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Rasens historia 
 
Rasen har sina rötter i Black Country som ursprungligen är ett specifikt kolgruveområde, men 

numera ett samlingsnamn för de väldiga gruv- och industriområdena i och runt Birmingham, 

Staffordshire och Midlands.  

Staffordshire Bullterrier godkändes som ras 1935 av den engelska kennelklubben och den 

första rasklubben bildades i juli samma år. Inmönstringen genomfördes 1935-1938. Drygt 600 

hundar av sinsemellan mycket olika typ och bakgrund hade då registrerats. Den första 

officiella utställningen gick av stapeln hos Mr Joseph Dunn på Cradley Heath den 17e augusti 

1935.  Dömde gjorde Mr H.N. Beilby och vinnande hundar av de 60talet som visades var 

”Jim the Dandy”.  

I november 1938 vid Birmingham National Championship Show delades rasens första cc ut 

och dessa gick till Mr H. Boxley’s ”Vindictive Montyson”  och Mr Joe Dunn’s ”Lady Eve”, 

dömde gjorde Mr Arthur Demaine. Året därpå i Bath erhöll ”Lady Eve” och Mr. Joe Mallen’s 

”Gentleman Jim” sina respektive tredje c.c’s och blev därmed rasens första champions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ovan ses rasens första champions 

 

Staffordshire bullterrier blev snabbt mycket populär och älskad. 1943 hade antalet vuxit till 

2.456st.  

Rasstandarden från 1935 var av naturliga skäl en kompromiss och för att citera Mr Joseph 

Dunn ”,,,+naturally, dogs of all sizes and colours, and also of different types, will be shown at 

first, the re y ason for this that there has never been a standard to aim at,,,”  Vi den första 

revideringen som genomfördes 1948 sänktes höjden från ”about 15 to 18 inches” 38,1-45,7cm 

till ”14 to 16 inches” 35,6-40,6cm och med tillägget att höjden skulle sättas i relation till 

vikten. Viktangivelsen som sådan ändrades dock inte. Ytterligare förändring var att man 

beslöt att ståndöron ej längre var önsvärda (highly undesirable) samt att tillåta färgen blå. 

Standarden reviderades återigen år 1987 men då framförallt med anpassningar till Engelska 

kennelklubbens standardskrivning för rasstandards.  

Den är idag en av de tio vanligaste raserna i England. I snitt de senaste 10åren har det 

registrerats mellan 11 och 13.000 valpar per år i Engelska kennelklubben. Då skall man ta 

med i beräkningen att långt ifrån alla valpar registeras utan uppfödarna säljer en del individer 

utan stamtavlor enbart till sällskap och då till reducerat pris. Gissningsvis föds det hela 20.000 

valpar per år totalt i rasens hemland.  
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Historik i Sverige 
1962 importerades den första staffen till Sverige. Ägare var Patrick Häggström och hunden 

hette Rivorich Major Jake.  Några år senare, närmare bestämt 1966 registrerades den första 

kullen av Lillemor Branzell. Hon hade parat sin tik Bandits Brinfrolunda född 14e maj 1963, 

med den i Danmark boende DK, SE UCH Verles Vantage. Kullen föddes 30/5 1966 och 

bestod av sex individer.  Bandits Brinfrolunda blev sedermera mor till totalt 11 valpar undan 

två olika hanar. Rasens första svenskfödda utställningschampion blev SE UCH Svarte Rudolf, 

en av 6 valpar från just denna första kull. Han erhöll sin titel 11e maj 1969, tätt följd av sin 

syster Sköna Maj som tog sin SE UCH titel 11e juni samma år. Systrarna Sköna Maj och 

Granna Kajsa gick även dom vidare i avel.  

Den kennel som har flest år med rasen är kennel Sunstaff som reg sin första kull redan 1970 

och den senaste kullen föddes 2009. 

 

I Sverige har staffen alltid främst varit en utpräglad familjehund, även om många individer 

tävlat inom de flesta av hundsportens grenar.  

Rasens första lydnadschampion var en tik vid namn SLCh Trickie, född år 1974. Trickie 

tävlade även i elitklass spår och gjorde sin sista start som 9åring. Vid den här tiden (70-talet) 

finner vi uppgifter om att det fanns ett 50-60tal staffar i Sverige, dessa går ej att bekräfta då 

många hundar aldrig registrerades in i svenska kennelklubben. Rasens första agility champion 

och agility (hopp) champion blev SE AGCh Tess år 2000. Tess kvalade in till landslaget 1999 

och hann vara med på 8st SM. Hon var även med och tog ett agility VM brons i lag år 2001 

och två nordiska guld i lag.  

Nämnas bör också att viltspår som aktivering och tävlingsform succesivt ökat i popularitet 

inom vår ras. Rasens första viltspårschampion var SE VCh Scarpetta's Hero JR , titeln erhölls 

i maj 2009. Rallylydnad, som godkändes som officiell tävlingsgren i juli 2011, blev även den 

snabbt en populär sport för staffeägare.  

 
SE VCh Scarpetta's Hero JR            SEAGCh, SEAG(HOPP)Ch, DKSPCh, DKAGCh Tess  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Klubben 

Det dröjde dock 29 år innan det fanns ett tillräckligt underlag för att bilda en rasklubb, detta 

skedde i ödeshög den 23 februari, 1991. Som rasklubbens förste ordförande valdes Sigvard 

Olsson (kennel Sunstaff). Registreringssiffrorna hade då legat på blygsamma 10-15st per år 

tills lyftet för rasen kommer och 1991 var siffran uppe i 60st, sedan har det rullat på och vi 

ligger 2011 på 758st  

År 1995 hade rasklubben ca 100 medlemmar och idag 2012 ligger klubben på dryga 600 

medlemmar. Sedan 1993 arrangerar klubben en rasspecial, första åren var den inofficiell men 

i samband med klubbens 10års jubileum 2001 blev den officiell och har så förblivit. 1993 

http://staffinfo.se/Tess.jpg
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lockade premiärutställningen till sig 52 hundar, jubileumsutställningen 112st, fem år senare 

2005 var antalet anmälda hundar uppe i 218st, 2011 250st samt nu senast 2012 hela 268st. 

Klubbmästerskap i lydnad hålls samma dag som utställningen där finns det numer ekipage 

upp till klass 3. Nytt för 2012 var att klubben, i samband med rasspecialen, arrangerade sin 

första officiella rallylydnadstävling (nybörjar och fortsättningsklass)  

 

Rasklubben är medlem i The Staffordshire Bull Terrier Breed Council of Great Britain and 

Northern Irland, som är en sammanslutning av samtliga 18 rasklubbar i England, Skottland, 

Wales och Nordirland. Även utländska rasklubbar kan ansöka om ett s k “associated 

membership” som ger rätt att deltaga på Breed Councils möten. 1998 anordnade Breed 

Council det första Internationella Forumet för Staffordshire Bull Terrier, vilket hölls i 

Birmingham i England och den svenska rasklubben var representerad på mötet där 

gemensamma frågor för rasen diskuterades, bl a hälsostatus, avelsarbete och erfarenhetsutbyte 

mellan länderna. 

1994 antog rasklubben i samarbete med SKK och SvTek grundregler för avelsarbetet, där 

bland annat mätning på alla officiella utställningar blev ett krav samt att arbetet med att 

mentalbeskriva 100st staffar påbörjades. Skälet till detta var den då rådande, och 

företrädelsevis massmediala, uppmärksamheten vår ras hade. Målet var att citat; ”vidta 

åtgärder för att rasrena Staffordshire bullterriers ej skall riskera att komma att förväxlas med 

pit bull terriern” (läs mer om detta i bilaga 4)  

Klubben nådde nästan upp till siffran och materialet bearbetades av Per-Erik Sundgren som 

vid ett uppfödarmöte några år senare, närmare bestämt i mars 1997, kunde bekräfta det som vi 

redan frälsta visste, dvs att rasen uppvisade ett synnerligen stabilt temperament med snabba 

avreaktioner och en positiv attityd, och att det enda man egentligen kunde påvisa var en viss 

skotträdsla. (se bilaga 5) Detta var starten för rasklubbens och uppfödarnas positiva syn på 

MH (mentalbeskrivning hund) och än i dag lever den kulturen kvar och förhållandevis många 

staffar genomför MH varje år (se mer under mentalitet)  

Antalet nya uppfödare ökar ständigt och importerat material av hög kvalitet anländer till 

Sverige i strid ström. Runt 100 uppfödare är idag medlemmar i SSBTK och framtiden ser 

fortsatt ljus ut för rasen som är en av de vanligaste raserna i Terriergruppen. 

 

Historik i Norden 
Om vi börjar med den nordiska situationen så hade rasen sedan länge sitt starkaste fäste i 

Finland, och där ligger den fortfarande stadigt kvar på ungefär samma nivå, medan den i både 

Danmark, och framförallt Norge, ökat drastiskt. Kanske har det faktum att båda länderna har 

ett förbud mot rasens större kusin amstaffen påverkat, det är svårt att säga med säkerhet. Det 

som dock är ställt utom allt tvivel är att rasen ökat oerhört i dessa våra grannländer de senaste 

åren. 

