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FCI-nummer 266 

Specialklubb 

Svenska Stövarklubben 
 
Rasens historia, hemland, användningsområde 
 
Historik 
Rasen, vilken har Norge som sitt ursprungsland, har fått sitt namn efter Hans Fredrik 
Hygen. Från 1830 bedrev han avel med lokala stövarraser. Hans söner tog senare 
över avelsarbetet och en av sönerna deltog aktivt i bildandet av Specialklubb for 
Norske Hare -och Rävhundar 1902.  
Samtidigt skrevs separata rasstandarder för raserna Hygenstövare och 
Dunkerstövare.  

Hemland 
Ursprungsland/hemland är Norge.  
 

Användningsområde 
Hygenstövare är en skalldrivande hund, vilken används vid jakt på räv och hare. Den 
jagar som ensamhund och ska vara rådjursren. 

Standard & Storlek  

Hygenstövare skall vara en medelstor, kraftig och kompakt rektangulär hund med 
stark överlinje. 
Huvudet skall vara medelstort och måttligt brett, men inte tungt. Det skall vara 



medellångt, något kilformat men inte spetsigt. 
Rödbrun eller rödgul, ofta med svarta stickelhår och mörka schatteringar på huvudet, 
ryggen och svansroten och med eller utan vita tecken.  
Svart och rödbrun, som regel med vita tecken. Vit med rödbruna eller rödgula fläckar 
och prickar eller med svarta eller rödbruna tecken.  
De olika färgerna bör vara väl avgränsade från varandra. Pälsen skall vara rak och 
helst ha ett något strävt hårlag. Den skall vara tät, glansig och inte för kort. Något 
rikligare behåring på lårens baksidor och halsen kan godtas, men inte är för mycket. 
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av 
avvikelse. 
Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska 
defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.  
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i 
pungen. 
 
Storlek 
Hanhund:50-58 cm, idealhöjd 54 cm 
Tik: 47-55 cm, idealhöjd 51 cm 

Rasen internationellt 
Rasen finns främst i sitt hemland Norge men enstaka individer finns representerad i 
Sverige. 
Rasen har 23 registreringar hos SKK från 1999 – 2013, varav 2 importerade efter 
2004, en 2009 och en 2013 från sitt hemland Norge. 
Avelsdata; prov- utställningsresultat, mentalitet, veterinärdata, inavelsgrad 
Några individer har startat på svenska jaktprov. Representant av rasen har vid 
enstaka tillfälle deltagit på svenska utställningsringar. 
Inga resultat från mentalbeskrivningar (BPH, MH) finns registrerade.  
Eftersom rasen i Sverige och i sitt hemland är 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%.  
 
Observandum  
Hygenstövaren är en liten ras och har därmed problem med den effektiva 
populationen. Rasen har totalt sett för få årligt registrerade individer, därför pågår i 
rasens hemland korsningsprojekt, främst mellan de övriga norska raserna, men även 
med finsk stövare och Hamiltonstövare. 
Rasen har genomgående god mentalitet, exteriör och jaktsätt. 
 
Övrigt 
I skrivande dagsläge 2015, är det svårt att sätta mål och utforma strategi eftersom 
det i Sverige, men även i hemlandet Norge föds få individer. 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 Haldenstövare kan få hjälp med sitt avelsmaterial 
från rasens hemland. Se vidare norskt RAS:  
 http://web2.nkk.no/filestore/RAS/RAS-Harehundrasene-ver-1.1.pdf 

 
Mer om rasen finns att läsa på SKK:s och FCI:s hemsidor 

http://web2.nkk.no/filestore/RAS/RAS-Harehundrasene-ver-1.1.pdf

