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Generellt om rasen 
 

Historia, bakgrund och utveckling 

Den släthåriga foxterriern avlades ursprungligen fram för att fungera som en grythund, 

s.k. rävsprängare, vid den klassiska engelska rävjakten till häst och med hounds. 

Härstamningen kan följas till senare delen av 1800-talet. Rasen blev snabbt en populär 

utställningshund, något som ledde till att den blev väl "dyrbar" att riskera vid grytjakt. 

Till stor del togs grytjakten över av oregistrerade foxterrier som fortfarande avlades för 

jakt. I många länder, däribland Sverige, finns släthåriga foxterriers som används och 

avlas för grytjakt.  

 

Rasen är uppdelad i två grupper, en jaktinriktad och en med inriktning på uppfödning av 

hundar för sällskap. Uppfödarkåren är mån om att rasen inte ska delas i två helt åtskiljda 

grupper, så som skett i många andra raser, utan man vill värna om ett samarbete och en 

gemensam ras. Ett visst utbyte av genetiskt material finns mellan grupperna, främst 

genom att uppfödare av foxterrier för jakt använder avelsdjur från icke jaktlinjer. 

När man pratade om foxterrier i England under 1800-talet, så var det oftast den 

släthåriga varianten man menade. Den var känd för att vara en mycket god 

rävsprängare, och det var viktigt att avla fram en estetiskt tilltalande terrier för 

rävjakterna. Foxterriern skulle vara lika välbyggd, stark och elegant som jakthästarna 

och foxhounds. Detta står till och med omnämnt i rasstandarden. Den vita färgen skulle 

överväga, då det var lättare att snabbt kunna skilja räven ifrån hunden då de kom ut 

ifrån grytet i full fart.  

Det fanns flera hundar som på 1800-talet nämndes med aktning , tex Belvoir Joe. Hans 

son, Belgrave Joe, anses vara den moderna släthåriga foxterrierns stamfader. I England 

skrevs rasstandarden redan 1876, i samband med att den Engelska Foxterrierklubben 

bildades. Det tog styrelsen sju timmar att skriva standarden! Den gäller, så gott som, än 

idag, med bara några små justeringar under årens lopp. 1891 avhöll Svenska 

Kennelklubben sin första utställning i Göteborg. Till denna tillställning var hela 12 

stycken Foxterriers anmälda. 

Första gången Slät- och Strävhårig Foxterrier tävlar i skilda klasser på utställning var år 

1901. Svenska foxterrierklubben bildades 1903, och året därpå importerade Direktör 

Gustaf Håkansson, Borås, innehavare av kennel Solbacken, en avelshane, ifrån England, 

vid namn Cavalier. Rasen växte i popularitet och 1904 avhöll klubben sin första 

utställning där 41 släthår och fem strävhår deltog, där Cavalier blev Bästa Terrier. 

Foxterrierklubben importerade engelska avelshundar, vilket finansierades genom att 

medlemmarna kunde teckna betäckningsabonnemang. Solbackens Diva var första 

svenskfödda släthår att vinna ett grytprov, 1908. Gustaf Håkansson, var en av flera 

uppfödare som betydde mycket för den jagande foxterrierns frammarsch under 1900-

1920-talet. 

 

I sitt hemland har den släthåriga foxterriern gått från höga registreringssiffror till 

registreringar inte mycket högre än i Sverige, men med en extremt liten avelsbas. 
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Emellertid har hundar exporterats från England över hela världen, och många länder 

har egna stammar och typer av släthårig foxterrier. I Sverige har registreringarna 

minskat från 60- och 70-talets c:a 400 per år till att ligga mellan 150 och 200 från 1990 

och framåt under 2000 talet. Från slutet av 2000 talet till 2017 har antalet minskat 

något och de senaste åren varierat mellan cirka 100 och 120. 

 

Den släthåriga foxterriern har skiftande typ. Den har inte utsatts för den hårda typ-avel 

som lämnat många terrierraser med utarmat genetiskt material. Idag kan man 

konstatera att det som räknades som rasens svaghet, i Sverige, är dess styrka; 

variationerna i typ speglar en genetiskt rik hundras. Idag finns avelsdjur från ett stort 

antal länder: förutom rasens hemland även finska, danska, belgiska, tyska, irländska, 

amerikanska, australiska, ryska, ungerska, norska, tjeckiska och nya zeeländska linjer.  

