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Generellt om rasen 

Rasens historia, bakgrund och utveckling 

Gotlandsstövaren är känd som rastyp på Gotland sedan början av 1800-talet, men har 
sannolikt funnits på ön långt tidigare. Den är en mindre stövarelik hund, med gulröd 
färg och vita tecken, som är känd för sin jaktlust och vänliga kynne. Den är en 
ålderdomlig stövartyp, en lantras, som under lång tid har blivit anpassad till den lokala 
miljön och ägarnas önskemål om funktion. Rasens tidiga historia är höljd i dunkel, men 
på grund av Gotlands månghundraåriga handel med länderna öster om Östersjön kan 
rasen förmodas ha en delvis annan historia än övriga svenska stövarraser.  

Gotlandsstövaren är ursprungligen inte avlad specifikt för jakt, exteriör eller andra 
fenotypiska egenskaper på samma sätt som en del av de andra svenska stövarraserna. 
Det är orsaken till den relativt stora variationen i storlek, könsprägel och typ.  

Gotlandsstövaren fick sin första rasstandard hos Svenska Kennelklubben (SKK) 1921. 
Men från och med 1929 beslöt SKK i en strävan att minska antalet hundraser att 
standarden för gotlandsstövare inte skulle gälla längre och rasen slogs samman med 
smålandsstövare. Sammanslagningen blev kortvarig, redan 1934 beslöts att 
gotlandsstövare endast kunde registreras som gula hamiltonstövare. Någon avel med 
gotlandsstövare registrerade hos SKK kunde då inte fortsätta.  

Då de flesta gotlandsstövarna på Gotland sannolikt aldrig registrerades hos SKK på 
1920- och 30-talen, berördes rasen som helhet inte av den tidens standardbeslut inom 
SKK. Det fanns inte någon rasklubb som tog hand om rasen och förde register över 
hundarna och aveln. Rasen fortlevde ändå på Gotland som lantras och omhuldades av 
ett fåtal uppfödare. Ännu på 1950-talet ansågs rasen som vanlig på Gotland.  

1988 bildades Gotlandsstövareföreningen. Föreningens första mål var att åter få rasen 
erkänd som en egen ras. Så blev också fallet. Flera mönstringar genomfördes med start 
1990. SKK fastställde en rasstandard 1990 med de inmönstrade hundarna som bas.  

Genom kompletteringar av härstamningar har rasföreningen identifierat 20 hundar 
som utgör den nuvarande rasens founders (grundare). Elva av dessa var hanar och nio 
tikar. Av de 20 hundarna bedömdes åtta vara ”rena” gotlandsstövare, tre gula 
hamiltonstövare, tre gula hygenstövare, fem gula hundar med misstänkt 
hamiltoninslag och en med misstänkt schillerinslag. Dessa kända eller misstänkta 
inkorsningar av annan ras gör att andelen gotlandsstövaregener i nu levande hundar 
varierar mellan 85 % och 32 % för enskilda hundar, med ett genomsnitt på cirka 70 % 
för rasen som helhet. 

Rasstandarden från 1990 reviderades 1995 och upphörde att gälla 2007 för att åter 
gälla från 2009. Rasstandarden har åter reviderats 2017.  

Antalet hundar i rasen ökade under 1990-talet till drygt 100 och under de senaste 10 
åren har antalet hundar i rasen hållit sig mellan 110 - 130 individer. En till tre kullar 
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föds per år. 2018 finns det cirka 120 levande gotlandsstövare i hela världen och alla 
finns i Sverige, utom tre individer som finns i Norge. 

Gotlandsstövaren är en svensk hundras och rasens unika egenskaper ska bevaras för 
framtiden enligt internationella överenskommelser.  

Jordbruksverket har av regeringen getts det formella ansvaret för att de svenska 
husdjursraserna bevaras. Vad gäller de svenska hundraserna har Jordbruksverket 
accepterat att Svenska Kennelklubben ansvarar för hundaveln. Svenska Kennelklubben 
har gett Svenska Stövarklubben det formella rasansvaret för gotlandsstövare, som i sin 
tur gett Gotlandsstövareföreningen ansvaret för det operativa bevarandearbetet. 

Användningsområde 

I äldre jaktlitteratur omnämns gotlandsstövarna som drivande jakthundar efter i första 
hand hare och räv. Rasen var dock allsidig som jakthund och påstås ha använts för att 
apportera änder i de gotländska träsken och som trädskällare vid fågel- och ekorrjakt. 
Efter det att vildkaniner inplanterades på Gotland vid 1900-talets början användes 
gotlandsstövaren även vid kaninjakt. Rasen fungerade också som gårdshund. 

