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   GRUPPE:   6 
   FCIs RASENR.: 266 
   
    
 
 

RASEBESKRIVELSE FOR HYGENHUND 

 
OPPRINNELSESLAND 

/HJEMLAND: Norge 

 

BRUK:  

Drivende harehund også svært god rovdyrhund. 

 

FCI-KLASSIFIKASJON: Gruppe 6, seksjon 1.2. med jaktprøve. 

 

KORT HISTORIKK:  

Hygenhund er en norsk harehundrase, med navn etter prokurator H.F. Hygen, som i 1830-

årene begynte oppdrett av en rødgul variant som hovedsakelig fantes på Ringerike. 

Hygenhunden ble anerkjent som rase i 1902, velkjent for sitt lyse, karakteristiske mål. H.F 

Hygen var en kjent harejeger på midten av attenhundretallet, og det antas fra kjent hold på den 

tiden, at Hygen var den første her i landet som begynte med rasemessig oppdrett av 

harehunder. Rasen fremstår i dag med god genetisk variasjon, god helse og godt gemytt.  Den 

befinner seg jaktmessig også helt i toppen. 

 

HELHETSINNTRYKK:  

Middels stor, solid og tettbygget, kort rektangulær, med sterk og fast overlinje. Godt vinklet.  

 

VIKTIGE PROPORSJONER:  

Kort rektangulær, skal ikke virke spesielt lang i kroppen. 

Brystdybden skal være omtrent halvparten av mankehøyden.  

Snutepartiet ikke lenger enn skallens lengde, heller kort enn langt.  

 

ADFERD/ 

TEMPERAMENT:   

En solid jakthund med et vennlig gemytt, meget godt egnet som jakt- og familiehund. 

 

HODE:  

Kileformet sett både forfra og fra siden, skal ikke virke spisst eller tungt. 

Skalle: Hvelvet, noe bredere ved ørene enn ved øynene, slik at den virker kileformet. Meget 

lite markert nakkeknøl. 

Stopp: Godt markert. 

NESEBRUSK: Sort, åpne nesebor. 

SNUTEPARTI: Tørt, bredt og dypt, heller kort enn langt. Rett neserygg.  Sett fra siden er 

snuten avrundet, ikke skvær. 

LEPPER: Stramme. 

KJEVER/TENNER: Saksebitt. Komplett tannsett. 

KINN: Tørre. 

ØYNE: Mørkebrune. Middels store, ikke utstående. Rolig og alvorlig utrykk. Tettsittende 

øyelokksrender. 
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ØRER: Middels høyt ansatte, ikke brede, smalner mot en avrundet spiss. Ikke lange. Når de 

trekkes fremover, rekker de knapt til midten av neseryggen. Tynne og myke, henger ikke flatt 

inntil, men litt ut fra kinnet. 

HALS: Middels lang, kraftig uten nevneverdig halshud. 

 

KROPP: 

OVERLINJE: Sterk og fast. 

MANKE: Velutviklet, med jevn overgang til nakken. 

RYGG: Rett og kraftig. 

LEND: Muskuløs med god bredde. 

KRYSS: Bredt, langt og svakt hvelvet. 

BRYST: Middels bredt, langt, dypt med godt volum. Særlig godt utviklede bakre ribben, slik 

at brystet virker langt. Brystdybden omtrent halvparten av mankehøyden. 

UNDERLINJE/BUK: Lite opptrukket buk. 

 

HALE:  

Ansatt i flukt med overlinjen, kraftig ved roten, smalner mot spissen. Rekker omtrent til 

hasen, bæres rett ut eller i svak bue oppover. 

 

LEMMER: 

FORPART: 

HELHETSINNTRYKK: Tørre forben, senesterke og solide, men ikke for grove. Parallelle 

sett forfra. 

SKULDER: Skråstilt, god vinkling mellom skulderblad og overarmsben. 

OVERARM: Tilstrekkelig lengde for god steglengde, godt utviklet muskulatur. 

ALBUE: Godt tilliggende. 

UNDERARM: Rett, senesterk, ikke for kraftig. 

HÅNDLEDD: Solid, ikke for kraftig. 

MELLOMHÅND: Bred, heller kort enn lang, svakt skråstilt. 

FORPOTER: Høye, hvelvede og godt sluttede poter som peker rett fremover. Kraftige og 

faste tredeputer med god hårvekst mellom tær og tredeputer. 

 

BAKPART: 

HELHETSINNTRYKK: Godt vinklet, med godt utviklet muskulatur. Står med parallelle ben, 

ikke understilt eller kuhaset. 

OVERLÅR: Brede. 

KNÆR: Godt vinklet. 

UNDERLÅR: Lange. 

HASELEDD: Godt vinklet.  

HASER: Tørre. 

BAKPOTER: Som forpoter. 

 

BEVEGELSER: Lette og effektive. Parallelle foran og bak. Beveger seg verken kuhaset eller 

med utoverdreide forpoter. 

 

HUD: Stram og godt pigmentert. 

 

PELS:  

HÅRLAG: Rett og helst noe stritt hårlag, tett og glansfullt og ikke for kort. Noe kraftigere 

behåring på baksiden av lårene og på halen kan godtas, men ikke for meget. 
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FARGE: Rødbrun eller rødgul, ofte med sorte stikkelhår og mørkt anstrøk på hode, rygg og 

halerot, med eller uten hvite tegninger.  

Sort og brun, som regel med hvite tegninger. Helst uten sadel.  

Hvit med rødbrune eller rødgule flekker og spetter, eller med sorte eller rødbrune/rødgule 

tegninger. 

Fargene skal ha klare skiller. 

 

STØRRELSE OG VEKT:   

 

 

MANKEHØYDE: hannhund: 50 – 58 cm       tispe: 47 – 55 cm 

 

IDEALHØYDE:  hannhund: 54 cm    tispe: 51 cm 

            

 

FEIL: 

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.  Hvor alvorlig feilen er skal 

graderes etter hvor stort avviket er og effekten på hundens helse og velferd, samt dens evne til 

å utføre sitt tradisjonelle arbeid.   

 

- Flat hodeskalle, langt snuteparti med parallelle linjer uten tydelig stopp. 

- skvært snuteparti. 

- Lang, rektangulær kropp. 

- Lange ører. 

- Tynt, kort hårlag. 

- Størrelse under minstemål. 

- Tegninger med utpreget sadel (Finsk støver farger). 

- Uryddig tannstilling. 

- Tangbitt. 

- Kort kryss. 

 

 

ALVORLIGE FEIL:   

- Størrelse over maks mål. 

- Svake mellomhender. 

- Flate poter. 

- Haleknekk. 

- Avfallende kryss/understilt. 

 

DISKVALIFISERENDE FEIL: 

- Aggressive eller svært sky hunder. 

- Alle hunder som viser tegn på fysiske eller psykiske defekter. 

- Over/underbitt. 

- Utypiskhet, gjelder også innkrysingshunder. 

 

 

NB!: 

Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass i pungen.   

Ifølge norsk lov er kupering av ører og hale og fjerning av sporer forbudt. 

Bare funksjonelle og klinisk friske hunder med rasetypisk bygning skal brukes i avl.   
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