Idag uppskattas släthåren mycket för sin pigga, positiva och sportiga utstrålning och 

attityd. Rasen har en variation, där både jägaren och den aktiva familjen kan finna ett 

släthår som passar för respektives önskemål, såsom; jakt, viltspår, agility, lydnad, 

utställning eller ren sällskapshund 
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Rasens population/avelsstruktur (SKK/Avelsdata) 

Nulägesbeskrivning 

Populationsstorlek, registreringssiffror 

 

 

 Antal 
reg/år  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 

Tikar    64     48     62     42     63     54  

 

Hanar    74     62     62     49     62     60  

 

Totalt      138     110     124     91     125     114  

 

I början av 2000-talet var registreringssiffrorna ungefär 200 – 240, sen har de minskat 

och ligger de senaste åren på en låg men relativt jämn nivå.  

 

Genomsnittlig kullstorlek 

Reproduktionsförmågan är god. Genomsnittlig kullstorlek är cirka 4 valpar, och det är 

inte ovanligt med större kullar. Vårt intryck är att tikarna föder naturligt till mycket hög 

grad och med låg valpdödlighet.  
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 Inavelstrend (inavelsökning), fördelning parningar 

 

 

Inavelskoefficienten från 2009 till 2017 har varierat mellan 2 och 4%. Enstaka kullar 

finns över 6,5% men inte på någon alarmerande nivå. Importer och parningar med 

utländska hundar bidrar till en bra nivå på inavelsgraden. dock har utländska hanar ofta 

högre genomsnittlig inavelsgrad än de inhemska, vilket bör observeras även om de inte 

är nära besläktade med den inhemska populationen.  

Användning av avelsdjur 

År  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

Kullar  48 37 36 18 30 26 27 24 24 

Tikar  47 36 36 18 29 25 27 24 24 

Hanar  34 31 25 14 27 21 21 19 21 

 

Hanhundsanvändningen har varit i genomsnitt 1,3 kullar per år under perioden 2009 till 

2017. Släthårig foxterrier är en ras med förhållandevis måttliga registreringssiffror. Det 

finns därför anledning att vara restriktiv med produktion av ett flertal kullar efter 

enskilda avelsdjur innan det första avelsresultatet kunnat utvärderas. 

 

Ett riktmärke är att ingen hund eller tik ska lämna mer än 5% av valparna i sin 

generation. Till exempel: Om en genration är 60 hundar x 4 år, innebär det 12 

avkommor. I numerärt mycket små eller stora raser måste denna beräkning ses som ett 

riktmärke, som kan behöva anpassas till rasens verklighet. Antalet barnbarn bör som en 

följd av detta (och på samma sätt ses som ett riktmärke) inte överstiga det dubbla, dvs 

24 avkommor. Antalet barnbarn är svårare att styra, men man kan upplysas om 

eventuell ”matador” avel. Avelsdata visar att ingen hane född 2008 eller senare har fler 

svenska barnbarn än 28. Ingen tik, född 2008 eller senare har fler än 25 barnbarn.  
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Mål och strategier 
 

Att upprätthålla en livskraftig, sund population av släthårig foxterrier i Sverige.  

Avelsarbetet inom landet ska bedrivas på ett sätt som värnar en långsiktigt hållbar 

genetisk variation i populationen. 

Att den genomsnittliga inavelsökningen i rasen inte ska överskrida 2,5 % per år. 

Enskilda kombinationer ska ligga under 6,5%. 

 

Att följa SKKs grundregler avseende avelsdebut och antalet kullar för både tikar och 

hanhundar. 

 

Att uppfödaren utvärderar en kull vid minst 12 månaders ålder, innan tiken åter paras.  

Att inte ta mer än 2 kullar efter en enskild hanhund innan en utvärdering sker av dessa 

kullar för att bedöma lämpligheten för att eventuellt använda hanen ytterligare. 