Nuvarande användningsområde för gotlandsstövare är som ensamdrivande hund efter 
hare och räv. Vid jakt i marker där det finns hjortdjur ska hunden vara hjortdjursren. 
Vid sidan om jakten är gotlandsstövare med sitt alerta och vänliga lynne trevliga 
familjehundar, som ibland används i andra hundsportsammanhang. Ungefär 85 % av 
hundarna i rasen används till jakt (baserat på enkätresultat).   

Övergripande avelsmål för rasen 

Det övergripande målet är att bevara gotlandsstövaren som en kliniskt frisk, duglig och 
vänlig jakthund. 
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Rasens population/avelsstruktur  

Populationsstorlek, registreringssiffror 

Antalet registrerade gotlandsstövare under de senaste åren har varit (exklusive en 
rasvårdskull 2014): 

 

Figur 1. Antalet registreringar per år 

Den stora ökningen av registreringar år 2009 beror på att gotlandsstövare då åter 
började registreras i SKK:s register, så att valpar födda 2007 och 2008 registrerades 
2009. (OBS! I diagrammet är 2007 och 2008 överhoppade år). 

Som synes varierar antalet registreringar stort, varje kull får stort genomslag.  

Antalet levande hundar i rasen har hållit sig mellan 110 och 140 hundar under de 
senaste 15 åren. Gotlandsstövareföreningens målsättning är att det ska födas minst 
fem kuller per år. Denna målsättning har hittills inte kunnat nås. 

Register över döda gotlandsstövare och dödsorsak  

För att kunna följa hur mycket genetisk variation som finns kvar i en ras är det 
nödvändigt att veta vilka hundar som fortfarande är i livet och som är tillgängliga för 
avel. Livslängden är en egenskap som ofta påverkas av inavel och ärftliga defekter och 
för att kunna analysera effekter av inavel är det viktigt att känna till varje hunds 
livslängd och orsaken till att den har dött. Därför för rasföreningen ett eget 
hundregister där bland annat ålder då hunden avlider och dödsorsak registreras. 

Orsak Ålder Olycka Cancer 
olika 
slag 

Känd 
annan 
sjukd 

Övriga 
kända 
orsaker 

Vekhet 
(avlivad) 

Defekt 
(avlivad) 

Okänd 
anledning 

Summa 
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Procent 17 17 17 12 9 4 2 22 100 

Tabell 1. Dödsorsak, baserat på 225 gotlandsstövare med känd tidpunkt för död  

 

Figur 2. Visar vid vilken ålder hundarna i tabell 1 avled/blev avlivade 

Vanligaste olycksorsaken är att hunden blir trafikdödad under jakt. För yngre hundar 
dominerar den orsaken, för äldre hundar finns även andra orsaker till olycka. 

När det gäller död av ålder, cancer, defekter, vekhet och sjukdomar handlar det ofta 
om att hunden avlivas av någon av dessa orsaker, inte att den självdör. 

Genomsnittlig kullstorlek 

År 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

Ant kullar 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 1 1 1 5 

Ant valpar 5 9 10 6 19 12 19 9 15 20 16 17 2 6 7 27 

Ant 
valpar/kull 

2,5 4,5 5,0 3,0 6,3 4,0 9,5 4,5 7,5 6,7 5,3 5,7 2,0 6,0 7,0 5,4 

Tabell 2. 

Den genomsnittliga kullstorleken/år har varierat mellan 2,5 till drygt 9 valpar, ett 
medelvärde över åren 2002-2017 är 5,3 valpar/kull. Även här är variationen stor och 
någon slutsats kan inte dras då materialet är alldeles för litet.  
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 Inavelstrend (inavelsökning), fördelning parningar 

 

Figur 3. Hastigheten i inavelsgradens ökning 

Hastigheten i inavelsgradens ökning 

Det har varit stora svängningar i denna parameter beroende på att antalet kullar per år 
har varierat och att de använda individerna har varit olika mycket släkt med varandra. 
Varje kull har haft stor inverkan. Man kan dock med lite god vilja ana att trendkurvan 
pekar nedåt. För 2017 är värdet 7,4 %. Detta reflekteras i kullarnas inavelsgrad (se 
tabell 3 nedan).  

