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   GRUPPE:    5 
   FCIs RASENR.: 42 
    
 
 
RASEBESKRIVELSE FOR JÄMTHUND 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 
 
Bakgrunn/ 
bruksområde 
 

 
Sverige 
 

 

 

Jämthunden ble offisielt godkjent som egen rase så sent som 
i 1946, selv om den er like gammel som jegerfolkets 
kolonisering av Norden. Rasen er blant de største av det 
nordlige barskogbeltets jagende spisshunder. At det skulle 
drøye så lenge før jämthunden fikk sin egen standard kom av 
at norsk elghund, grå og jämthund lenge ble bedømt som 
samme rase i Sverige, hvilket i praksis viste seg å være 
umulig. Jämthundens dominerende anvendelsesområde er 
elgjakt, selv om den også benyttes til jakt på bjørn og gaupe, 
såvel som skogsfugl. Den brukes som løshund, en jaktform 
som krever at den skal kunne stå i los, noe som setter store 
krav til styrke og utholdenhet. 
 

Helhetsinntrykk 
 

Stor, rektangulær spisshund, tørr, kraftig og samlet, men 
smidig og med god reisning. Kroppen skal ikke virke lang og 
heller ikke for tung. 
 

Adferd/ 
temperament: 
 

 
Modig og energisk, men samtidig rolig. 

Hode: Tørt og langstrakt, forholdsvis bredt mellom ørene. 
 

 Skalle: Svakt hvelvet. 
 

 Stopp: Tydelig, men ikke for skarpt markert. 
 

Ansiktsparti 
 
Nesebrusk 
Snuteparti: 

 
 
Sort og bred med åpne nesebor. 
Noe kortere enn avstanden fra stopp til nakkeknøl. Jevnt 
avsmalnende mot snutespissen. Skal ikke virke spisst, 
verken sett fra siden eller ovenfra.  Rett neserygg, bred og 
kraftig.  
 

Lepper: Stramme og tørre. 
 

Kjever/tenner: Saksebitt.  
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Kinn: Muskuløse, men ikke runde. 
 

Øyne: Brune. Våkent og rolig uttrykk. Svakt ovale. 
 

Ører: Høyt ansatt, stivt stående, spisse og lett bevegelige. Høyden 
skal være noe større en basens største bredde. Innsiden skal 
være rikelig behåret. 
 

Hals: Lang, tørr, kraftig og med god reisning. 
 

Forlemmer:  
 

Skulder: Langt skulderblad, godt tilbakelagt. 
 

Albue: Skal ligge godt inntil brystkassen. 
 

Underarm; 
 
Mellomhånd 

Tørr, rett og kraftig. 
 
Sterk. Svakt vinklet. 

 
Poter: 

 
Kraftige, noe ovale, godt sluttede og peker rett fremover. 
 

Kropp: Kraftig og tørr. Lengden noe større enn mankehøyden. 
 

Overlinje: Rett og noe hellende fra manken til krysset. 
 

Lend: Bred og godt utviklet. 
 

Kryss: Bredt og ubetydelig avfallende. 
 

Bryst: Dypt, med godt hvelvede ribben. 
 

Underlinje/buk: Buken noe opptrukket. 
 

Hale: Høyt ansatt, middels lang og med jevn tykkelse. Bæres løst 
ringlet og ligger i en lav bue mot låret. Tett behåret uten fane. 
 

Baklemmer:  
 

 
       Helhetsinntrykk: 

 
Lår:  

 
Parallelle sett bakfra.  
 
Brede og muskuløse. 
 

Knær: Tydelig vinklet. 
 

Haser: 
 
Mellomfot 

Tydelig vinklet. 
 
Sterk og ikke for lang. 
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Poter: Kraftige, noe ovale, godt sluttede og peker rett fremover. 
 

Bevegelser: 
 

Kraftfulle og frie med god steglengde. I trav skal for- og 
bakbena settes ned i, eller nær kroppens midtlinje (snoring).  

 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Pelsen består av strie, relativt tilliggende dekkhår, og kort, 
bløt, lys, helst kremfarget underull. Kort og glatt pels på hodet 
og fremsiden av bena. Lengre pels på bryst, hals og hale, 
samt på forlemmenes og lårenes bakside. 

 

Farge: 
 

Mørkere eller lysere grå. Karakteristisk lysegrå eller 
kremfargede tegninger på snute, kinn, strupe og bryst, buk, 
ben samt halens underside. 
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: 57-65 cm, idealhøyde 61 cm 
Tisper: 52-60 cm, idealhøyde 56 cm 
 

Feil: Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. 
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er 
i relasjon til rasebeskrivelsen. 
 

− Gule øyne 

− Kuplet skalle og runde kinn 

− Hardt ringlet hale, for kort hale, eller så åpen hale at den 
ikke berører ryggen 

− Sammenhengende, godt synlig og tydelig avgrenset hvit 
tegning mellom strupe og brystbenspiss, såkalt slips. 

− Mangler lyse, rasetypiske tegninger på strupe og bryst 

− Sotete farger 
 

Grove feil: − Smal og dårlig utviklet underkjeve 

− Snipete snuteparti 

− Mangel av andre tenner enn P1 og M3  

− Kvadratisk kroppsbygning 

− For lett eller for tung kropp 

− For lett benstamme 

− Utilstrekkelig vinkling i skulder og bakben 

− Tynn, piskeaktig hale 

− Flate poter med sprikende tær 

− Kort og åpen pels 
 

 
Diskvalifiserende 
feil: 

 

− Aggressive eller ekstremt sky hunder 

− Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter. 
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− Over- eller underbitt 

− Hengeører 

− Manglende karakteristiske kremfargede tegninger på 
snute og kinn 

− Over eller under tillatt mankehøyde 
 

 
 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 
 

 
 
 


