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Innledning
Formål med RAS:
Enhver oppdretters intensjon må være avl av friske og sunne hunder med rasetypisk
mentalitet og eksteriør. Hvordan skal dette sikres? Hvordan kan vi definere hva som er målet
med rasen, hva som skal prioriteres og veien til et vellykket avlsprogram? Hvordan kan vi
sikre at kunnskapen når alle som er involvert i oppdrett av rasen vår? Disse spørsmålene
danner grunnlaget for utformingen av dette dokumentet. NKK sine etiske regler for
hundeoppdrett overlater ansvaret i stor grad til oppdretteren, og tar naturligvis ikke hensyn
til spesifikke utfordringer i vår rase.
NKK sin avlspolitikk:
« NKKs formålsparagraf (§1-2) lyder: NKK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets
interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av
den enkelte hunderase. NKK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av
hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og
rasenes sunnhet».
Skye terrier er en lite utbredt rase over hele verden, og med et lite antall hunder i Norge, blir
RAS mer generelt enn for raser som har en større utbredelse.
Generelt
Skye terrier er en trivelig familiehund, som elsker sin familie og deres venner. Dog må du
gjøre deg fortjent til en Skye terriers respekt, noe man oppnår med en konsekvent
oppdragelse basert på kjærlighet og respekt.
Den utviser et bredt register av følelser, alt fra klovnerier til det dypeste alvor. Rasen kan
være reservert og virke uinteressert i mennesker den ikke kjenner, men det finnes også
mange eksempler på det motsatte.
Rasens historie; bakgrunn og utvikling

Skye terrier er en av de eldste terrierrasene, og man finner rasen omtalt allerede på 1500tallet. Dr. Caius beskriver i sin bok om britiske raser en terriervariant fra det barbariske og
kalde nord, og som man på grunn av sin lange og glatte pels verken kan se hode eller hale
på. Rasen stammer som navnet forteller fra Isle of Skye som ligger på nordvest-kysten av
Skottland, og tilhører øygruppen Hebridene. Skye terrier var som de fleste andre
terriervarianter en effektiv skadedyrbekjemper, og var til uvurderlig hjelp for bøndene til å
holde rotter og andre uønskede dyrearter borte fra gårdene.
Da Dronning Victoria fattet interesse for rasen og fikk sin første skye terrier i 1860-årene, ble
rasen raskt en favoritt bland sosieteten i London. Rundt forrige århundreskiftet var skye
terrier en svært populær utstillingshund, og ved enkelte utstillinger kunne det være hele 150
eksemplarer. Etter ca. 1910 tapte den stadig terreng til fordel for nye moteraser, og har
siden vært en sjeldenhet over hele verden. Rasen er på listen til den engelske kennelklubben
over raser som krever en ekstra innsats for å øke antall nyregistreringer i Storbritannia.
I Norge ble den første skye terrieren importert allerede i 1904, og selv om rasen aldri har
vært tallrik, har den en trofast tilhengerskare. For oss som har falt for rasen, er det et
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mysterium at ikke flere ønsker å dele livet med en vakker og trofast følgesvenn som skye
terrieren er.
Overordnet mål for rasen
Målet er å avle frem sunne og friske individer av god kvalitet og god mentalitet, så nær opp til
rasestandarden som mulig.

Rasens populasjon
Populasjonsstørrelse

Antall registrerte valper i Norge:
2004
5

2005
0

2006
17

2007
0

2008
2

2009
5

2010
0

2011
5

2012
18

2013
4

Gjennomsnittlig kullstørrelse
4,9

Innavlsgrad

Total innavlsgrad for 12 kull født i Norge siden 2004 er 4,785 %. De fleste kullene har 0 %,
men gjennomsnittet trekkes kraftig opp av 2 kull med henholdsvis 20,312 % og 15,625 %.

