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FCI Standard   Nr 42 

05.05.2003 (EN)   (ORG 25.03.2003) 

 

JÄMTHUND 
Oprindelsesland: Sverige 

 

Anvendelse: Jagthund 

Klassifikation: FCI Gruppe 5 (Spidshunde og racer af oprindelig type), 
  Sektion 2 (Nordiske jagthunde) 
  Med brugsprøve (kun for Sverige, Norge og Finland) 

Historie: Jämthunden er blevet anerkendt så sent som i 1946, selv om det er en urgammel 
hundetype, der har været kendt siden det nordlige Sverige blev befolket. Grunden til 
den sene godkendelse er, at den mindre Norsk Elghund og Jämthunden blev bedømt   
som samme race – et forhold som efterhånden blev uholdbart. Jämthunden bruges 
hovedsagelig til elgjagt, men har også været anvendt mod bjørn og los, især før i tiden. 
Den må derfor være meget stærk og særdeles udholdende. 

 

Helhedsindtryk: Stor, rektangulær spidshund med tørt omrids, stærk og substansfuld, men også adræt 
og med en flot holdning. Kroppen må ikke give indtryk af at være lang eller være for 
tung. 

Temperament: Modig og energisk, men også præget af stoisk ro. 
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Hoved: Tørt og langstrakt, forholdsmæssigt bredt mellem ørerne 

 Skalle: Let hvælvet 

 Stop: Veldefineret, men ikke for dybt 

 Næseparti: Målt fra stop til næse er næsepartiet en smule kortere end afstanden fra stop til 
nakkeknude. Det aftager gradvis i bredde og dybde mod næsespidsen. Næsepartiet 
må ikke være spidst og spinkelt, hverken set fra oven eller fra siden. Næseryggen er 
lige, bred og kraftig. Næsen er bred. 

 Læber: Tæt sluttende 

 Kæber, bid: Saksebid 

 Kinder: Tørre 

Øjne: Af let oval form, brune, med et intenst, men roligt udtryk 

Ører: Højt ansatte, perfekt opretstående, spidse og bevægelige, en smule længere end 
bredden ved basis. Ørets inderside er godt dækket af hår. 

Hals: Lang, tør og kraftfuld, godt udstrakt 

Krop: Kraftfuld og tør, en smule længere end skulderhøjden 

 Ryg: Lige og let faldende fra manke til kryds 

 Lænd: Bred og veludviklet 

 Kryds: Bredt og kun let skråtstillet 

 Bryst: Med god dybde og godt hvælvede ribben 

 Underlinie: Let optrukken bug 

Hale: Højt ansat, middellang og af ensartet tykkelse. Båret oprullet, men ikke i en stram 
krølle, over eller tæt ned mod ryggen. Halens pels er tæt, men uden frynser. 

Lemmer:  

Forpart:  

 Skuldre: Langt, godt tilbagelagt skulderblad 

 Albuer: Slutter tæt til brystkassen 

 Underarm: Lige og tør med kraftig benstamme 

 Forpoter: Stærke, noget ovale med tæt sluttede tæer. De peger lige fremad. 

Bagpart: Generelt: Parallelle bagben set bagfra 

 Knæ: Velvinklede 

 Haseled: Velvinklede 

 Bagpoter: Som forpoterne 

Bevægelse: Bevægelsen skal være kraftfuld og fri, med god rækkevidde. I trav går hunden i ét spor 
(single tracking). 

Pels:  
 Hårlag: Dækpelsen er ret tilliggende, men ligger ikke fladt. Underulden er kort, blød og lys, 

helst cremefarvet. Pelsen er korthåret på hovedet og forsiden af benene, længere på 
hals, bryst og hale samt på bagsiden af ben og lår. 

 Farve: Lysere og mørkere grå. Karakteristiske aftegninger: Lysegrå eller cremefarvet på 
næsepartiets sider, på kinder og strube, på bryst og bug, på benene og på halens 
underside 
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Størrelse: Skulderhøjde:     Hanner 57 til 65 cm   Idealhøjde: 61 cm 
                             Tæver   52 til 60 cm   Idealhøjde: 56 cm 

 
 
Fejl: Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for 

bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens indvirkning på 
hundens sundhed og velbefindende. 

  • Gule øjne 

 • Stramt opkrøllet hale 

 • De cremefarvede aftegninger med sorte schatteringer 

 • Pelsen for kort 

 • Spinkle knogler 

 • Kort hale 

 • Lige hale 

 

Alvorlige fejl: • Kuplet pande og fremtrædende kinder 

  • Spidst og spinkelt næseparti 

  • Tandmangler ud over P1 

  • Kvadratisk bygning 

  • Spinkel bygning 

  • Tungt bygget, sløv 

  • Flade poter 

  • En ubrudt, vel defineret hvid stribe på struben ned til spidsen af brystbenet 
(et såkaldt ”slips”). 

  • Utilstrækkelige vinkler i bagparten 

  • Tynd, piskeagtig hale 
 
 
Diskvalificerende fejl: 

• Aggressive eller for sky hunde 

• Enhver hund, der viser fysiske eller psykiske abnormiteter, skal 
diskvalificeres. 

• Skulderhøjden uden for standardens mål 

• Over- eller underbid 

• Hængende ører 

• Mangel på de karakteristiske, cremefarvede aftegninger 
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Bemærk:  

• Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen. 

• Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk bygning bør 
anvendes i avlen. 

 

 

 

Dansk Kennel Klubs bemærkning: 
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl 

 

Ω  Ω  Ω 
 

Standarden udgivet af FCI  05 MAJ 2003 

 

Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité 

OKTOBER 2015 

 

 

¤ ¤ ¤  NB! Denne udgave erstatter standard udsendt af DKK i NOVEMBER 2003  ¤ ¤ ¤ 



Skalle 
Ører 

Haleansats 

Kryds Lænd Ryg 

Manke/Skuldertop 

Skulder 

Hals 

Nakkekam 

Nakke 

Flanke 

Bagpote 

Mellemfod 

Haseled 

Hale 

Knæ 

Underlår 

Overlår 

Sædebensknude 

Albue Underlinie Buglinie 

Brystkasse 

Mellemhånd 

Forpote 

Overarm 

Anatomiske træk 

Bryst 

Underarm 

Forhoved 

Næseryg 

Skulderspids 

Brystbensspids 

Håndled 

Hage 

Underkæbe 

Mundvig 

Kind 

Strube 

Næsespids 

Næseparti 

Overkæbe 

Stop 

Øjne 

Bystrup 2013 


	FCI Standard   Nr 42
	JÄMTHUND
	Oprindelsesland: Sverige
	Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl



