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Årsrapport från SKBKs Avelskommitté 2017 

I Skandinaviska Bedlingtonklubbens Avelskommitté har ingått: 

Lena Lidsell, sammankallande, Västerås 

Kristina Gellerstedt, Piteå 

Mimmi Naartijärvi, Kiruna 

Josefine Olsson, Skellefteå 

 

Utvärdering av RAS-dokumentet 2017 

 

Mentalitet 

RAS för bedlingtonterrier reviderades 2013. Fram till revideringen 2018 är målet att 

25 bedlingtons BPH-testas. Under 2017 har 9 bedlingtons BPH-testats. Totalt har 43 

bedlingtons, varav 22 hanar och 21 tikar, BPH-testats sedan 2012. Det betyder att 

målet i RAS 2013 är uppfyllt. 

Hälsa 

Ingen uppföljning har gjorts under 2017 av hälsan, förutom för koppartoxikos och 

ögondiagnoser. Inga sjukdomar har inrapporterats till AK under året. Under hösten 

har AK jobbat fram en hälsoenkät som publicerades på SKBKs hemsida den 1 

januari 2018. Hälsoenkäten ska ingå i revideringen av RAS som ska göras under 

2018. 

Ögonlysningar 

Under 2017 har 6 bedlingtons genomgått ögonlysningar. Av de som ögonlysts sedan 

fem år tillbaka (38 stycken) finns det några diagnoser i området runt ögonen, adnexa; 

såsom distichiasis och entropion samt olika katarakter och PPM. En hund (10 år) har 

diagnostiserats med totalt katarakt. SKBK har rekommenderat ögonlysning av 

bedlingtons i valphänvisningsreglerna sedan 2014. En lista uppdateras regelbundet 

som läggs på SKBKs hemsida som en guide för uppfödare och medlemmar. I listan 

finns även avelsrekommendationer från AK vid diagnos. 
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Koppartoxikos 

Av 10 registrerade kullar under 2017 har 3 uppfödare i Sverige redovisat DNA-tester 

på sina valpar från 5 kullar (2 av kullarna är födda i december). Totalt 27 stycken av 

71 valpar, vilket gör 38 procent. SKBK kräver DNA-test via SLU av föräldradjuren för 

att få valphänvisning. En lista uppdateras varje kvartal och läggs på SKBKs hemsida 

som en guide för uppfödare och medlemmar. Resultaten kungörs också i varje 

nummer av Bedlington-Nytt. 

Inavelsökning 

Den genomsnittliga inavelsökningen på 2017 års valpkullar ligger på 2,8 procent. 

Målet enligt RAS är att ligga under 2,5 procent i snitt per år. 2 valpkullar har en högre 

inavelsökning än SKKs rekommendationer på 6,25 procent. Inavelsgraden på 

kullarna har varierat mellan 0,0 procent upp till 7,2 procent. 
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Inavelsökning fördelat per parning 

 

 

 

Registrerade valpar 

Under 2017 registrerades 68 bedlingtonvalpar ur 10 kullar samt 3 importer (hanar) 

(2016 = 18 stycken valpkullar med 80 valpar). 
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Importer och exporter 

Ingen tik har importerats under året, däremot 3 hanar från USA, Norge och Tyskland, 

vilket är positivt ur avelssynpunkt. Utanför Norden har 3 valpar exporterats, enligt 

SKK Avelsdata. 

Använda bedlington i avel 

Av 10 kullar registrerade 2017 har 10 tikar och 9 hanar använts. En hane under två 

års ålder har använts i avel till två kullar.  

 

Förklaring: Överst antal kullar för året, därefter använda tikar och använda 

hanhundar. Totalt sedan 1990 har 433 kullar registrerats, uppdelade på 215 tikar och 

170 hanar. 
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Kullar över snittet 

Av 10 födda kullar ligger 6 kullar över medelsnittet antal födda valpar som för 2017 är 

4,8 stycken, en liten minskning mot 2016 där snittet var 5 stycken.

 

Valphänvisning 

Av 10 födda kullar under 2017 är det 3 kullar som uppfödare ansökt och beviljats 

valphänvisning för. Fem uppfödare har även fått hänvisning på vuxna bedlingtons, 

äldre än 7 månader. 