 

Historia Finland 
April 1964 kom den första staffen till Finland, det var en tik vid namn ”Bandit’s Belle 

Letters” ägare var Steve Stone. Första kullen föddes 12e juli 1965 e.Towans Lord John  u.FI 

Ch Bandits Mountainash Xmas Anna. Deras rasklubb grundades 15e oktober 1968 och den 

första rasspecialen hölls i Helsingfors den 11e juni 1969, 51 hundar var anmälda för domare 

Colin A Smith. BIR hunden blev Bandits Wirswall Judy the Gamest.  
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Registreringssiffror Finland  

(en tredubbling av antalet reg valpar under en 10års period) 

 

2000 94 

2001 102 

2002 141 

2003 180 

2004 150 

2005 158   

2006 208 

2007 268 

2008 285 

2009 327 

2010 340 

2011 388 

2012 326

 

 

Registreringssiffror Danmark 

 

2001 53 

2002 46 

2003 73 

2004 81 

2005 141 

2006 105 

2007 136 

2008 180 

2009 136 

2010 110 

2011 86 

2012 108 

 

 

Historia Norge 
Den första staffen registrerades 1987 i norska Kennelklubben men det dröjde till 1991 innan 

den första kullen föddes. Landets första uppfödare är Kirsten Svendsen, kennel Kedistos och 

hon är än idag rasen trogen.  

Från 2002 krävs det blodprov från båda föräldradjuren och alla valparna i en kull för att få 

registrera dem i Norska kennelklubben.  

 

Registreringssiffror Norge 

(på tio år har valpregistrering ökat 15ggr vilket ger den starkaste ökningen i norden. Man kan 

spekulera i att förbudet mot Amstaff som kom i aug 2004 vara en bidragande orsak) 

 

2000 35 

2001 41 

2002 42 

2003 59 

2004 104 

2005 134 

2006 168 

2007 242 

2008 290 

2009 452 

2010 520 

2011 633 

2012 755
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Population/avelsstruktur 

 

Nuläge 
Idag registreras årligen ca 750 staffar. (ett snitt på de senaste 5 årens registreringssiffror) 

Jämför dessa siffror med rasens hemland England, där det registreras ca 10-13.000st staffar 

per år. Det finns ca 220st registrerade uppfödare i Sverige, vilket är en kraftig ökning. Den 

utnyttjade effektiva avelsbasen (ett snitt på 5 körningar) ligger på 423. Den tillgängliga 

effektiva avelsbasen är ca 270.  

Genomsnittliga inavelsökningen låg förra året 2012 på 1,6%, år 2011 på 1,9 % och året innan, 

2010 på 1,7 % 
 

Registreringssiffror (importer är medräknade)  

På tio år har rasens registreringssiffror 5dubblats 

 

2000 157st 

2001 189st 

2002 210st 

2003 288st 

2004 401st 

2005  341st 

2006         389st 

2007     609st  

2008        622st 

2009 765st 

2010 797st 

2011 758st  

2012 787st  
(rasen ligger nu på 15e plats totalt sett och inom 

grupp 3 på 2a plats) 

 

Importer Hanar Tikar 
2004 2 5 
2005  7 6 
2006          5 9 
2007        13 17 
2008         20 15 
2009 8 14 
2010 7 15 
2011 7 12 
2012 15 17 
(före år 2004 registrerades inte 
importerna separat ) 
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Ålder vid första valpkull (Avelsdebut) 

Numer får inte tikar som ej haft tidigare avkomma paras efter 7års ålder. Man får alltså inte 

para en tik för första gången vid 7års ålder eller uppåt. 

Tittar vi på hur uppfödarna avlar idag sett till ålder vid avelsdebut, ser det ut som följande:  

(Kullar födda från 2002 till 2012 redovisas nedan) 
 

År 2012 7-12mån 13-18mån 19-24mån 2-3år 4-6år 7år och äldre 

Moder - - 18 55 6 - 

Fader - 8 11 22 3 1 

Totala antalet kullar var 148st 

 

År 2011 7-12mån 13-18mån 19-24mån 2-3år 4-6år 7år och äldre 

Moder - - 15 67 5 1 

Fader 1 8 6 15 6 1 

Totala antalet kullar var 142st 

 

År 2010 7-12mån 13-18mån 19-24mån 2-3år 4-6år 7år och äldre 

Moder - 1 15 53 13 1 

Fader 2 8 13 18 3 2 

Totala antalet kullar var 164st 

 

År 2009 7-12mån 13-18mån 19-24mån 2-3år 4-6år 7år och äldre 

Moder - 2 15 53 6 - 

Fader 4 12 7 20 7 3 

Totala antalet kullar var 149st 

 

År 2008 7-12mån 13-18mån 19-24mån 2-3år 4-6år 7år och äldre 

Moder 1 7 18 39 11 - 

Fader 4 12 7 14 7 1 

Totala antalet kullar var 130st 

 

År 2007 7-12mån 13-18mån 19-24mån 2-3år 4-6år 7år och äldre 

Moder - 4 8 48 3 - 

Fader 3 10 5 15 6 2 

Totala antalet kullar var 110st 

 

År 2006 7-12mån 13-18mån 19-24mån 2-3år 4-6år 7år och äldre 

Moder - 3 10 35 6 - 

Fader 1 3 5 15 8 1 

Totala antalet kullar var 88st 

 

År 2005 7-12mån 13-18mån 19-24mån 2-3år 4-6år 7år och äldre 

Moder - 4 11 21 4 - 

Fader 1 6 - 13 5 2 

Totala antalet kullar var 74st  

 

År 2004 7-12mån 13-18mån 19-24mån 2-3år 4-6år 7år och äldre 

Moder 1 4 10 25 8 - 

Fader - 6 3 10 5 2 

Totala antalet kullar var 85st 

 

År 2003 7-12mån 13-18mån 19-24mån 2-3år 4-6år 7år och äldre 

Moder - 8 11 14 2 - 

Fader 2 2 4 8 5 - 

Totala antalet kullar var 59st  

 

År 2002 7-12mån 13-18mån 19-24mån 2-3år 4-6år 7år och äldre 

Moder - 2 7 14 4 - 

Fader 1 5 4 8 4 1 

Totala antalet kullar var 51st 
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Hanar

Tikar

103st
145st

Hanar

Tikar

95st

140st

Hanar

Tikar

110st
142st

hanar

tikar

102st

155st

 

Mål 
Tidigaste önskvärda debutålder vid parning: 

 Tik 24 mån (enligt lag absolut minimum 18mån) 

 Hane 18mån (absolut minimum 12 månader) 
 

Strategi 
Reflektioner, tikarnas debutålder följer i princip redan de önskemål som är uppsatta, en 

majoritet debuterar mellan två och tre års ålder. Hanarna å andra sidan har fler individer som 

debuterar vad vi anser vara för tidigt. Dvs runt 7-12 eller 13-18mån. Dock inga alarmerande 

siffror.  

 Fortsätta informera om fördelarna med att avvakta med debuten avelsmässigt.  

 I SKKs grundregler står följande under punkten 2, avelsetik: ”att inte i avel använda 

hanhund/tik förrän vid den ålder då hunden uppvisar en vuxen individs fysiska 

mognad och beteende.” 

 

 

Fördelning mellan andelen hanar och tikar som går i avel 
Förhållandet mellan hur många hanar som används resp tikar visar att det är fler tikar än hanar 

som går i avel. En riktlinje är att andelen hanar som går i avel bör vara lika många som antalet 

tikar som gör det samma.  

 

År 2012           År 2011  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 2010    År 2009 
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Inavelsgrad 
Allmän info om inavel 

Vid en parning blir inavelsgraden hos avkomman hälften av de parade individernas släktskap. 

Kusinparning ger en inavelsgrad på 6,25%, vilket är gränsen för vad man kallar nära 

släktskapsavel. Föräldrar som är närmare släkt än kusiner bör inte paras, detta för att undvika 

en alltför snabb stegring av inavelsgraden. I tabellen nedan redovisas släktskap och 

inavelsgrad för några olika släktskapstyper. 

Tabell 1. Släktskap och inavel. 

Släktskapstyp Släktskapsgrad Inavelsgrad hos avkomman 

till respektive släktingar 

Förälder - avkomma 50% 25% 

Helsyskon 50% 25% 

Halvsyskon 25% 12,5% 

Kusiner 12,5% 6,25% 

 
I SKKs avelspolicy står följande att läsa: ”Verka för en låg andel nära släktskapsparningar 

för att därmed minska inavelsökningen i hundraserna; medverka till att enskilda individer 

eller grupper av närbesläktade individer inte överutnyttjas i aveln.”   

I SKKs grundregler paragraf 2:7 kan man läsa detta: Det åligger varje medlem i SKK 

organisationen ”att inte para far med dotter, mor med son eller helsyskon med varandra.” 

 
Målet i gamla RAS dokumentet låg på 1% i inavelsökning för rasen totalt sett. Tittar vi på 

utvärderingarna ser vi att även om vi visserligen minskat inavelsstegringen så har vi ej nått det 

uppsatta målet under dessa nu 7år sedan första RAS skrevs.  

 

Genomsnittlig årlig inavelsgrad 

2005  2.8 % 

2006         2,4 % 

2007       2,8 % 

2008       2,3 %   

2009 2,1 % 

2010 1,7 % 

2011 1,9%  

2012 1,6% 

 

Tabell nedan visar inavelsgraden fördelat i % i parningar.  

 

 Kullar födda 

Fördelning parningar i %  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  

Upp t.o.m. 6,25% 72  60  79  97  117  130  150  126  134  

6,26% - 12,49% 8  9  6  6  6  8  9  11  13  

12,5% - 24,99% 5  5  3  5  7  11  5  5  1  

25% - 0  0  0  2  0  0  0  0  0  

 

Mål 

 Årlig inavelsökning på max 1% räknat på 5 generationer.  
 

Strategi  
 Fortsätta informera om inavelns negativa effekter på både kort och lång sikt för rasen  
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Kullstorlek 
Den genomsnittliga kullstorleken här indelat i 4st faser, varje fas innehållande 5 års siffror 

ihopslagna.  

 
5års period  genomsnittliga kullstorleken   

1991-1995  4,76    

1996-2000  5    

2001-2005  4,54    

2006-2010  4,86    
 

De senaste 2åren redovisas årsvis: 

2011 5,0 

2012 5,1 

 
Möjligheterna att bevara ärftlig variation i en ras är i betydande grad beroende av antalet, för 

avel, tillgängliga handjur och det sätt på vilket de används i avel. Beräkningarna här utgår från 

att en genomsnittlig hanhund utnyttjas i avel under en period av 4-5 år. För att det då skall 

vara möjligt att upprätthålla en rimlig bredd i aveln bör ingen hanhund tillåtas att producera 

mer än maximalt ca 5 % av antalet valpar i en generation och helst inte över 2 %. 

 

 

Farfarskurva 
Det bör observeras att antalet barnbarn helst inte bör överskrida det dubbla antalet egna 

valpar. Värdet borde därför helst inte överskrida ca 160 barnbarn. Då räknar vi med 

schablonen att ingen enskild hane bör vara far till med än 10% av en årsregistrering och 

rundar uppåt på 800 registreringar. Vilket ger 80st valpar x2 dvs 160 barnbarn. Detta är 

ungefärliga maxmått och skall inte ses som någon siffra att sträva efter.  

När man kikar på en tabell likt den nedan är det förstås flera saker man kan fundera kring. 

Som synes finns det flera hanar som själva inte är använda speciellt mycket, dvs antalet barn 

är inte så högt, men i nästa generation kan man se att en markant ökning skett. Dvs en eller 

flera av deras barn har själva producerat många valpar.  

Urvalet är gjort 2013-02-08 och antalet både barn och barnbarn kan förstås öka med tiden. Vi 

har valt att nedan visa de 50 hanar som har flest barnbarn i Sverige. Födelseåret för hanarna 

nedan visas och det är rimligt att anta att de hanar som är födda före 2002 med största 

säkerhet ej kommer få fler direkta avkommor.  

 

 

Namn    Födelseår Avkommor  Barnbarn 
1 Judael Crusader  1994 71  355 

2 Jeds Black Jack  1996 76  287 

3 Debrella Chianti Dhu 

Of Dumbriton  1991 59  201 

4 Branstock Blade runner 2004 45  198 

5 Steffex First On Road 2001 41  191 

13 Feegarron Captain  2001 53  190 

1 Stora Kulltorps Thimonn 1997 55  181 

3 Sunstaffs Oliver With A Twist 1994 45  179 

6 Linwest Thunderstruck 2001 10  169 
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7 Macadermus the Endevour 2000 43  147 

5 Diamanta Deum at Poormans 1993 22  146 

Defender of the Wood  2004 59  142 

Midnight’s Lady Killer  1996 42  136 

Pride of Mystique at Donnellas 2002 62  129 

8 Rockonites Sergeant Pepper  2000 39  129 

2 Age of Empires Hero  2002 34  124 

2 Poormans Impressive 2002 22  119 

Bullseye American Dream 2006 114  115 

13 Moindearg Goban Saor 2000 44  114 

Machusi Special Cargo  2004 37  111 

West-ringens Bure  1991 34  111 

7 Lyckostaffens Rufus  2004 53  110 

9 Goodstaffs Wicked Wild Winner 2005 47  100 

Holstaff’s Caledonian Chieftain 1999 21  94 

6 Kronsäter’s Roffe Rövare 2005 28  88 

10 Battle Cry’s Sealed Bid 1993 36  87 

Temkade Roving Romeo 2008 32  99 

9 Crossguns Swagman  2003 31  85 

8 Major Tom at Loud’n prouds 1994 14  84 

3 Skyeotts Fear-Less Fritz 1997 26  83 

6 Kronsäter’s Romantic Romeo 2005 49  83 

Dont-turn-me-red 

D’esparreguera  2003 31  78 

Goodstaffs Ask him  1994 30  77 

11 Stora Kulltorps I’m Too Sexy 2000 12  75 

12 Magicpowers Golden Star 2005 28  73 

5 Poormans Attilla  1995 15  73 

4 Sparstaff Son Xoriguer 1998 4  72 

Sparpit Pathfinder  2002 31  72 

Lykkebo’s Staff Shamrock  1999 35  71 

Kronsäter’s Little Big Man 2001 35  68 

8 Rockonite’s Basil Boy 2000 30  68  

Tangogold Red Corvette 2000 36  66 

Crossbow Prinz Kronsater 2002 19  65 

2 Beltazors Procyon  2004 6  65 

Stormbull So Wot  2005 6  64 

4 Elite Staff Angel Atlas 2006 82  64 

Longdrive Blue Diamond 2005 104  62 

11 César Z Hambalek  1998 11  61 

 
Några tankar kring denna farfarskurva är att vi har flera hanar på listan som var för sig har 

söner som också finns med. Listan är numrerad så att de hanar som är nära släkt (far-son alt 

kullsyskon) har samma nummer. Nedan nämner vi några lite närmare: 

 

Judael Crusader som är den hane i Sverige som idag har flest barnbarn har en son med på 

listan, Stora Kulltorps Thimonn, som själv ligger på plats 7.  

Jeds black Jack som ligger som nr 2 har en son vid namn Age of Empires Hero som ligger på 

plats 16 och en annan son, Beltazors Procyon på plats 46 
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Debrella Chianti Dhu Of Dumbriton, på plats 3 har en son, Sunstaffs Oliver with A Twist som 

finns på plats 8.  

Sparstaff Son Xoriguer  på plats 39 har en son, Branstock Blade Runner, på plats fyra. 

Branstock Blade Runner har i sin tur en son, Elite Staff Angel Atlas på plats 48.  

Diamanta Deum at Poormans, själv på plats 11, har sonen Steffex First On Road på plats 5 

och hans andre son Poormans Atilla finner vi på plats 28 

Linwest Thunderstruck som är en australiensiskfödd och -boende hanhund ligger på plats 10 

och hans två söner, kullbröderna Kronsäter’s Roffe Rövare samt Kronsäter’s Romantic 

Romeo, ligger på plats 26 resp 32.  

 

OBS att det kan finnas fler hanar som skulle vara på listan över många barnbarn utan dessa 

hanar ovan är de som har svenskfödda KULLAR registrerade efter sig. Således innebär detta 

att har man EN son i Sverige som har många barn hamnar man inte med här.  

Det är naturligtvis sannolikt att alla de nämnda hundarna är goda representanter för rasen. 

Påpekandet här innebär ingen kritik av hundarna som sådana. 

 

 

Farmorskurva 
Då tikar oftast är aktiva en betydligt kortare tid än hanarna samt ej heller står för den större 

andelen avkommor har vi valt att presentra 25st av dessa. Dvs hälften så många som på 

hanhundssidan.   

