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RAS 2019 

RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER 

IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER 

 
ALLMÄNT 

Historiskt perspektiv 

Irish Glen of Imaal Terrier är den minst kända av de fyra irländska terrierraserna och en 
förklaring kan vara att den som ras utvecklats och levt relativt anonymt i den karga och 
isolerade Glen of Imaal, (glen betyder dalgång på irländska) CO Wicklow, som rasen är 
uppkallad efter.  

Denna terrier utformades av de tuffa livsvillkor som gällde i området, där endast de segaste 
och härdigaste hundarna överlevde under en längre tid. Liksom de övriga irländska 
terrierraserna hölls glennen av de lägre samhällsskikten då det inte var tillåtet för dem att äga 
hundar av vinthund- eller spanieltyp. 

Terriern skulle fungera som en allt-i-allo hund med uppgift att vakta gården mot inkräktare 
och hålla skadedjur borta. Glennarnas specialitet var jakt på grävling, men de användes även 
för jakt på utter, vilket utvecklade en särskild skicklighet att jaga i vatten. 

 

Rasen visades på utställning första gången 1934 på Irland, samma år blev den officiellt 
godkänd som ras av Irish Kennel Club och den första rasstandarden fastställdes. Det var även 
nu den första rasklubben bildades på Irland. 

Rasen kan uppfattas som lågställd, men tillhör, liksom de övriga irländska terrierraserna, 
sektion 1 i grupp 3, dvs stora till medelstora terrier. 

Alla de fyra irländska terrierraserna var fram till 1966 tvungna att genomgå ett godkänt 
jaktprov samt exteriörbedömning för att erhålla titeln irländsk champion. 

2019 meddelade Irish Kennel Club att samtliga nio irländska raser fått status som irländskt 
världsarv. 
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Utveckling i Sverige 

Åren 1977 och -78 importerades de två första hundarna till Sverige, men tyvärr ledde det inte 
till några avkommor. Istället lades grunden till svensk avel av Annette Andersson, kennel 
Glen Stars, som 1982 importerade tiken Inveraray Sinead och 1984 hanen Inveraray Eamon 
från George Campbell, Irland. 1985 kom den första av sammanlagt 16 kullar från Glen Stars 
som härstammar från dessa linjer, vilka fortfarande finns kvar i aveln idag. I dagsläget 
importeras runt 20% av avelsmaterialet som används. 

POPULATION 

Nulägesbeskrivning 

Inavelsökning 

 

Rasens genomsnittliga inavelsökning beräknad över 5 generationer. Källa SKK avelsdata 

Kull- och födelsestatistik  

 

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 
kullar 3 3 3 1 2 4 2 2 3 
hanar 3 3 3 1 2 4 2 2 3 
tikar 3 3 3 1 2 4 2 2 3 

Tabellen visar antal kullar samt antalet använda hanar/tikar 

Källa SKK avelsdata 
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Mål 

• Att öka antalet registrerade hundar per år 
• Att öka den genetiska variationen och antalet hundar som används i avel 
• Att nå tidigare uppsatta mål på 5 kullar per år fram till 2024 

 

 

Metod 

SAIGIT ska aktivt verka för att öka intresset för rasen och bistå med kunskap och 
information. Vi ska stödja och hjälpa de med intresse för uppfödning att ta en kull valpar eller 
att upplåta sin hanhund till avel.  

 

HÄLSA 

Nuläge allmänt 

Irish Glen of Imaal Terrier är en i grunden mycket sund ras med få kända hälsoproblem. 

Rasklubben har sedan 2005 skickat ut hälsoenkäter till Glen ägare och resultaten har inte 
nämnvärt förändrats. Dock dök det i 2018 år undersökning upp ett fall av ögonsjukdomen  
PHTVL/PHPV. 

Nulägesbeskrivning, ögonsjukdomar 

Sedan tidigare är man medveten om sjukdomen PRA CRD3 (Progressive Retinal Atrophy, 
Cone/rod dysplasia), sjukdomen är en ärftlig näthinnesjukdom. Numera finns DNA test att 
tillgå och alla glennar som används för avel i Sverige ska ha ett DNA testresultat.  

 

Mål 

• Att Irish Glen of Imaal Terrier ska fortsätta vara en frisk och sund ras 
• Att kontinuerligt kartlägga och följa utvecklingen av hälsotillståndet med särskild 

uppmärksamhet på ögonsjukdomar 
• Att öka antalet DNA testade och ögonlysta hundar 
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Metod 

Fortsätta med utskick av hälsoenkäter för att fånga upp avvikelser 

Information till medlemmar genom vårt digitala nyhetsbrev samt i tidningen Glenbiten. 

Uppmana våra uppfödare att uppmuntra sina valpköpare att göra DNA test för PRA samt att 
ögonlysa sina hundar med särskild vikt på PHTVL/PHPV. 

Vid årsmötet februari 2019 beslutades att samtliga hundar som ska gå i avel SKA vara 
ögonlysta med särskild hänsyn till PHTVL/PHPV. 

Vad gäller PRA CRD3 har vid tidigare årsmöten beslutats om att DNA test är den enda 
obligatoriska undersökningen för avelsdjur. 

Den enskilda uppfödaren har ett stort ansvar att i möjligaste mån verka för att så många valpar 
sin möjligt från den egna uppfödningen DNA-testas. Det är minst lika viktigt att testa även de 
valpar som kanske bara är ämnade som sällskapshundar! En väg att gå är att uppfödaren själv 
gör DNA test i samband med veterinärbesiktning. 

 

EXTERIÖR/FUNKTION 

Nulägesbeskrivning 

Irish Glen of Imaal Terriern är enligt rasstandarden en arbetande hund och ska som sådan 
uppvisa tydliga kännetecken för en arbetande terrier, både fysiskt, mentalt och exteriört. 
Enligt standarden ska en hane mäta max 35,5 cm i mankhöjd och väga ca 16 kg, tikar ska vara 
något lägre och väga något mindre. 

 

Mål 

• Att bevara den ursprungliga arbetande typen, både fysiskt, mentalt och exteriört 
• Att få ner storlek och vikt i enlighet med vad rasstandarden föreskriver 

Metod 

• Öka kunskapen inom rasen genom att sända gratis nyhetsbrev till godkända rasdomare 
 

• Att uppmärksamma uppfödarna på vad rasstandarden föreskriver om funktion och 
storlek. SAIGIT skall arbeta för att bibehålla glennens arbetsförmåga genom att 
uppmuntra att hålla dess jakt-och arbetsegenskaper vid liv. 
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MENTALITET/KARAKTÄR 

Nulägesbeskrivning 

En Irish Glen of Imaal Terrier har gott självförtroende, är social, orädd och har en stor portion 
envishet. Dagens avel lägger stor vikt på att bibehålla glennens stabila psyke och goda 
temperament, vilket även bidrar till att behålla våra möjligheter att få ett större intresse kring 
rasen från allmänheten. Då rasen ännu har få BPH- och MH-beskrivningar, går det inte att 
göra någon utvärdering gällande dessa. 

Mål 

• Att bibehålla rasens stabila mentalitet och temperament 

 

Metod 

Att vid avel prioritera hundar med rastypiskt temperament. Vi får förlita oss på bra 
kommunikation mellan uppfödare och ägare. Vi bör även uppmuntra hundägare att genomföra 
BHP eller MH.  

 
 

FÖRANKRING INOM KLUBBEN FÖRE FASTSTÄLLANDE 

 

• Publicerad på hemsidan med möjlighet för medlemmar/uppfödare att yttra sig 
 
 
 
SAIGIT:s styrelse och avelskommitté, september 2019 