En utförlig valphänvisningsrapport har lämnats av Avelskommittén till styrelsen och 

finns tillgänglig för intresserade uppfödare och medlemmar.  

 

ÖVRIGT ARBETE I AVELSKOMMITTÉN 

Möten 

SKBKs Avelskommitté har haft tre protokollförda möten under året och däremellan 

kontakter via telefon och mail. 

Avelskonferenser 

Under hösten har Lena Lidsell, deltagit i SvTeks Avelskonferens med temat 

”Hjärthälsa samt Fruktsamhet och reproduktion”, där även SKBKs uppfödare bjudits 

in.  

Nya valphänvisningsregler 

AK diskuterade under våren en revidering av klubbens valphänvisningsregler 

(reviderades senast 1 juni 2014). I AK beslutade vi oss slutligen för att lägga krav på 

en högsta inavelsgrad för enskild valpkull på 6,25 procent samt kräva ögonlysning av 

föräldradjuren. SKBKs styrelse antog de nya valphänvisningsreglerna i augusti. De 

nya valphänvisningsreglerna gäller från den 1 januari 2018 och finns i sin helhet på 

hemsidan. 

Hanhundslista 

AK har jobbat fram en hanhundslista där antalet kullar, valpar och barnbarn 

redovisas per använd hane i avel. Listan har publicerats på SKBKs hemsida under 

”Hälsa & Sundhet”  och ska ge uppfödarna en överblick över använda hanhundar i 

avel. Listan uppdateras kontinuerligt. 
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Koppartoxikos och ögonlysningar 

Under ”Hälsa & Sundhet” på SKBKs hemsida finns även listor över DNA-tester för 

koppartoxikos samt ögonlysningar. 

 

Bedlingtonpresentation i Terrierposten 

Under 2017 firade SKBK 40 år. Av Svenska Terrierklubben ombads vi att skriva en 

raspresentation till Terrierposten nr 3, med utgivning i augusti. 

Hälsoenkät 

Höstens stora arbete har varit att sätta samman en hälsoenkät. Den senaste enkäten 

är från 2011. Hälsoenkäten som är digital, publicerades på SKBKs hemsida den 1 

januari 2018. 

 

SKBKs Avelskommitté 2018 

Lena Lidsell, Mimmi Naartijärvi, Kristina Gellerstedt samt Josefine Olsson kommer 

fortsatt att ingå i SKBKs Avelskommitté under 2018, med Lena Lidsell som 

sammankallande. 

 

Västerås den 19 januari 2018 

Skandinaviska Bedlingtonklubben  

Avelskommittén 

 

Lena Lidsell, Västerås   Mimmi Naartijärvi 

Sammankallande   Kiruna 

 

Kristina Gellerstedt   Josefine Olsson  

Hortlax    Skellefteå 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nyckeltal 2017  

Antal registrerade kullar (Sverige) 

2017: 10 stycken valpkullar med 68 valpar 

(2016: 18 stycken valpkullar med 80 valpar) (2015: 15 stycken valpkullar med 81 

valpar, 2014: 14 valpkullar med 74 valpar, 2013: 14 valpkullar med 58 valpar)  

Antal registrerade bedlington (Sverige) 

2017: 68 valpar samt 3 importer från USA och Norge. 

(2016: 80 valpar varav fem importerade tikar från USA, England, Holland och Norge) 
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(2015: 81 valpar samt 3 importer, två hanar och en tik, 2014: 74 valpar, varav 1 

import, 2013: 60 stycken, varav 2 importer) 

Snitt valpar per kull (Sverige) 

2017: 4,8 stycken 

(2016: 5,0 stycken) (2015: 4,6 stycken, 2014: 4,1 stycken, 2013: 4,3 stycken)  

Snitt inavelsökning (Sverige) 

2017: 2,8 procent 

(2016: 2,0 procent) (2015: 1,8 procent. 2014: 2,7 procent, 2013: 2,3 procent)  

Antal DNA-testade valpar (Sverige, som meddelats till SKBK) 

2017: 28 procent 

(2016: 23 procent) (2015: 12 procent, 2014: 8 procent, 2013: 35 procent) 

 

--------- 

 