 

Namn    Födelseår Avkommor  Barnbarn 
Mastinos Moppsan  1998 17  192 

Sunstaffs QueSeraSera  1997 22  179 

Molly   1992 17  134 

Jaramillos You’ll Got Mail  2002 0  120 

Skyeotts Hipper Dipper  2002 18  117 

Makeready Blackstaff Lass 2002 7  117 

Poormans Forever  2000 29  115 

Steffex Thirdway In Life  2003 16  109 

Skyeotts Alicia  1993 20  108 

Skyeotts Cloudstorm  1995 24  105 

Skyeotts Everlasting Ebba  1996 29  102 

Sunstaffs Queen Ida  1997 10  99 

StoraKulltorps Sweet Surrender 2004 23  99 

Sunstaffs Rallaros  2001 25  95 

Eclipse De Lunas Chilly  1999 15  93 

Sunstaffs Leading Lady  1992 15  90 

Angel of Cleo  2005 17  88 

Draicon Axa   1997 27  88 

Bvonhilda   1995 20  83 

Lyckostaffens Jessie  1999 5  74 

Poormans BlackjacksAxe  1999 8  73 

Draicon Cold As Ice  1999 14  72 

Ballstaff Rakel  1999 24  71 

Brockmar Emerald Mist  1993 23  71 

Goodstaff’s Quotha  2002 10  70 
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Effektiv avelsbas 
Den beräknade avelsbasen (effektiva populationen) avser inte antalet faktiskt 

använda avelsdjur. Beräkningarna utgår i stället från den faktiska ökningen av 

inavelsgraden i den stam av hundar man faktiskt har. Därefter beräknar man hur 

stor en slumpparad population med lika antal hanar och tikar skulle behöva vara för att 

inavelsstegringen skulle bli densamma som i den verkliga hundstammen. Det antal man då får 

fram är måttet på den effektiva populationen eller avelsbasen. Den effektiva avelsbasen 

beskriver således hur närbesläktade de avelsdjur är som kommer till användning och vilken 

effekt den släktskapen får på förlusten av ärftlig variation i djurstammen. Normalt räknar man 

med att en ras eller art befinner sig i allvarlig fara för svåra genetiska skador när avelsbasen 

(den effektiva populationen) underskrider nivån 50. LatHunden, det databasprogram som 

använts för analyserna, medger beräkningar av ”tillgänglig” avelsbas. Beräkningen baseras på 

slumpmässiga simulerade parningar för två generationer framåt i tiden. Endast de hundar som 

verkligen använts som avelsdjur av rasens uppfödare utgör startpunkt för beräkningarna. Vid 

de simulerade och slumpmässiga parningarna tillåts dock inte parning mellan helsyskon eller 

föräldrar och avkomma. Programmet tar i övrigt ingen annan hänsyn.  

 

Målet i första RAS var att komma upp till 150 och redan år 2005 var vi uppe i den siffran, året 

efter, dvs 2006, låg vi på över 500. En bättre avelsplanering och förståelsen för vikten av 

genetisk variation samt förstås en hel del importer torde ligga bakom våra förbättrade siffror. 

Rasen har sedan den turen att vara väldigt populär, inte bara i sitt hemland utan även bla 

Australien samt övriga Norden så utbudet av obesläktade individer är stort.  

 

Analyser av avelsbasen (effektiva populationen) för vår ras: 

Utnyttjad effektiv population  
2003  102 

2005   303  

2006-2007           över 500 

2008 - 2011    Ett snitt på 5körningar: 423 
 
 

Mål   
Även om rasen inte befinner sig i någon kris genetiskt sett så är det ändå anmärkningsvärt att 

siffrorna sjunkigt samtidigt som registreringarna ökar.  

 Målet är att den genetiska variationen skall ligga på siffror runt 500. 

 

Strategi 
Det finns i dagsläget inga tecken på att uppfödarnas importvilja skulle avta.  

 En fortsatt öppen dialog uppfödarna emellan är av godo då man på detta vis kan 

undvika att importera avelsdjur från liknande bakgrund linjemässigt.  

 Att rasklubben fortsätter sitt arbete med att informera om vikten av hänsyn till rasens 

populations situation, både när det gäller att undvika att upprepa import av hundar 

med linjer som redan är väl företrädda inom landet, eller genom att undvika att 

överanvända enskilda hanar och/eller grupper av hanar som är nära besläktade med 

varandra. Detta sker bäst genom fortsatt dialog på uppfödarmöten och via hemsida och 

rasklubbstidningen.  
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Nuläge/allmänt 
Staffen upplevs av dess ägare och uppfödare vara 

en överlag relativt frisk ras. En minskning av  

immunologiska sjukdomar är det som nämns när  

man skall säga vad som känns viktigast att arbeta 

med. Förekomsten av höftledsdysplasi (HD),  

armbågsledsdysplasi (ED), ögonsjukdomar,  

epilepsi (EP), dövhet, autoimmun hemolytisk  

anemi (AIHA) samt förlossningskomplikationer  

finns, men upplevs inte vara problem som kan  

kallas alarmerande.  

 

 

 

Veterinärvårdsorsaker SBT 2006-2010. 15-i-topp enligt Agria Breed Profile 
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Immunologiska sjukdomar 
Hudproblem av olika slag står för 53% av vårdorsakerna för rasen enl Agria Breed Profile. Då 

har vi slagit ihop: trauma hud, hud, immunologi samt hudinfektion. (se diagram nedan) Detta 

stämmer väl överens med uppfödarnas uppfattning. Även i rasklubbens hälsoenkät (se bilaga 

10) låg ”hud och allergi” på topp tre i frekvens  av förekomst. (Se sid 25 i bilaga 10).  

 

 
 
Autoimmunitet 

Autoimmuna sjukdomar kännetecknas av en onormal reaktion av kroppens immunförsvar, 

riktad mot kroppens egna vävnader. Hos en drabbad individ har något i regleringen mellan 

främmande vävnad och egen vävnad satts ur funktion. Vad som sätter igång en onormal 

autoantikroppsproduktion och vad som utlöser den autoimmuna sjukdomen är till stora delar 

oklart. Man har dock kunnat visa att flera av sjukdomarna till viss del är ärftliga. Hypotyreos 

(nedsatt sköldkörtelfunktion) AIHA (autoimmun hemolytisk anemi) hör till de akuta 

autoimmuna sjukdomarna. AIHA är en snabbt påkommen blodbrist som gör att kroppens 

celler inte får det syre de behöver. Hunden blir svag, apatisk och får hjärtklappning samt att 

slemhinnorna blir bleka. Det här är ett livshotande tillstånd för hunden. 

 

 

Demodex 
Demodex förekommer frekvent inom rasen, oftast i en juvenil lokal form. Då expertisen ej är 

överens i frågan om allvarlighetsgrad samt ärftlighet är det följaktligen fullt naturligt att detta 

avspeglar sig även hos uppfödarna. På SKKs hemsida står följande att läsa: 

”Demodex canis är ett hudkvalster som lever i hårsäckarna. Vissa hundar kan få symtom av 

demodex och sjukdomen kvalstret orsakar kallas demodikos. 
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Trauma hud
21%

Trauma klo, knä, 
hornhinna

15%

Främmande/ned
svalt föremål

8%

Förlossning
10% Ögon, 

tänder
14% Hud

12%

Hudinfektion
10%

Immunologi
10%

Hud/infektion/
immunologi

32%

Olika meningar råder kring sjukdomens ev. ärftlighet. På SKKs initiativ har företrädare för 

olika uppfattningar om demodikos samlats och diskuterat situationen på ett konstruktivt sätt. 

Diskussionen har lett till att en arbetsgrupp bildats. Gruppen har kommit överens om att 

starta ett forskningsprojekt med syfte att försöka kartlägga den genetiska bakgrunden till 

varför vissa hundar drabbas av allvarlig och utbredd form av demodikos. 

Arbetsgruppen består av Kerstin Bergvall, Åke Hedhammar, Berndt Klingeborn, Berit Wallin 

Håkansson och Susanne Åhman. Fram till dess mer kunskap finns hänvisas till följande 

uttalande av SKK:s Avelskommitté från år 2002: När det gäller avel på djur med demodikos 

finns både nationella och internationella riktlinjer angående restriktiv användning av sådana 

djur. Vad gäller demodikos inom en specifik ras måste det bli en avvägningsfråga hur man 

skall hantera de olika typerna av sjukdomen. Inom det pågående projektet Rasspecifika 

avelsstrategier bör en kartläggning av nuläget i rasen tjäna som underlag för diskussion om 

lämplig nivå av bekämpning” 

 
Agria Breed Profile sammanställning 15-i-topp vårdorsaker SBT 2006-2010; fördelat på kategorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål  
Att förekomsten av immunologiska sjukdomar minskar 

 

Strategi  
Då många av dessa immunförsvarsrelaterade sjukdomar debuterar relativt tidigt är en viktig 

strategi att avelsdebuten sker något senare än idag, samt att uppfödarna i större utsträckning 

försöker använda de avelshanar som lämnar avkommor med låg frekvens av immunologiska 

bekymmer. För att uppnå detta krävs en större öppenhet kring problematiken.  
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Dövhet 
Senaste året har en del fall av döva valpar inrapporterats till rasklubben. Företrädesvis valpar 

med mycket vitt i sin teckning. Vi vet att dövhet förekommer hos s.k pied (vita med svarta 

eller röda prickar/fält), eller helvita staffar i andra länder och det finns ingen anledning att tro 

att det skulle fungera på annat vis hos oss. Färgen pied och vitt har ökat oerhört i popularitet 

och efterfrågan på valpar av den färgen får betraktas som stor.  

 

Mål 
Att inte frekvensen av döva valpar ökar.   

 

Strategi 
 Att de avelsdjur som lämnat döv avkomma BAER-testas innan de går vidare i avel 

igen.  