Bruk av avlsdyr

Grunnet liten populasjon settes det store krav til oppdrettere ved valg og bruk av avlsdyr.
Ingen enkeltindivider må benyttes for mye i avlen, og såkalt "matadoravl" skal ikke
forekomme. Det må settes store krav til sunnhet for å unngå at uheldige sykdommer og
defekter befester seg i rasen.
Innhenting av avlsmateriale fra andre land

Grunnet lien populasjon, må man hente inn avlsmateriale fra andre land. I de senere årene
er det hentet inn hunder fra Sverige, Danmark, Finland, USA og Hvite-Russland. Norskoppdrettede hunder har også blitt eksportert til bl.a. Sverige, Storbritannia, USA og Australia.
Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål

Målet er å oppdrette sunne og friske hunder med god mentalitet og som lever lenge. I tillegg
skal man fokusere på rasetypiske egenskaper i forhold til rasestandarden. Et langsiktig mål er
å bevare rasen for fremtidige generasjoner ved å øke populasjonen både nasjonalt og
internasjonalt.
Prioritering og strategi for å nå målene

Samarbeid med oppdrettere på tvers av landegrensene for å øke rasens effektive
populasjonsstørrelse. Promotere rasens gode egenskaper slik at det vil være mulig å finne
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gode hjem til valpene. Dette begrenser i dag oppdrettervirksomheten, og påvirker dermed
populasjonsnivået negativt.

Helse
Generell beskrivelse av helsesituasjonen i rasen
Helsesituasjonen i rasen er god.
Forekomst av helseproblemer, sykdommer og/eller defekter
[Patella Luxation finnes på rasen, og det tas hensyn til dette i avlsarbeidet. Det er heldigvis

svært sjelden å se mer enn grad 1.
Renal Dysplasia (nyresvikt) forekommer også, men i svært liten grad. Årlig rapporteres det
om et par tilfeller av dette på verdensbasis. I Norge er det ikke rapportert tilfeller av Renal
Dysplasia i løpet av de siste 15 årene. Sykdommen regnes for å ha en recessiv arvegang, det
vil si at begge foreldre må være bærere av sykdommen. Siden vi per i dag ikke har en DNAtest tilgjengelig for å avdekke bærere av sykdommen, anbefales det å sjekke nyrene på alle
avlsdyr med ultralyd. Man vil da kunne avdekke misdannelser eller avvik av størrelse i
forhold til en normal nyre, noe som kan være et tegn på Renal Dysplasia.
Forekomst av reproduksjonsproblemer

Rasen har ikke reproduksjonsproblemer.
Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål

Animal Health Trust i England samler inn DNA på flest mulige individer i rasen, og det
oppfordres at alle oppdrettere i alle land samler inn DNA på sine valper og sender dette til
AHT. AHT samarbeider tett med raseklubben i England, og det utarbeides årlige rapporter
som forteller om utbredelse av sykdommer og dødsårsaker dersom det skyldes annet enn
høy alder.
Målet er å ha DNA på en enda større prosentandel av rasens individer, samt at man blir
flinkere til å rapportere til AHT dersom dødsårsaken skyldes sykdom i en tidligere alder enn
det som anses som normalt for rasen. Målet med dette er også å finne tester for å unngå
bl.a. at vi avler på bærere av Renal Dysplasia uten å vite om det, og dermed forhindre videre
utbredelse.
Prioritering og strategi for å nå målene

Se over.
I tillegg arrangeres det helsekonferanser i sammenheng med verdensutstillingene annet
hvert år, og disse samler oppdrettere fra de aller fleste land hvor det drives oppdrett av
rasen. Dette er en viktig arena for at alle oppdrettere skal ha en felles forståelse for "veien
videre". Vår rase er heldigvis forskånet fra masseproduksjon, puppy farms etc. da den er lite
kjent bland det alminnelige publikum. Positivt sett betyr dette at de fleste tenker seg godt
om før man parer sin tispe, og bare de aller beste blir en del av det videre avlsarbeidet.
Å være oppdretter forplikter i stor grad å sette seg inn i alle aspekter og utfordringer rundt
sin valgte rase.
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Mentalitet og bruksegenskaper
Jaktprøver, bruksprøver og mentaltester
Rasen egner seg godt til sporarbeid, og flere eksemplarer kan smykke seg med tittelen
Viltsporchampion.