För att i någon mån tillföra genetisk variation startades ett rasvårdsprojekt. Till dags 
dato har tre inkorsningar med norsk hygenstövare genomförts, varav den första, som 
gjordes 1994, inte lämnat några spår efter sig i genpoolen. Inkorsning två och tre 
genomfördes 2014 och 2018. 

Kullarnas inavelsgrad 

Årsintervall Inavelsgrad   Årsintervall Inavelgrad 

1991-2000 6,5 %  2000-2009 9,9 % 

1992-2001 7,9, %  2001-2010 9,7 % 

1993-2002 8,2 %  2002-2011 9,6 % 

1994-2003 8,6 %  2003-2012 9,5 % 

1995-2004 10,1 %  2004-2013 9,4 % 

1996-2005 10,4 %  2005-2014 8,8 % 

1997-2006 10,5 %  2006-2015 8,8 % 

1998-2007 11,0 %  2007-2016 8,2 % 

1999-2008 11,1 %  2008-2017 8,6 % 

Tabell 3. Genomsnittlig inavelsgrad i kullarna beräknad över rullande 10-års period 

Gotlandsstövaren har en extremt liten population. Kullens inavelsgrad noteras i varje 
parning och strävan är att hålla den så låg som omständigheterna medger. Målet att 
minimera inavelsgraden är dock inte överordnat alla andra avelsmål, utan i varje 
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enskild parningsrekommendation gör Gotlandsstövareföreningens Avelsråd en samlad 
bedömning. 

Några inavelsdefekter eller andra effekter av inaveln har inte kunnat fastställas. 
Möjligen minskar kullstorleken med ökad inavelsgrad, men sambandet är inte 
statistiskt signifikant. 

Användning av avelsdjur, ålder första valpkull, avkommor per avelsdjur, barn-barn 

De allra flesta individer är mellan 2 och 6 år gamla vid första valpkull. Det har 
förekommit både äldre och yngre individer men de är avvikelser. Ett problem är att 
man (djurägaren) inte gärna vill använda sin hund i avel innan de meriterat hunden 
jaktligt. Detta har medfört att, framförallt, tikarna har blivit för gamla inför sin första 
kull. 

De allra flesta individer lämnar endast en kull valpar under sin livstid. I stort sett lika 
många tikar som hanar har använts i avel vilket är positivt, någon matadoravel 
förekommer inte i rasen. Problemet är istället att antalet individer lämpliga för avel är 
så få att far- och morföräldrar ofta är desamma och på så sätt blir deras inverkan på 
genpoolen större än önskvärt.  

Fördelning parningar 

Kullar födda 

Fördelning 

parningar i % 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Upp t.o.m. 6,25 % 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 

6,26 % - 12,49 % 2 1 1 0 1 0 0 2 1 2 1 3 0 1 1 1 

12,5 % - 24,99 % 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 

25 % - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabell 4 

Fördelning parningar har varierat under åren, dock kan man se att parningar med de 
allra högsta inavelsgraderna har minskat i antal vilket självklart är en fördel.  

Mål 

Kortsiktiga och långsiktiga mål 

Under arbetet ska de rastypiska egenskaperna och rasens genetiska bredd bevaras i så 
stor utsträckning som möjligt. Strävan bör vara att öka antalet djur som får valpar och 
att bygga upp en population med betryggande antal individer. Det kortsiktiga målet är 
att det ska finnas minst 250 levande hundar i rasen.  

Antalet gotlandsstövare är litet och alla hundar är mer eller mindre släkt med 
varandra. Hög inavel ska undvikas så långt möjligt.  
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I en liten population med få kullar förloras genetisk variation för varje generation. Man 
ska därför sträva efter att använda de äldsta friska och dugliga hanarna, som inte 
tidigare fått valpar. Äldre hanar bör om möjligt fertilitetstestas innan användning. 

 Aveln ska vara långsiktig, så att rasen bevaras frisk och sund och med sina bästa 
egenskaper långt in i framtiden.  

 Inavelsgraden ska hållas så låg som det är möjligt utifrån givna förutsättningar. 

 Målbilden är att rasens individer ska vara kliniskt friska, funktionella och rastypiska 
och på så sätt vara till nytta och glädje för sig själva, för sin ägare och för samhället. 