 Att avelsdjur som har döv/a helsyskon BAER-testas innan de går i avel.  

  

 

Kejsarsnitt 
Att kejsarsnitt förekommer i rasen råder det inget tvivel om. Däremot kanske frekvensen är 

mindre glasklar och så även orsakerna till att tikarna snittas. En telefonenkät till 40talet 

uppfödare skedde år 2008 och den pekade ej på några enhetliga problemområden. 

Värksvaghet förekom hos någon/några tikar, fellägen hos andra liksom döda valpar som satt i 

vägen samt valpar med gomspalt som fastnat i förlossningskanalen. Tittar vi på Agria Breed 

Profiles siffror ser vi bla att värksvaghet är något vanligare i rasen än för andra raser i snitt, 

medans kejsarsnitten ligger ungefär som för samtliga raser. Även att frekvensen i rasen inte är 

att betrakta som hög. Självfallet är långt ifrån alla hundar försäkrade hos Agria och därför 

skall statistiken tolkas med viss försiktighet.  

I nr 4/2011 av Hundsport Special finns en artikel om kejsarsnitt skriven av Berit Wallin 

Håkansson. Där finns Staffen ej med på topplistan över snittade raser på 

Strömsholmsdjursjukhus. Hon presenterar 16st raser som löper en högre risk för kejsarsnitt i 

förhållande till rasens registeringssiffror. Här nämns alltså inte Staffen.  

 

Uppfödarna styrs förstås dels av sitt eget samvete men självklart också av SKK samt 

Jordbruksverkets regelverk. SKK skriver så här i texten om hur avelsparagrafen i 

grundreglerna skall tolkas just när det kommer till kejsarsnitt:  

”Fortplantning på ett naturligt sätt inbegriper såväl parning som valpning. Enligt Statens 

Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt 

 får tik som har förlösts två gånger med kejsarsnitt fortsättningsvis inte användas i avel 

 får tvångsparning av tikar inte förekomma” 

 

Mål 
 Målet är att minska andelen kejsarsnittade tikar. 

 

Strategi 
 Uppfödarna är överens om att en tik som är kejsarsnittad pga trånga 

förlossningskanaler eller dystoki (värksvaghet) ej skall paras igen. 
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 Om tiken haft förlossningskomplikationer skall tikägaren/uppfödaren informera 

valpköparna om detta.  

 Klubben skall fortsätta sitt arbete med att tillhandahålla information till nya uppfödare 

om de utbildningsmöjligheter som finns.  

 Via uppfödarmöten speciellt inriktat till nya uppfödare ska ämnet parning och 

valpning ägnas särskild uppmärksamhet.  

 Att i framtiden söka kontakt med de rasklubbar som sedan länge arbetat med samma 

problematik och se om vi kan få dra lärdom av deras kunskap. 

 

Epilepsi 
Med EP, som det oftast förkortas till, menas en sjukdom som karaktäriseras av återkommande 

epileptiska anfall, dvs onormala urladdningar i hjärnan. Anfallen kan yttra sig som kramper i 

hela eller vissa delar av kroppen, olika grad av förändrat medvetande samt som olika 

beteenderubbningar. Idiopatisk epilepsi är den, i de flesta fall, ärftliga formen av sjukdomen.  

I majoriteten av de fall som rapporterats in till rasklubben har sjukdomen debuterat sent, de 

flesta mellan 3 och 5 års ålder. Detta innebär förstås stora bekymmer avelsmässigt då de flesta 

avelsdjur har sin debut före 5 års ålder och ofta även före 3 år (se debut avelsålder under 

rubriken population avelsstruktur) Något av en gemensam nämnare verkar vara att stress 

och/eller långvarig smärta utlöst det första anfallet. Sjukdomen verkar alltså kunna ligga latent 

och triggas igång av just bl a ovan nämnda orsaker.  

 

Vad gäller spridningen i rasen så finns EP i de flesta linjer och i i princip alla länder. Att 

således försöka identifiera någon enskild bakomliggande individ får betraktas som ganska 

meningslöst. Innan något DNA test* finns tillgängligt är det bästa sättet att förutom att förstås 

inte använda sjuka hundar i aveln även nogsamt se över nära släktingar. Att arbeta för att öka 

användandet av hanhundar över 5-6 år är en klok åtgärd. Det är en mycket allvarlig sjukdom 

som i de flesta fall slutar med att hunden måste tas bort och under den tid behandling sker är 

livssituationen både för hunden ifråga och dess ägare oerhört påfrestande. Därför kan det inte 

nog poängteras hur viktigt det är med öppenhet kring denna sjukdom.  

  

Mål 
Att frekvensen av hundar som insjuknar i EP skall minska 

Strategi 
 Att fortsätta uppmuntra enskilda ägare och uppfödare att bidra med blod från sina 

hundar till forskningen i Finland med målsättningen att ett DNA test skall kunna bli 

tillgängligt.  

 Klubben administrerar ett frivilligt register över insjuknade hundar.  

 Att fram tills dess ett DNA test är tillgängligt avla med yttersta försiktighet på hundar 

vars syskon eller far/mor insjuknat i sjukdomen och/eller har lämnat drabbad 

avkomma, samt att andelen hanar som går i avel efter 5-6 års åldern ökar.  

*forskning pågår i Finland i samarbete med University of Manchester för att försöka 

identifiera genen/-generna som orsakar EP på Staff, och därmed ge uppfödarna ett verktyg att 
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bekämpa sjukdomen. Blodprovstagning på SSBTKs initiativ har skett på svenska rasspecialen 

2011 och 2012 samt på ÖsTeKs utställning i Sollentuna 2012. Senaste nytt från Finland är att 

de fortfarande behöver DNA ifrån både drabbade och icke drabbade individer.  

 

L2HGA  
L-2-HGA (L-2-hydroxyglutaric aciduria) hos staffordshire bullterrier är en neurometabolisk 

störning karaktäriserad av förhöjda halter av L-2-HG-syra i hundens urin, plasma och 

ryggmärgsvätska. L-2-HGA påverkar det centrala nervsystemet och ger kliniska symptom 

som epileptiska anfall, ataxi (vingliga/icke koordinerade rörelser), skakningar/skälvningar, 

muskelstelhet, förändrat beteende. Dessa symptom visar sig oftast tydligt mellan 6 månader 

och 1 års ålder men kan även uppträda senare. Både hanhundar och tikar drabbas. Denna 

sjukdom är orsakad av en genmutation som uppkommit spontant inom rasen och nedärvts från 

generation till generation. Sjukdomen är inte koncentrerad till enbart vissa specifika 

blodslinjer utan förekommer hos staffordshire bullterriers i alla länder, i olika linjer. Det finns 

dokumenterat svenska hundar som insjuknat i L-2-HGA. Idag vet man att L-2-HGA har en 

recessiv autosomal arvsgång. Detta innebär att hunden måste ha två muterade/defekta gener 

för att utveckla sjukdomen (affected) - en gen nedärvd ifrån vardera föräldradjur.  

Individer med en kopia av den defekta genen och en kopia av den normala genen är bärare 

(carrier) av sjukdomen - genen nedärvd från ett av föräldradjuren. En hund med två normala 

gener är icke-bärare (clear) av sjukdomen. The Animal Health Trust (AHT) i Storbritannien 

har lyckats identifiera genen som orsakar L-2-HGA vilket gör att vi idag kan DNA-testa våra 

hundar och identifiera vilka individer som är clear, carrier respektive affected. Detta, 

tillsammans med att man vet arvsgången, ger oss redskapet för att bekämpa sjukdomen 

globalt. Staffordshire bullterriers världen över kan, genom ett vanligt blodprov som skickas 

till AHT för DNA-analys, testas. Detta är mycket enkelt.  Gå in på rasklubbens hemsida för 

detaljerad information om hur testet går till. Genom att testa våra hundar och följa 

nedanstående korsningsschema kan vi förhindra vidare spridning av sjukdomen.  

 

 

Hereditary Cataract (HC) - ärftlig katarakt 
Ärftlig katarakt (HC) är bara en av ett flertal ögonsjukdomar som kan drabba våra 

staffordshire bullterrier. Redan 1976 rapporterades det första gången om att man funnit HC 

inom rasen i Storbritannien. HC är inte medfött, vilket innebär att valpen föds med normala 

ögon. Katarakten börjar utvecklas när valpen är mellan bara ett par veckor till några månader 

gammal för att sedermera leda till total katarakt mellan 2-3 års ålder. Den här typen av 

katarakt är alltid bilateral, dvs symmetrisk på båda ögonen, och fortsätter utvecklas tills 

katarakten är total - hunden är blind. Sjukdomen är inte koncentrerad till enbart vissa 

specifika blodslinjer utan förekommer hos staffordshire bullterriers i alla länder, i olika linjer. 

Både hanhundar och tikar drabbas. Idag vet man att HC har en recessiv autosomal arvsgång.  