Utvärdering, som lämpligen sker i samråd uppfödare/hanhundsägare, kan ske när yngsta 

kullen är 12 månader för att bedöma om valparna befinns vara friska och sunda, har för 

rasen en sund mentalitet och inte uppvisar några allvarliga defekter. 

Att en hanhund efter utvärdering kan fortsätta i avel med önskvärt högst 3 kullar, om 

utvärderingen ger vid hand att valparna från de första 2 kullarna förefaller sunda enligt 

ovan.  

Styrelsen, i samarbete med avelsansvariga, ansvarar för att fortlöpande informera om 

avelstrategier och rasens utveckling, till exempel via artiklar i Släthåret och via 

uppfödarträffar. 

 

Hälsa 

Nulägesbeskrivning 
 

Tidigare genomförda hälsoenkäter, samt underlag från försäkringsbolagen Folksam och 

Sveland, bekräftar uppfödarnas uppfattning att rasen är sund. De mest frekvent 

rapporterade problemen i rasen var navelbråck, cirka 20%, i lindrig form och 

beteendeproblem. Beteendeproblemen innefattar ljudrädslor, en del övriga rädslor och 

enstaka fall av aggressioner och ”vaktigt” beteende.  
 
Allergier, hud och magproblem förekommer i ungefär samma utsträckning som 

genomsnittshunden. Hjärtproblem förekommer men är ovanliga. Diskbråck, spondylos, 

patellaluxation, korsbandsskador och andra problem med rörelseapparaten förekommer 

men i låg frekvens, trots att många hundar används till tex jakt och agility.  

Tyvärr har ingen riktad hälsoenkät gjorts sedan 2007.  
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Mål 
 

Att bibehålla det goda hälsoläget i rasen och värna uppfödares och valpköpares bild av 

den släthåriga foxterriern som en fysiskt och mentalt sund hund. 

Att andelen anmärkningar inom rasen, som till exempel navelbråck och svansknyckar, 

inte ska öka. 

Att andelen upplevda beteendeproblem i rasen ska minska 

Strategier 

Prioriteringar och strategier för att nå målen 

 

 Rasklubbens styrelse ansvarar för att marknadsföra rasen och framhäva rasens 

positiva hälsoläge via uppdaterad information på klubbens hemsida och via andra 

hundmedia.  

 Rasklubbens styrelse och avelskommitté informerar regelbundet, via till exempel 

uppfödarträffar och klubbens tidning/hemsida, om vilka anmärkningar som 

förekommer och vikten av att inte para hundar med samma svagheter med varandra 

(till exempel två hundar med svansdefekter).  

 Hundar med svåra navelbråck ska inte användas i avel, och två föräldradjur med 

lindriga navelbråck bör inte paras med varandra.  

 Rasklubbens styrelse och avelsansvariga följer upp hälsoläget med en ny hälsoenkät 

under 2018  

 Att vid nästa hälsoenkät mer noggrant kartlägga omfattning av navelbråck, andra 

defekter och kartlägga omfattning, art och grad av upplevda beteendeproblem i rasen. 

 

 Att hundar med fastställd diagnos för allvarlig sjukdom/funktionshinder, eller defekt 

som kan vara ärftlig, inte ska användas i avel. 

 

Mentalitet och bruksegenskaper 

Nulägesbeskrivning 
 

Allmänt mentalítet 
 

Den släthåriga foxterriern är en glad och livlig hund, framåt och nyfiken. Det finns idag 

flera sätt att testa sin hunds inre förmågor, jakt, spår lydnad osv. Det finns nu även 
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förutom MH (mentalhundsbeskrivning), BPH. ”Beteende- och personlighetsbeskrivning 

hund” är en beskrivning vars syfte är att bidra till ökad kunskap om hundars mentalitet.  

 

Sedan 1997 har 108 släthåriga foxterrier MH-beskrivits, den senaste 2014. Resultaten 

finns tillgängliga i SKK Avelsdata. En jämförelse mot genomsnittsdata för 

brukshundraserna visar att de beskrivna hundarna är något passiva i aktivitet 

tillsammans med för dem främmande människor, vilket inte behöver vara någon 

nackdel om de i övrigt har god kontakt med sina ägare. 

