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FCI Standard   Nr 237 
09.08.1999 (EN)   (ORG 09.08.1999) 

 
 

NORSK  BUHUND 
Oprindelsesland: Norge 

 
Anvendelse: Vagthund, gårdhund og alsidig hyrdehund 
Klassifikation: FCI Gruppe 5 (Spidshunde og racer af oprindelig type) 
  Sektion 3 (Nordiske vagt- og hyrdehunde) 
  Uden brugsprøve 
Helhedsindtryk: En typisk spidshund, lidt under middelstørrelse, kvadratisk bygget, med et vågent og 

frejdigt udtryk. Opretstående, spidse ører. Halen båret fast oprullet over ryggen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temperament: Modig, meget aktiv og venlig 
 Hoved: Af størrelse proportioneret efter kroppen, ikke for tungt. Kileformet og tørt. Hannens og 

tævens kønspræg er klart markeret. 

 Skalle: Næsten flad, parallel med næseryggen. Godt udfyldt under øjnene 

 Stop: Veldefineret – men ikke for udtalt 

 Næse: Sort 
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 Næseparti: Omtrent af samme længde som skallen. Hverken for smalt eller for svært. Med lige 
næseryg 

 Læber: Tæt sluttede og sorte 

 Kæber, bid: Saksebid. Fuldtalligt tandsæt 

Øjne: Ovale, af så mørk farve som muligt. Sorte øjenrande 

Ører: Middelstore og spidse, båret stift opretstående 

Hals: Middellang, tør og stærk, båret med god rejsning 

Krop:  
 Ryg og lænd: Korte, stærke og lige 

 Kryds: Så lidt hældende som muligt 

 Bryst: Dybt med godt hvælvede ribben 

Hale: Højt ansat, fast oprullet og båret over ryggens midterlinie – ikke for meget til siden 

Lemmer:  

Forpart: Generelt: Fast, med stærk benstamme 
 Skuldre: Moderat skråtliggende 
 Albuer: Vel ansatte, hverken ind- eller udaddrejede 
 Underarm: Lige 
 Mellemhånd: Moderat skråtstillet 
 Forpoter: Af oval form og kompakte 
Bagpart: Generelt: Moderat vinklet 
 Overlår: Kraftfuldt og godt muskuløst 
 Underlår: Godt muskuløst 
 Bagpoter: Af oval form og kompakte 
Bevægelse: Ubesværet og parallel, med godt fraskub. Fast overlinie 

Pels:  
 Hårlag: Dækpelsen tyk, fyldig og hård, men ret glatliggende. På hovedet og benenes forside er 

pelsen forholdsvis kort. På halsen og brystet, bag på bagbenene og på halen er den 
længere. Blød og tæt underuld 

 Farve: • Hvedefarvet (bisquit): Fra ret lys til gulligt rød. Med eller uden sorte hårspidser, 
som dog ikke må influere på grundfarven. Maske er tilladt. Ren og klar farve 
foretrækkes. Så lidt hvidt som muligt. 

  • Sort: Foretrækkes ensfarvet (uden for meget skær af bronze). Så lidt hvidt som 
muligt 

 
Størrelse: Skulderhøjde:  Hanner 43 til 47 cm, tæver 41 til 45 cm 
  Vægt :              Hanner 14 til 18 kg, tæver 12 til 16 kg 

 
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. 

  • For spinkelt eller for groft helhedsindtryk. Manglende elegance 
  • Leverfarvet eller lyserød næse 
  • Tangbid 
  • Lyse øjne, udstående øjne 
  • Halen ikke fast oprullet. Halen hængende. Fane er uønsket 
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  • Overbygget bagpart 
  • Padlende bevægelse fortil. Korte, ineffektive skridt 
  • Pelsen bølget eller for lang 
  • Nervøsitet 

 

Diskvalificerende fejl: 

• Aggressive eller for sky hunde 

• Enhver hund, der viser fysiske eller psykiske abnormiteter, skal diskvalificeres. 
• Overbid eller underbid 
• Ørerne ikke opretstående 
• Enhver anden farve end nævnt under punktet ”Farve” ovenfor 
• Skulderhøjde mere end 1 cm under og 2 cm over standardens mål 
 

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  9 AUGUST 1999 

 
 

Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité 

OKTOBER 2015 
 

 
¤ ¤ ¤  NB! Denne udgave erstatter standard udsendt af DKK i FEBRUAR 2000  ¤ ¤ ¤ 
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