DUNKERSTÖVARE
Alternativa namn:
Dunkerbracke
Norwegian Hound
Specialklubb
Svenska Stövarklubben
Indelning enligt FCI:
Grupp 6:
Nr 203
Rasens historia, hemland, användningsområde
Dunkerstövaren har fått sitt namn efter upphovsmannen Wilhelm Dunker. År 1902, i
samband med att "Specialklubb för norska Hare och Rävhund" bildades och de
norska stövarna ingick i två huvudgrupper, vilka vi idag känner som Dunkerstövare
och Hygenstövare.
Från början var avelsbasen relativt stor, men under andra världskriget minskade
efterfrågan och det uppstod därför problem med aveln. Efter kriget steg intresset igen
fram till 1970-talet, då ett ökat intresse för utländska stövarraser gjorde att antalet
registreringar återigen sjönk.
Hemland
Ursprungsland/hemland är Norge.
Användningsområde
Dunkerstövaren används som drivande hund, för jakt efter hare och räv.
Standard, Storlek & Vikt
Pälsstruktur: Hårlaget skall vara rakt, strävt, tätt och inte för kort. Om hårlaget i övrigt
är mycket bra kan man tillåta lite kraftigare behåring på lårens baksidor och svansens
undersida
Färg:
Svart eller droppad (”harlekinfärgad” med blacka urblekta) eller vita teckningar. Varmt

gulröd färg och övervägande svart färg som sträcker sig från nospartiet och till
nedanför hasleden med s.k. svart mask (tantecken över ögonen) är mindre önskvärd.
Övertecknat vit, där den vita färgen går ut på skuldrorna, på undersidan av buken
och på benen (strumpor) är godkänd teckning.
Dominerande vit färg (50 % eller mer) bedöms som diskvalificerande fel.
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i
pungen.
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden utav
avvikelse, ex. vit färg som gå upp i sadeln på svarta hundar med "urblekta"
teckningar eller vita fält i den sammanhängande droppade färgen är fel och skall
påverka bedömningen efter graden av avvikelse.
Mankhöjd
Hanhund: 50 - 55 cm, idealhöjd 53 cm.
Tik: 47 - 53 cm, idealhöjd 50 cm
Rasen internationellt
Rasen finns främst i sitt hemland Norge, men finns även representerad i Sverige.
Rasen kom till Sverige efter kriget och har sedan dess har några individer årligen
registrerats.
Mellan 1990 – 2013 har 251 individer registrerats hos SKK. 17 av dessa är importer
från sitt hemland Norge.
Avelsdata; prov- utställningsresultat, mentalitet, veterinärdata, inavelsgrad
Några individer startar årligen på svenska jaktprov och fått pris.
Rasen har större framgång i de svenska utställningsringarna där flera korats till
BIR/BIS - vinnare.
Inga resultat från mentalbeskrivningar (BPH, MH) finns registrerade.
Veterinärdata ligger på nivån med övriga stövarraser.
Inavelstrenden, beräknad på 5 generationer, varierar mellan 2004 – 2014 de år det
registrerats valpar, från 5,4% till 0,4%. Medel för de år det registrerats valpar är
2,2%.
Observandum
Dunkerstövaren är en liten ras och har därmed problem med den egna effektiva
populationen. Rasen har totalt sett för få årligt registrerade individer, därför pågår i
rasens hemland korsningsprojekt, främst mellan de övriga norska raserna.
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 föds få individer. Därför får vi sätta vår tillit till de mål och strategier som
genomförs i rasens hemland Norge och hoppas på att de svenska jägarna som vill
jaga med Dunkerstövare 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 rasstandarden finns att läsa på SKK:s respektive FCI:s hemsidor.