 

I maj 2012 startade SKKs satsning på en ny mentalbeskrivningsform, 

Personlighetsbeskrivning Hund (BPH). BPH är avsett att vara en beskrivning som 

passar samtliga raser, medan MH utvecklades med avsikt att användas för brukshundar. 

Möjligen är BPH en mer lämplig beteendebeskrivning för foxterrier och beskrivningen 

är tänkt att vara mer tillgänglig för alla raser. Under perioden 2012 – 2016 startade 26 

släthåriga foxterrier på BPH. I nästa RAS-revidering finns förhoppningsvis fler 

beskrivna hundar så resultaten blir mer statistiskt säkra. Då kommer diagram att 

presenteras.  

 

 
 

Släthårig foxterrier som jakthund. 

Grytprov är ett funktionsprov för att bedöma hundens förutsättningar att fungera vid 

grytjakt. Provet är uppdelat i flera delar: anlagsprov och apporteringsprov. Hundar med 

godkänt anlagsprov kan starta på jaktprov i naturgryt för att kunna bli grytjaktchampion. 

Andelen släthåriga foxterriers som startar på grytanlagsprov och jaktprov har ökat under 

senare år. Grovt räknat startar 10-15 % av alla 2-3-åringar på grytanlags- eller jaktprov 

Under perioden 2012 – 2016 var det 183 starter på gryt/jaktprov. 

 

Foxterriern är i första hand avlad till att jaga räv men skall även kunna användas till jakt 

på grävling, mårdhund och övrigt grytlevande vilt. Antalet gryt/jaktprovsstarter har ökat 
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för vår ras sen i början på 2000-talet. Då var antalet starter ungefär 10 – 15 per år. Från 

2009 och fram till 2017 har det legat på en betydligt högre nivå, mellan 30 till 50 starter.  

Här kommer beskrivning på hur en effektiv grytjagande foxterrier ska agera.  

En släthårig foxterrier ska ha ett självständigt sök, arbeta snabbt, tyst och distinkt. En 

erfaren hund ska kunna markera att ett gryt är bebott. Den ska arbeta med god auktoritet 

och anpassad intensitet beroende på viltart, utan överdrivet förarstöd. En foxterrier 

agera klokt och med stor auktoritet, dådkraft samt med en intensitet anpassad till 

arbetssituationen. Hunden ska arbeta med nära kontakt och snabba pareringar. Hundar 

med oförsiktigt eller dumdristigt anfallsätt är ej önskvärda.   

En foxterrier ska vara absolut ärlig och endast skalla vid direkt närkontakt, skalltätheten 

bör ligga över 70/min och vara av irriterande karaktär och med en god hörbarhet.  

En foxterrier ska kunna föras tyst i koppel under jakt. De ska vara hanterbara & 

tillgängliga, även för andra än föraren. Den ska kunna kallas in under brytningar och i 

nedslag under hela jakten. För att kunna lära hunden dressyr så är det en fördel om 

hunden har en stabil och glad mentalitet med framåtanda.  

OBSERVANDUM: En ung foxterrier skall inte arbeta som utpräglad förliggare i många 

timmar utan brytningar. 

Exteriört ska storlek och konstruktion följa rasstandarden. Bröstkorgen bör ej vara 

djupare än att den går att spanna och fronten får inte vara för bred. Varken för små eller 

för stora hundar är önskvärda, likaså heller inte hundar med en spröd benstomme.  

 

En vältränad foxterrier skall kunna prestera godtagbart arbete i flera gryt under samma 

dag och flera dagar i sträck, det är också önskvärt med en tidig jaktmognad. Tidigt 

utvecklade hundar kan börja användas vi ca 1 års ålder och kan förväntas arbeta fullt ut 

fram till ca 9-10 års ålder. En bra foxterrier kännetecknas av en hög jaktlust och 

arbetsförmåga som räcker hela jaktdagen. 
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Mentalitet och bruksegenskaper i förhållande till rasstandarden 

Släthårig foxterrier är en energisk och livlig hund med god benstomme och kraft i litet 

format. Den skall aldrig vara klumpig eller grov, inte heller vara högställd eller 

lågställd, utan likt en kortryggad jakthäst skall rasen stående täcka mycket mark. Rasen 

skall vara alert, kvick och rörlig, med livligt uttryck, alltid förväntansfullt ”på tårna”. 