Detta innebär att hunden måste ha två muterade/defekta gener för att utveckla sjukdomen 

(affected) - en gen nedärvd ifrån vardera föräldradjur. Individer med en kopia av den defekta 

genen och en kopia av den normala genen är bärare (carrier) av sjukdomen - genen nedärvd 

från ett av föräldradjuren. En hund med två normala gener är icke-bärare (clear) av 

sjukdomen. The Animal Health Trust (AHT) i Storbritannien har lyckats identifiera genen 

som orsakar HC vilket gör att vi idag kan DNA-testa våra hundar och identifiera vilka 

individer som är clear, carrier respektive affected. Detta, tillsammans med att man vet 

arvsgången, ger oss redskapet för att bekämpa sjukdomen globalt. Staffordshire bullterrier 
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världen över kan, genom ett vanligt blodprov som skickas till AHT för DNA-analys, testas. 

Gå in på rasklubbens hemsida för detaljerad information om hur testet går till. 

 

HC är, som tidigare nämnts, inte den enda ögonsjukdomen som kan drabba vår ras, och det är 

bara HC man funnit genen och vet arvsgången för. Därför är det viktigt att vi ögonspeglar 

våra hundar - framförallt avelsdjuren. Ögonspegling är tills vidare den enda möjligheten att 

upptäcka andra typer av katarakt, PHTVL-PHPV och andra defekter som drabbar ögat. 

 

Viktigt att komma ihåg är att en bärare av L2HGA eller HC, dvs en carrier, aldrig kommer att 

utveckla sjukdomen och inte skall betraktas som sjuk. Dessa hundar kan användas i aveln, om 

än med försiktighet och endast med icke-bärare.  

 

 

Korsningsschema för L2HGA och HC 

 
CLEAR x CLEAR Samtliga valpar CLEAR 

 
CLEAR x CARRIER 50% av valparna CLEAR 

50% av valparna CARRIER 
 

CLEAR x AFFECTED Samtliga valpar CARRIER 

 
  

CARRIER x CARRIER 

 

25% av valparna CLEAR 
25% av valparna AFFECTED 
50% av valparna CARRIER 

 
CARRIER x AFFECTED 50% av valparna AFFECTED 

50% av valparna CARRIER 
 

AFFECTED x AFFECTED Samtliga valpar AFFECTED 
  

Enligt korsningsschemat framkommer att samtliga valpar ur kombinationen clear x clear är 

icke-bärare, dvs genetiskt fria. Dessa hundar behöver inte testas. Det samma gäller valpar ur 

kombinationen clear x affected, där samtliga avkommor är genetiska bärare av sjukdomen. 

(obs en dylik kombination är ej tillåtet) 
 
Såhär står det i SKKs grundregler  

”2:5 att inte använda hund i avel som vid DNA-test visat sig vara bärare av dubbla anlag för 

allvarlig sjukdom med recessiv nedärvning. Hund som visat sig vara bärare av enkelt anlag 

för allvarlig sjukdom med recessiv nedärvning får användas i avel, men endast i kombination 

med genetiskt/hereditärt friförklarad hund och under förutsättning att detta inte står i strid 

med gällande hälsoprogram.” 

 

För att kartlägga och effektivt kunna bekämpa dessa allvarliga sjukdomar är det viktigt att vi 

är öppna och delar med oss av våra hundars testresultat! 

Skicka en kopia av DNA-analysen, av originaldokumentet till rasklubbens uppfödarkommitté 

eller om annan mottagare anges på klubbens hemsida. Rasklubben upprätthåller en lista över 

testade hundars resultat. Även genetiskt fria hundar behöver dokumenteras, då räcker det 

däremot med hundens namn, registreringsnummer samt hundens föräldrar. 
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Mål 
Inga L2HGA eller HC drabbade valpar skall födas, och att alla valpar som levereras ska ha 

känd status  

 

Strategi 
 Valpar ur kombinationen clear x carrier skall DNA-testas innan leverans.  

 För att en otestad hund skall få gå i avel måste det andra föräldradjuret vara clear och 

alla valpar måste testas innan leverans.  

 

Ögon 
Rasen ögonspeglas i stor utsträckning. Ofta sker det före leverans dvs vid 7-8v ålder. De 

ögonsjukdomar som kan förekomma i rasen är förutom olika former av katarakt även PPM 

samt PHPV/PHTVL. Enstaka fall av andra ögonsjukdomar (se nedan) har förekommit, men 

då enbart hos någon/några få individer. DNA-testet som finns för hereditary cataract, HC, är 

inte att betrakta som något annat än just ett test för den enskilda typen av katarakt, och är inte 

något som sker istället för ögonlysning utan får ses som ett komplement. 

I förra RAS hade vi ett mål om att få 20% av årsregistreringen ögonlyst, och med tanke på 

den väldigt låga frekvensen av ögonsjukdomar hos rasen finner vi ingen orsak att öka 

målsättningen. Däremot vill vi bibehålla den nivån av ögonspegling vi har och vi vill även 

försöka få, i första hand uppfödarna, att ögonlysa sina vuxna avelsdjur. Mao att nöja sig med 

att ett avelsdjur är ögonlyst UA vid 7v ålder får betraktas som lite klent, önskvärt är alltså att 

de individer som går i avel är lysta som minst 1år gamla, men gärna i 2års åldern. Om sedan 

en enskild hund går något mer frekvent i avel kan det vara en god idé att lysa om ytterligare 

senare i hundens liv.  

 

Antal ögonlysta per år i % 

2005      24 % av årsregistreringen.  

2006      16 % av årsreg. 

2007 27 % av årsreg. 

2008     36 % av årsreg.  

2009 30 % av årsreg. 

2010 25 % av årsreg 

2011 28% av årsreg.  
(155st med gamla protokollet och 55st med det nya)  

2012   36% av årsreg. (286st) 

 

Ögonlysta hundar totalt under år 2012 
Diagnos Antal 

PHTVL/PHPV, grad 1  2 

PHTVL/PHPV, grad 2-6  2 

Kongenital katarakt, partiell cortex. Ej ärftlig  1 

Lindrig RD/näthinneveck  1 

Persisterande hyaloidkärl  1 

Distichiasis  27 

Ektopiskt cilium  1 

Katarakt, total. Ärftlig  1 

Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas  1 

Katarakt, partiell cortex främre, måttlig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas  1 

Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas  1 

Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Genetisk betydelse okänd  1 

Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ärftl. kan f.n. ej bedömas  1 

Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Genetisk betydelse okänd  1 

Retinopati. Ärftlighet kan förnärvarande ej bedömas  1 

Öga UA  243 
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Mål 
 Att bibehålla nivån av ögonlysta staffar varje år 

 öka andelen staffar som lyses i vuxen ålder.  

 

Strategi  
 Fortsätta uppmuntra uppfödarna att lysa sina valpar före leverans samt att de avelsdjur 

som används bör vara ögonlysta i vuxen ålder.  

 Informera genom hemsidan, artiklar i rasklubbstidningen samt på uppfödarmöten om 

fördelarna med att ha rasens ögonhälsa under fortsatt kontroll.  

 De avelshanar som ligger ute till avel på klubbens hemsida skall ha angett ett datum 

för senaste genomförda ögonlysning.  

 

 

Höftledsdysplasi HD och Armbågsledsdysplasi ED  
Inget engagerar staffeägarna och staffeuppfödarna så som HD och ED. Det är i särklass den 

mest debatterade frågan och lär nog fortsätta vara så ett bra tag. När första RAS skrevs och 

målsättningen om 20% röntgade individer (räknat på årsreg) togs så var det ett stort steg. 

Många uppfödare var totalmotståndare och det var oerhört många timmars samtal som ledde 

fram till den strategi som togs som alltså var att inventera den svenska populationen. Några 

förhoppningar om att höftlederna på våra svenska staffar skulle se anmärkningsvärt bättre ut 

än det gjorde hos vårt grannland Finland fanns egentligen inte. (Finland låg då på ca 50% fria) 

Någonstans måste man dock börja och detta var vad som beslöts. Vid den här tiden röntgades 

ca 5% av staffarna, en situation man lätt glömmer bort. Det var alltså då en ”icke fråga” i 

aveln.  

 

PRO-röntgen människorna anser att resultat måste ske fortare än vad som skett och att tiden är 

mogen att nu gå från ovanstående direkt till antingen 100% röntgade avelsdjur (hälsoprogram 

nivå 2) eller om man är ännu mer pro: enbart fria individer i avel.  

 

MOTståndarna till röntgen anser å sin sida att röntgen under dessa år inte varit rasen till gagn, 

att individer som annars inte skulle gått i avel nu används enbart pga sin fria HD-status samt 

att rasen har många viktigare saker att prioritera hälsomässigt än just höftleder.  

 

Uppfödarkommitténs uppfattning är att ett hälsoprogram för HD skulle vara till ondo för 

rasen. Inga länder utanför Norden använder sig av röntgen i någon större utsträckning, så ett 

användande av utländska oröntgade avelsdjur skulle omöjliggöras. Vi anser att röntgen inte är 

mer eller mindre viktigt än mentaliteten eller den övriga hälsan. Vi anser vidare att det är 

orimligt att gå så fort fram som önskas från sina håll, uppfödarna måste få en chans att arbeta 

med frågan innan restriktioner införs, oavsett av vilken sort.  

