
 

 

Anglo-russkaja gontjaja 

Grupp 6:  

Ej erkänd av FCI 

Specialklubb 

Svenska Stövarklubben 
 
Rasens historia, hemland, användningsområde 

Historik 
Rasen har uppkommit genom korsning av rysk stövare och engelsk foxhound. Den 
nuvarande rasstandarden fick rasen under början av 1920-talet. 

Hemland 
Ryssland. 
 
Användningsområde 
Rasen är en jakthund som används som drivande hund främst på hare i Sverige. Det 
är en tuff hund som används till jakt på stora områden och i hårt klimat. I Ryssland 
används den även vid grytjakt på grävling. Den har ett jämnt och livligt temperament. 
Det är en tuff, uthållig, snabb hund som har ett högt skall vid jakt. 

Storlek  
Mankhöjd för hanar är 58–68 cm och tikar 55–65 cm. Det är en stor, kraftig och 
långbent hund.  

Färg  
Färgen är vit med svarta och bruna fläckar.  



Täckhåret är strävt, rakt och tätt åtliggande. Underullen skall vara riklig. 
Pälsen är lättskött och badas vid behov. 

Rasen internationellt  
Rasen finns framförallt i sitt hemland Ryssland, men små populationer förekommer i 
Skandinavien. 

Rasen i Sverige 
Rasen har funnits i Sverige från senare delen av 1900-talet, då under namnet Rysk 
fläckig stövare.  
I Sverige har det registrerats 19 individer mellan år 2009 – 2014, under nuvarande 
namn, av dessa är 4 importer efter 2008.  
 
Avelsdata; prov- utställningsresultat, mentalitet, veterinärdata, inavelsgrad 
Några individer som startat på svenska jaktprov under 2000-taletefter, några med 
framgång, främst vid prov på räv. 
Representanter av rasen har vid enstaka tillfällen deltagit på svenska 
utställningsringar, och även på utställning haft framgång. 
Inga resultat från mentalbeskrivningar (BPH, MH) finns registrerade.  
Eftersom rasen i Sverige liten, går det inte att göra jämförelser med andra 
stövarraser gällande Veterinärdata.  
Inavelstrenden, beräknad på 5 generationer, mellan 1999 – 2014, redovisas i 
Avelsdata som 0%, 2013 registrerades en kull på 5 valpar med en inavelsgrad på 
25%. 
 

Hälsa 

Eftersom rasen är numerärt liten finns inga kända hälsoproblem. 

Övrigt 

Rasens namn var tidigare rysk fläckig stövare. 
I skrivande dagsläge 2015, är det svårt att sätta mål och utforma strategi eftersom 
populationen i Sverige är liten, eller mycket liten. Därför får vi sätta vår tillit till de mål 
och strategier som genomförs i rasens hemland och hoppas på att de svenska 
jägarna som vill jaga med Anglo-russkaja gontjaja, kan få hjälp med sitt avelsmaterial 
från rasens hemland Ryssland, men även från Finland där populationen och 
avelsbasen är bredare än i Sverige. 

Mer finns att läsa på  SKK:s respektive FCI:s hemsidor.  
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