Den skall vara vänlig, framåt och orädd. 

Mankhöjd:  Hanhund, inte över 39 cm, tik något mindre.  

Vikt:   Hanhund:  7,5–8 kg 

  Tik:  7–7,5 kg 

 

Mål 

Beskrivning av kortsiktiga och långsiktiga mål 

 Att värna de mentala egenskaper som gör släthårig foxterrier till en duglig grythund 

och en väl anpassad sällskapshund. 

Att öka antalet hundar som deltar i standardiserade beteendebeskrivningar.  

 Att öka antalet hundar som kommer till start på grytanlags- eller jaktprov, med ett 

långsiktigt mål på 20 %.  

 Att minska andelen hundar som visar ljudrädslor. 
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Strategier 

Prioriteringar och strategier för att nå målen 

 Att styrelsen i samarbete med avelskommittén ansvarar för att informera om BPH, 

till exempel via artiklar i Släthåret.  

 Att styrelse och avelskommittén informerar uppfödare via uppfödarmöten, 

rasklubbstidning och hemsida om vikten av att inte para två hundar som visar 

ljudrädslor med varandra. Hundar som visar starka rädslor ska inte användas i avel.  

 Att styrelsen ansvarar för att den släthåriga foxterrierns funktion som jakthund lyfts 

fram i information på hemsidan och i tidningen Släthåret.  

 Att stötta uppfödare i att uppmuntra och verka för att valpköpare tränar och startar 

sina hundar på grytanlagsprov, genom att göra information om olika funktionsprov 

lättillgänglig.   

 

Exteriör 

Nulägesbeskrivning 
 
Storlek/vikt på den släthåriga foxterriern har diskuterats mycket i uppfödarkretsar. Vid 

några tillfällen har man vägt och mätt mankhöjd på hundarna, i olika omfattning, och 

med mer eller mindre standardiserade metoder. Resultaten är entydiga – hundar av icke 

jaktlinjer överskrider i många fall den vikt som standarden medger, och det gäller i 

synnerhet hanhundarna. Storleken påverkar hundens förmåga att gå i gryt, och är alltså 

avgörande för foxterrierns funktion som jakthund. I jaktlinjerna ser man heller inga 

problem med för stora hundar, där kan snarare alltför små hundar förekomma. Hundens 

jaktliga förmåga påverkas inte bara av mankhöjd och vikt, utan även av alltför breda 

fronter och överdrivet djupa/runda bröstkorgar, se rasstandard. En mer detaljerad 

genomgång av rasens exteriör finns i det kompendium som togs fram till 

domarkonferensen 2017.  

 

Följande textstycke är framtaget av professor Per-Erik Sundgren i samband med att 

första versionen av RAS utarbetades av Rasklubb för Släthårig Foxterrier, slutsatser 

som gäller än idag, och som är värt att ständigt påminnas om.  

”Storlek är faktiskt en av de enklaste egenskaper man kan välja att förändra i en 

hundras. Orsaken är den förhållandevis höga ärftlighetsgraden. Gör man 

ordentliga mätningar bör ärftlighetsgraden hamna mellan 60 och 80 procent. Det 

innebär att av den skillnad man genom urval åstadkommer mellan föräldradjur och 

rasmedelvärdet så kommer ca 60-50 % att återfinnas hos avkomman. Väljer man 

därför föräldradjur som i genomsnitt ligger 3 cm under rasmedelvärdet så kommer 

deras avkomma att i genomsnitt ligga ca 2 cm under det tidigare rasmedelvärdet. 
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Det som kan komplicera urvalet för storlek lite till att börja med är inavelseffekter. 