Efter röstningar på uppfödarmöten har förslaget om att höja siffran 20% till 30% gått igenom. 

Uppfödarkommitténs bedömning är att detta är den klart klokaste vägen att gå, dels med tanke 

på hur klimatet ser ut men även att det är enklare att ta bra beslut avelsmässigt om man har 

fler röntgade individer i kullarna, än att kanske sätta alltför mycket hopp till enskilda 

individers höftledsstatus. I maj 2012 hölls ett möte med Lars Audell som var skräddarsytt för 

rasen. Information från mötet delgavs samtliga medlemmar via en bilaga till 

rasklubbstidningen Staffetten nr3. (Se bilaga 8) 

 
SKKs policyutlåtande i frågan lyder:  

”Grava dysplaster. Det kan inte anses förenligt med grundreglernas punkt 2:3 att använda 

hund med HD-grad E i avel, eller att para två hundar med HD-grad D med varandra. Oavsett 
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HD-grad är det inte heller förenligt med grundregeln att använda hundar med kliniska 

symptom på HD i avel.” 

 

Mål 
 Att 30% av en årsregistrering röntgas (med ett snitt på 710reg individer senaste 5åren 

ger detta en summa av 213st röntgade staffar/år)  

 

Stategi 
 Att via samtal på uppfödarmöten och medlemsträffar arbeta för att inte klyftorna 

mellan de som är för, respektive emot, röntgen  ökar.  

 Att fortsätta informera uppfödarna och medlemmarna via rasklubbstidningen samt 

hemsidan om rasens HD- och ED-statistik.  

 

Mentalitet/ funktion: 
 

Nuläge 
Staffen är i första hand en uppskattad familjehund, största tävlingsformen är utställning men 

den används med framgång även inom främst agility, lydnad och rallylydnad. Staffen upplevs 

av dess ägare vara en positiv, energifylld och öppen hund, alltid vänlig mot både vuxna och i 

synnerhet barn.  
 

MH- mentalbeskrivning hund 
Vi har 1018st officiellt MH beskrivna hundar, (fram tom 31/12 2012) med överlag 

tillfredsställande resultat, dock visar rasen en viss skotträdsla. (OBS att en hund där ägaren 

bryter under beskrivningens gång kan ha genomfört ytterligare en beskrivning, vi har ej 

plockat bort eventuella dubbletter). Av alla dessa har ingen hund uppvisat oacceptabelt 

beteende, och bara en enda har haft avsteg från avreaktionerna. Eftersom rasen mental-

beskrivits relativt regelbundet sedan 1995 (se mer under Historik i Sverige, Klubben samt 

bilaga 4 och 5) kan vi på goda grunder konstatera att staffen har goda sociala egenskaper. Via 

avelsdata kan vi se dessa egenskapsvärden nedan. (de är räknade från 1990 fram till 2011 och 

det är på födelseår och inte på beskrivningsdatum som ju annars är det vi räknar på) Siffrorna 

är faktiska värden och i urvalet valde vi samtliga MH beskrivna hundar. (man kan välja att 

enbart visa 12-18 mån, 12-25 mån eller samtliga) För mer information om hur detta är 

uträknat i avelsdata se bilaga 7. För historiska MH diagram se bilaga 5 samt bilaga 6. 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning Medel 

Nyfikenhet/Orädsla  3,5 

Aggressivitet  1,9 

Socialitet  3,5 

Jaktintresse  2,4 

Lekfullhet  3,3 
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BPH (beteende och personlighetsbeskrivning hund)  
BPH är anpassat för alla hundar oavsett ras och sjösattes av SKK i maj 2012. Sedan dess (maj 

2012-dec 2012) har 65st staffar beskrivits med denna metod. Flertalet av dessa har även 

genomfört MH beskrivning tidigare. Vi har all anledning att tro att BPH deltagandet kommer 

fortsätta att öka framledes, mycket tack vare den stora tillgängligheten av 

beskrivningstillfällen.  

 
Antalet beskrivna hundar de senaste tre åren i procent 

2010 MH-beskrevs  18% av årsregistreringen 

2011 MH-beskrevs  16% av årsregistreringen 

2012 MH-beskrevs  14,5% av årsregistreringen 

2012 BPH   8% av årsregistreringen 

 
Rasklubben har en gång bestämt sig för att vi räknar ut det hela på följande vis:  

ex.vis år 2012 MH-beskrevs 114st hundar, delar man detta med samma års reg.siffra på 787st 

så blir procentsatsen 14,5. Självfallet är detta sätt att räkna något skevt då hundar skall ha fyllt 

1år för att få genomföra ett MH. Samtidigt får dom vara hur gamla som helst. Det innebär att 

vi inte på något enkelt vis kan räkna hur många per årskull som de facto kommer till ett MH. 

Men vi anser att det ger en hyfsad bild och hjälper oss att sätta upp våra mål för framtiden.  

 

I hälsoenkäten som sändes ut under 2010 ställdes en hel del frågor om just mentalitet och det 

kunde konstateras att majoriteten av hundägarna upplevde sina hundar som vänliga, 

framförallt mot människor, Följande sammanställningar kunde göras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål  
Bevara rasens funktion som sällskaps och tävlingshund. Staffordens öppna och positiva 

mentalitet med dess kärlek för människor, små som stora är rasens signum. Något vi måste 

värna om.  

 Målet om att ha minst 20% av årsregistreringen MH och/eller BPH beskrivna som vi 

tidigare haft kvarstår.  

 

Strategi 
 Fortsätta beskriva mentaliteten genom MH och BPH på samma vis som tidigare.  

 Fortsätta samtalen på uppfödarmöten och medlemsmöten kring hur viktig en bra 

mentalitet är för våra staffar.  

 En stafford som uppvisar aggressivitet mot människor skall under inga omständigheter 

användas i avel.   
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Exteriör 
 

Nuläge 
Exteriöra överdrifter i förhållande till rasstandarden förekommer, dock inte i någon 

alarmerande utsträckning. Den gamla schismen mellan ”höjdfalangen” och ”viktfalangen” 

har avstannat en hel del med åren. Rasen är sund till sin konstruktion och kanske är det därför 

som den exteriöra debatten inte kan anses vara uppretad. Då rasen är stor på många ställen i 

världen finns det en uppsjö av möjligheter för uppfödare att, oavsett exteriöra preferenser, 

finna avelsmaterial.  Man kan ha olika uppfattning om vad som är korrekt och attraktivt, men 

i stor utsträckning råder acceptans mellan de olika ”lägren”. Detta märktes tydligt bl a i 

arbetet med att ta fram rasens domarkompendium år 2011. Uppfödarna inbjöds att delta i 

arbetet redan på ett tidigt stadium och det hela förlöpte bra. Större anatomikunskap hos våra 

rasentusiaster skulle dock önskas, då en hel del uppfödare och hundägare har en relativt 

knapphändig uppfattning om hundens grundläggande anatomi.  

Tandförluster förekommer i stor utsträckning, likaså inverted canines (inverterade/felställda 

hörntänder), om än mindre utbrett. (se bilaga 2)  

 

Höjden 
Staffen har sedan år 1994 mätts på alla officiella utställningar. Från och med 1a januari 2012 

är detta ett avslutat kapitel för rasen.  

Den enda sammanställningen som gjorts över rasens höjd (via de höjder som finns angivna i 

utställningskritiker) skedde år 2010, i samband med den motion som yrkade på borttagning av 

mätningarna. Sammanställningen är baserad på SKKs årliga utställning i december då denna 

ofta är en av de större under året, samt lockar en del hundar från andra nordiska länder. Åren 

är slumpmässigt utvalda. Vill man ha en bättre bild krävs det förstås betydligt fler hundar än 

de 300 som ingick i sammanställningen. En enskild individ som sticker iväg med några cm 

gör mycket för slutsnittet när antalet inte är fler än så. För att se mer i detalj se bilaga 3, där 

syns att de flesta hundar är ganska homogena i höjden och variationen inte så sällan beror på 

någon enstaka individ.  

 

År genomsnitt hanar genomsnitt tikar totalt antal mätta individer 

1995 39,9 39 25st 

1996 38,8 37,7 10st 

2000 41,5 38,4 34st 

2005 41,1 38,6 73st 

2008 39,1 37 54st  

2009 39,6 38,1 104st 

    

totalt snitt 40cm 38,1cm 300st 

   (177st tikar och 123st hanar) 

 
Den önskvärda höjden enligt standarden är  mellan 36 och 41cm. När man då har ett 

medianvärde som ligger så pass högt som det ändå gör inom rasen, är det helt naturligt att det 

kommer att vara vanligare med individer som överskrider måttet än sådana som ligger under 

36cm. I rasstandarden står även att läsa att höjden skall vara i proportion till vikten.  
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Vikten 
Rasstandardens viktangivelser på 11-15,5 kg för tikar och 13-17 kg för hanar överskrids ofta. 

