
Förenklad RAS 
Rasspecifik avelsstrategi för hundraser där avel för närvarande inte 

bedrivs i Sverige 
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Rubriker märkta med * är uppgifter som är obligatoriska att fylla i. Om utrymmet är för litet 

går det bra att hänvisa till en bilaga.  

 

*Rasens namn 

Russkaja Gontjaja 

 

*Specialklubb 

Svenska Stövarklubben 

 

*Rasens historia, hemland, användningsområde 

Redan för 500 år sedan hade rasen blivit etlaberad som typ så att ryssarna gav 

den rasnamnet gontjaja (uttalas goncjy).  

Rasens historia hänger samman med de ryska borzoierna som blev renavlade av 

den ryska tsaren och användes till jakt på det mesta. Det var de mongoliska 

krigsherrarna som tog med sig ingredienserna som tsarens renavlade borzoier, 

och som därefter också satte grunden till gontjajan.  

Borzoierna som var världens största och snabbaste jaktvinthundar som jagade 

enbart med synen. Därför behövde man en hundtyp till, som kunde spåra upp 

viltet. Då användes en del laika, något som man känner igen i den dansande, 

korta galoppen, de starka tassarna och den tjockt åtsittande pälsen.  

Det drivande inslaget och det sjungande skallet kan man tänka sig stammar ifrån 

gamla blodhundsraser såsom den gamla st. hubertushunden. Varg var i 

utgångsläget det man mest jagade, och vargjakt var också motivet till varför de 

hittade vägen till Finland, där rasen var vanlig tills den ryska revolutionen bröt 

ut och järnridån stängde alla gränser. Därför måste man se sig om efter annat 

avelsmaterial. Då fick man vända sig mot väst, och fick då korsa in harrier, 

hamilton och schillerstövare. Det blev grunden för Finsk Stövare. Den beskrivna 

pomorstövare, som också antas ligga bakom den norska dunkern, är också 

gontjaja, med det osäkerhetsmomentet att " Rysk harlekinstövare", som det 

refereras till i dunkerrasens historik, är en rasvariant som inte har varit 

existerande som godkänd i Ryssland på nästan hundra år.  

Gontjajorna undslapp att gå samma öde till mötes som Borzoierna, som rätt och 

slätt blev slaktade i tusentals under den ryska revolutionen, stämplade som 

tsarhundar. Adelns seder med att sätta ut stövarna på foder till sina fattigaste 

undersåtar hade gjort den till fattigfolkets vanligaste jakthund på landsbygden 

och säkrat en smärtfri och okomplicerad position som den vanligaste jakthunden 

under sovjetstaten.  

 

Rasens hemland är Ryssland. 
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Rasen används för jakt på hare räv och sjakal i hemlandet Ryssland. I Sverige 

finns jaktprov för hare och räv. Men rasen har även fungerat bra på lo i Sverige, 

eftersom den verkar ha bra ståndgenskaper. 

 

 

 

*Rasen internationellt 

Det är en stor ras i hemlandet Ryssland. Även Finland där det genom åren har 

registrerats 1900 st. Där har de dokumenterat rasen och satt upp målsättningar 

för rasen som vi har mycket nytta av, för huvuddelen av våra svenska Russkaja 

Gontjaja härstammar från finska linjer. Därför behövs nya linjer direkt ifrån 

Ryssland, det finns nu 12 st direktimporterade hundar från Ryssland i Norge och 

Sverige. 

 

 

*När kom rasen till Sverige/registrerades i Sverige? 

Rasen kom till Sverige 2001. 

 

 

*Nulägesbeskrivning i Sverige. Antal registreringar/år de senaste 10 åren 

 

Cirka 160 st har registrerats i Sverige. 

 

 

Avelsdata; prov- utställningsresultat, MH, veterinärdata, inavelsgrad 

 

På jaktprov har 4 st startat, 1 st på rr prov och många är utställda med bra 

resultat. 

 

 

Observandum, t.ex. kända problem med allvarlig sjukdom, mentalitet som 

kan förorsaka problem, extrem exteriör, tveksamt jaktsätt.  

 

 

Övrigt, ev. mål och strategier 

 

Målet är att bygga en stark jaktduglig hund med bra funktion och karaktär samt 

att bevara rasens genetiska bredd med hjälp av importerade hundar från rasens 

hemland Ryssland. Viktigt är att rekommendera hundägare att starta på 

utställningar och jaktprov. 

 

 