Orsaken är att starkt inavlade hundar tenderar att vara lite mindre än hundar med 

lägre inavelsgrad. Om man då genom ett avelsprogram för minskad kroppsstorlek 

samtidigt bryter upp en del tidigare inavel kan det till att börja med se ut som om 

hela programmet är misslyckat. Avkomma efter tidigare inavlade hundar kan 

inledningsvis och i genomsnitt bli något större än de inavlade föräldrarna. Men det 

gäller bara i den första generation då man bryter upp gammal inavel. Därefter 

fungerar urvalet åter med full effekt på storlek.  

Det finns inget behov att koncentrera avelsarbetet kring särskilda linjer med små 

hundar för att nå framgång vid urval för storlek. Fortsätt i stället med avel på i 

övrigt fullgoda hundar men se till att man vid val inom kullar och bland de bra 

hundarna hela tiden i första hand väljer de mindre hundarna i de kullar där det är 

aktuellt att ta ut avelsdjur. Det ger visserligen en lite långsammare förändring av 

storlek därför att man då inte får lika stor skillnad mellan de nya föräldradjuren 

och rasmedelvärdet som om man bara använde de minsta hundarna. Men vinsten 

är att man kan bevara rastyp och dessutom minskar riskerna för att avelsbasen 

begränsas så starkt att inavelsproblem blir följden. Det är när man försöker nå 

sina avelsmål alltför snabbt som man hamnar i de problem med inavel som alltid 

följer i spåren av för liten avelsbas.”  

 

Mål 

Beskrivning av kortsiktiga och långsiktiga mål 

 Att släthårig foxterrier ska ha en funktionell exteriör, ändamålsenlig för grytjakt, 

och som motsvarar rasens standard.  

 Att få ner storlek/vikt inom rasen, till att mer motsvara rasstandard. 

 

Strategier 

Prioriteringar och strategier för att nå målen 

 

 Styrelse och avelskommittén informerar uppfödare via uppfödarmöten, 

rasklubbstidning och hemsida om vikten av att prioritera exteriör och funktion 

när avelsdjur ska väljas.  

 Att genomföra vägningar/mätningar på våra egna Rasspecialer.  
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Sammanfattning 
Den släthåriga foxterriern är glad, livlig och används inom flera områden. De olika 

intresseinriktningarna har resulterat i jakt- och icke jaktlinjer som trots en relativt låg 

registreringsnivå ändå ger en bra bredd i avelsbasen för de uppfödare som vill göra ett 

avelsutbyte inom landet.  

Hälsoläget är bra, de sjukdomar som rapporteras förekommer i alla raser. I dagsläget 

finns inget rasbundet hälsoprogram. Rasstandarden beskriver en kvadratisk stram liten 

grythund.  

Prioritering av viktiga kortsiktiga och långsiktiga mål 

 Styrelsen, i samarbete med avelsansvariga, ansvarar för att fortlöpande informera om 

avelstrategier och rasens utveckling, till exempel via artiklar i Släthåret och via 

uppfödarträffar. Rasklubbens styrelse ansvarar för att marknadsföra rasen och 

framhäva rasens positiva hälsoläge via uppdaterad information på klubbens hemsida 

och via andra hundmedia.  

 Att värna de mentala egenskaper som gör släthårig foxterrier till en duglig grythund 

och en väl anpassad sällskapshund. 

Att öka antalet hundar som deltar i standardiserade beteendebeskrivningar.  

 

 

Plan för fortsatt arbete i klubben 

 

Rasklubbens insyn i provresultat av de olika provformer som vår ras äger rätt att delta i 

ska öka och tidigareläggas. Detta är helt nödvändigt för att klubben skall kunna 

genomföra sitt avelsarbete på ett bra sätt. Styrelse och avelskommittén informerar 

uppfödare via uppfödarmöten, rasklubbstidning och hemsida om vikten av att prioritera 

exteriör och funktion när avelsdjur ska väljas.  

Dokumentet har utarbetats av 

Styrelsen i Rasklubben 

Marianne Jonsson-Hall 

Carina Lundgren (avelsansvarig) 

Björn Einarsson 

Annika Larsson 

Jerker Andersson 