Enl hälsoenkäten (se bilaga 10)  ligger 60% av de vuxna hanarna över 18 kg i vikt och för de 

vuxna tikarna ligger 40% över 16kg.  

  

SRD och Tänder 
Rasen finns sedan starten år 2009 med i SKK:s SRD (Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar, 

rörande exteriöra överdrifter hos rashundar) Idag står där följande att läsa: ”I rasen förekommer 

felställda hörntänder.  Särskild uppmärksamhet ska ägnas bett och tänder.” 

 

Vid varje utställning fyller domaren i en utvärdering av rasen som sedan sänds in till SKK. 

Dessa utvärderingar samlas ihop rasvis och vid årets slut delges rasklubben ”sina” 

utvärderingar. Dessa utgör en god grund för att kunna följa domarnas upplevelse av rasens 

exteriöra tillstånd framförallt rörande just tänder, men också av rasens exteriöra helhet.  

 
Vid uppfödarmöte 15e nov 2009 beslutades att ge klubbens uppfödarkommitté i uppgift att 

göra en enkät riktad till uppfödare ang tandstatus hos uppfödda och/eller ägda hundar.  

Detta skedde år 2010 och gav följande resultat: Svar inkom från 49 kennlar (utskicket gick till 

uppfödare som var medlemmar i klubben). Antalet hundar som uppfödarna svarade om var 

1138st. (se bilaga 9)  

Bett UA:    91,7%  

Trånga hörntänder/tand:  3,8%  

Underbett   2,2% 

Tångbett   1,2% 

Överbett     1,1% 

 
Tandförluster är, och har sedan länge varit, frekvent förekommande. Vanligast är att P4 

saknas, ofta på både höger och vänster sida i underkäken, men även andra tandförluster är 

vanliga. Detta är dock inget som ägnats någon större uppmärksamhet varken från uppfödare, 

ägare eller utställningsdomare. Ett problem i sammanhanget är att det är/kan vara en svår 

konst att räkna tänder, framförallt när förlusterna sitter symmetriskt såsom de ofta gör i vår 

ras. Klubben adresserade detta redan år 2006 genom att bjuda in Ulrica Göransson, 

auktoriserad utställningsdomare, till ett uppfödarmöte. Med hjälp av förevisningshundar 

visades hur ett komplett och korrekt bett ser ut.  

 

Mål  
 Öka anatomikunskapen bland uppfödare och hundägare.  

 Fortsätta att hålla rasens exteriöra status under uppsikt.  

 

Strategi 
 Detta sker genom medlems- och uppfödarträffar med anatomiinriktning. 

 Klubben ska fortsätta lansera rasens domarkompendium som klubben har till 

försäljning. Det är ett bra sätt att för den oerfarne få en mer levande bild av 

rasstandarden. Klubben lanserar denna i första hand till nyblivna uppfödare på rasen, 

samt att en hel del uppfödare köper kompendier som de sänder med sina valpar vid 

leverans.  

 Sända ut uppföljningsenkät ang tandstatus till uppfödarna.  

 Fortsätta den årliga sammanställningen av SRD-domarutvärderingarna.  

 Via kritiklapparna årsvis bevaka rasens exteriöra utveckling  



28 

 

Antal år med minst en kull

1 till 5år

6 till 10år

11 till 15år

16år och uppåt

Övrigt 
 

Antal registrerade uppfödare 

2005  ca 80st  

2006  ca 98st 

2007         ca 120st 

2008        ca 140st 

2009 ca 160st 

2010 ca 180st (ca 220 om vi räknar med alla de som inte haft sin första kull samt ej aktiva kennlar) 

Under 2011 och 2012 har ytterligare 19st nya kennelnamn godkänts av SKK.  

 

Utmaningen att utbilda nyblivna uppfödare av rasen är en lika aktuell fråga nu som för 5år 

sedan. Som synes av spindeldiagramet nedan är majoriteten av uppfödarna relativt nya med 

rasen. Diagramet gäller hur länge man fött upp rasen, räknat från första kullen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Klubbens valphänvisningsregler ser ut som följer:  

 Medlemskap i SSBTK. 

 Avelsdjuren skall ha erhållit minst Good i kvalitetsbedömning vid officiell utställning 

alternativt känd mentalstatus (MH). 

 Hanen skall ha uppnått en ålder av 12 månader. 

 Valphänvisningen kostar 200:- / valp som även gäller för 1 års valpmedlemskap för 

valpköparna. 

 När valparna är sålda skickas uppgifterna på valpköparna till kassören. Epost Om ni behåller 

en valp eller säljer till redan medlem, ta kontakt med kassören för återbetalning för dessa 

valpar. 

Övriga meriter och hälsoundersökningar som Mentalbeskrivning (MH), HD/ED röntgen, 

L2Hga/HC info, ögonlysning, lydnad, bruks mm uppmuntras 

mailto:sekr.ssbtk@gmail.com
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Ledord för uppfödare inom SSBTK  

 Alltid följa SKK:s grundregler och stadgar  

 Alltid ha Rasstandarden som mål 

 Bedriva sitt avelsarbete enligt klubbens fastställda RAS 

 Verka aktivt för att klimatet uppfödare emellan förbättras  
 

 

Bilagor: 
1) Gamla RAS dokumentet 

2) SKK/Aks utlåtande från första RAS 

3) Mätningsammanställning utst 

4) SKKs brev till samtliga staffeägare daterat 1995-05-18 

5) P-E Sundgrens MUH spindeldiagram från 1997 

6) P-E Sundgrens MH spindeldiagram från 2009 

7) Förklaring till MH siffror från avelsdata 

8) HD foldern 

9) Sammanställning tandenkät från 2010 

10) Hälsoenkäten  

11) Hälsoenkät från England 

12) Årliga RAS utvärderingar 

 

Källor 
Bakgrund och historia 

 Terrierposten nr 3 1971  

 Terrierposten nr 1 1985 

 Terrierposten nr 2 2001 

 Terrierposten nr 1 2007 

 Hundsport nr 1-2 1989  

 SKK:s microfilmer med info om reg. Hundar före år 1976  

 The Staffordshire bullterrier av John F Gordon (Bandit’s Kennel)  

 Terrierbladet nr 2 2008 (norska terrierklubbens medlemstidning) 

 

Population/avelsstruktur 

 Avelsanalys av Rasen gjord år 2003 av Per Erik Sundgren  

 Körningar i programmet Lathunden 

 SKK Avelsdata  (vill man förstå mer av siffrorna vi hänvisar till från just avelsdata är 

ett bra tips att använda sig av info knapparna i själva programmet) 

 Data programmet LATHUNDEN 

 

Hälsa och Mentalitet 

 SKK avelsdata 

 Data programmet LATHUNDEN 

 Enkät till klubbens uppfödare om tandstatus på egenuppfödda hundar 

 Klubbens hälsoenkät från 2010 (svar från 651staffeägare, sammanställning av enkäten 

finns att läsa på rasklubbens hemsida, öppen för alla)  

 Doggy-rapport 1999, årgång 23  

 Report from the Kennel Club/British Small Animal Veterinary Association Scientific 

Committee 



30 

 

Förankring 
RAS revideringen har förankrats på följande sätt inom SSBTK: 
 

Uppfödarmöte 5/11 2006 

RAS följdes upp, hade vi nått våra uppsatta mål? Hur ser vi på framtiden?  

 

Uppfödarmöte år mars 2009  

Informerades om RAS revideringen,föreläsning och samtal kring ögonlysning skedde.  

 

Uppfödarmöte 15/11 2009 

Informerades om RAS revideringen med inriktning på den exteriöra delen då även info om 

Raskompendiet som var under framtagande inför Terrierklubbens domarkonferens nov. 2011 

delgavs uppfödarna 

  

Uppfödarmöte okt 2010 

RAS revideringen stöttes och blöttes. Sammanställningen av hälsoenkäten gicks igenom 

 

Uppfödarmöte nov 2010   

RAS revideringen stöttes och blöttes. Sammanställningen av hälsoenkäten gicks igenom 

 

Årsmöte feb. 2011 

Samtliga närvarande fick info om RAS samt att sammanställningen av hälsoenkäten som 

genomförts gicks igenom.  

 

Mailutskick april 2011 

Mail till alla uppfödarna med RAS utvärderingen för 2010- bad även om åsikter om RAS 

revideringen 

 

Uppfödarmöte april 2011    

Vigdes helt åt RAS  

 

Mailutskick dec 2011 

Mail med specifika frågor kring RAS revideringen (dövhet, patella och ledord)  

 

Mailutskick jan 2012 

Till samtliga som uppfödare som är medlemmar i SSBTK. Strategier kring hur vi bör hantera 

EP var ämnet 

 

Uppfödarmöte 23 feb 2013 

Styrelsen och uppfödarna förklarade sig nöjda med RAS-revideringen  
 

 

 

 

 
Samtliga teckningar är  

gjorda av Petra Mets  
 