Mentalitet og bruksegenskaper i forhold til rasestandarden

Rasestandarden beskriver ikke særskilte bruksegenskaper og rasen holdes som
selskapshund.
Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål

Rasens gode egenskaper, som også gjør den svært velegnet som selskapshund, skal bevares.
Prioritering og strategi for å nå målene

Mentalitet skal ha høy fokus i avlsarbeidet.

Atferd
Dagens Skye er en robust, glad og vennlig selskapshund med stor personlighet. Den har sine
egne meninger om det meste og er som de fleste terrierrasene sjarmerende sta. Den er
utpreget intelligent og er lettlært dersom man forstår hvordan man skal "overtale" dem.
Rasen er kjent for sin legendariske trofasthet.
Atferdsproblemer

Skye terrier er en rase som de fleste eiere vil oppleve å ha en uproblematisk atferd. Rasen er
tilpasningsdyktig, og tilpasser seg de fleste livsstiler så lenge den føler at den forstår sin eier.
Det er vår oppgave å sørge for og bli forstått, vise respekt og kjærlighet i vår omgang med
hundene våre.
Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål

Bevare rasens atferd som den er i dag.
Prioritering og strategi for å nå målene

Avle på sunne og rasetypiske individer med et rasetypisk temperament.

Eksteriør
Eksteriørbedømmelser

UTDRAG AV RASEBESKRIVELSE FOR SKYE TERRIER
Opprinnelsesland/hjemland: Storbritannia.
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Helhetsinntrykk: Lang og lav med rikelig pels. Dobbelt så lang som høy.
Synes å bevege seg med uanstrengt kroppsføring. Kraftig
benstamme, kropp og kjeve.
Adferd/temperament: Elegant og verdig. En ”enmannshund”, mistroisk overfor
fremmede, men aldri sint.
Overdrevne eksteriørtrekk
Det er viktig at den relativt lange kroppen består av en lang og sterk rygg som gir god støtte.
Hundens lengde skal aldri komme fra et langt lendeparti! Dette for å unngå en svak rygg med
påfølgende mulige problemer. Ryggproblemer, prolaps etc. forekommer svært sjelden, noe som
masserøntging av et stort antall Skye terriere i Finland bekrefter.
Lengden på hunden skal aldri være overdrevet, vi ønsker ikke en karikatur av en hund. Her må
det legges til at en Skye som er overdrevet lang er noe man veldig sjelden ser.
Lengden på bena må ha tilstrekkelig lengde for å sørge for frie og effektive bevegelser i all
terreng, trapper etc.
Rasen kjennetegnes av en lang pels, og den skal være av en kvalitet som ikke hindre hunden i å
leve et naturlig hundeliv. En Skye i full pels er et vakkert skue, men pelsen er kun "the icing on
the cake" og må ikke hindre hunden i å leve et aktivt liv.
Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål
Som oppdrettere må vi fortsatt ha sunnhet og bevegelighet som en prioritet i avlsarbeidet.
Prioritering og strategi for å nå målene
Avle på rasetypiske gode, sunne og friske individer med god mentalitet.

Oppsummering
Prioritering av viktige kortsiktige og langsiktige mål
Øke de genetiske variasjonene ved å unngå avl mellom for tett beslektede individer, ha et høyt
fokus på helse, samt forbedre eller bevare det rasetypiske eksteriøret.
Plan for videre arbeid i klubben
Promotere rasens gode egenskaper og skape et godt samarbeidsklima for oppdrettere:
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