt hodehår og gylne ben og markeringer. 

Overdrevne eksteriørtrekk 

Det er lite ønskelig med  krumme ben, med dårlig muskulatur og benstruktur. 

Helhetsinntrykket av hunden vil bli forstyrret av dette. 

Poter som peker rett fremover eller lett utoverdreid er ønskelige fremfor poter som er meget 

flate og sprikende. 

Den har en kraftfull gange, med rette fraspark som gir flytende, frie og lette bevegelser med 

god steglengde i fronten. Den skal aldri ha stive, styltende eller hoppende gange. 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål 

Opprettholde rasen slik den er i dag, og med det grunnlaget som har blitt gjort tidligere. 

Prioritering og strategi for å nå målene 

Fortløpende ha fokus på sunn avlsstrategi i forhold til rasestandard og fortløpende arbeide 

mot overdrevne eksteriørtrekk. 

Oppsummering  

Prioritering av viktige kortsiktige og langsiktige mål 

Dandie Dinmont terrier er en svært liten rase her i Norge og det er en utfordring og lage et 

godt og fyldig RAS dokument da avlsmaterialet er svært begrenset. 

Målet for rasen er og bevare den opprinnelige Dandie Dinmont terrieren og at oppdrettere er 

svært nøye med hvilke individer som  blir brukt  til avl. Men samtidig beholde en lav 

innavlsprosent for å beholde genetisk variasjon noe som er ekstra viktig med en rase med så 

få individer. 

Plan for videre arbeid i klubben 

Ras dokumentet må være lett tilgjengelig på  Norsk terrier Klub sin hjemmeside. 

Følge med på utviklingen av øyesykdommer. 

 

 

 