Avelsrekommendationer  

 Inget avelsdjur får dominera starkt i populationen och en hane bör generellt inte få 
fler valpar än en tik. Lämpliga tikar och hanar (utifrån enkätsvar, officiella meriter 
och Avelsrådets bedömningar) som ännu inte har fått valpar bör prioriteras särskilt 
om kullsyskonen saknar eller har få valpar i livet.  

 Tik som haft kull tidigare och hunnit bli sju år, kan om veterinärintyg så styrker, 
paras ännu en gång. Veterinärintyget ska visa att tiken är i sådan kondition att hon 
utan risk för sin hälsa kan få ytterligare en valpkull. Intyget ska bifogas i 
registreringsansökan och får inte vara äldre än en månad vid parningen. Tik över tio 
år får inte paras, inte heller tik över sju år som inte tidigare haft en valpkull, om inte 
dispens getts av Svenska Kennelklubben. 

 Enskild hane bör inte lämna mer än två kullar, tik kan få lämna tre kullar. Maximalt 
bör inte en hund lämna fler än 15 valpar efter sig. Omparning kan ske om särskilda 
skäl föreligger (ex. valparna i första kullen har avlidit). Undantag från dessa 
rekommendationer bör endast göras för att minska förlusten av 
gotlandsstövargener och ska stödjas av föreningens Avelsråd.  
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Hälsa 

Nulägesbeskrivning 

Generell beskrivning av helhetssituationen i rasen 

Rasen är långlivad och tack vare förhållandevis friska founders och trots den höga 
inavelsgraden i rasen så är rasen förskonad från de flesta sjukdomar som har arvbara 
orsaker. Det är inte ovanligt att hundarna blir 14 – 16 år.  

God hälsa 

Kartläggningen av gotlandsstövarnas hälsa bedrivs kontinuerligt. Ofta hör hundägarna 
av sig spontant om problem uppstår. 

Gotlandsstövareföreningens styrelse genomför ungefär vart tredje år en enkät som 
ägarna till gotlandsstövarna besvarar. Svar kan ske via e-post, brev eller 
telefonintervju. Detta för att uppnå så hög svarsfrekvens som möjligt. Vid den senaste 
enkäten (125 utsända, 104 svar), som genomfördes våren 2017 framkom bland annat: 

90 % anser att hunden är fullt frisk 

85 % använder hunden till jakt, huvudsakligen på hare och räv 

87 % är nöjda eller mycket nöjda med sin hund 

Förekomst av hälsoproblem, sjukdomar och/eller defekter 

Höftledsdysplasi (HD). HD-status har klassats via röntgen av ett antal hundar, dock 
inga av de svåraste graderna. För få gotlandsstövare är HD-röntgade för att kunna göra 
någon meningsfull statistik. Sedan det nya avläsningssystemet infördes finns följande 
resultat: A – 11, B – 20, C – 11, D – 2. D-hundarna används till jakt och har inte uppvisat 
några tydliga symtom på handikapp. 

Andra sjukdomar. Ett par fall av andra defekter såsom lindrigt navelbråck, som ej har 
behövt opereras och kryptorkism har konstaterats inom rasen. Några fall av hjärtfel, 
blåsljud, har noterats, liksom förekomst av kroksvans och saknade premolarer. Några 
fall av hudeksem/klåda har rapporterats. Två fall av epilepsi bland yngre hundar har 
dokumenterats. Vekt sinnelag, rädsla, skotträdsla, förekommer.  

Skotträdsla är en dålig egenskap för en jakthund. Det syns i dödsfallsstatistiken, där 4 
% avlivats på grund av vekt sinnelag, som ofta ger sig uttryck i skotträdsla. 

Dödsfallen på grund av defekter handlar om epilepsi - två fall, allvarligt hjärtfel - ett 
fall, kraftigt underbett - ett fall samt ryggfel - ett fall.  
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Förekomst av reproduktionsproblem 

Inga kända än så länge, möjligen kan en liten minskning av kullstorleken ses men då 
varje kull har stor inverkan är detta endast en iakttagelse som bör följas upp. 

Förekomst av immunologiska problem 

Ett fåtal hundar har rapporterats ha klåda och/eller utslag. Utslagen har gått tillbaka 
med ändrad fodersort. Även här är underlaget för litet för att några slutsatser ska 
kunna dras utan även detta är att betrakta som en iakttagelse som bör följas upp. 

Mål 

Beskrivning av kortsiktiga och långsiktiga mål 

Endast kliniskt friska djur ska användas i aveln. Äldre hanar kan användas i aveln trots 
smärre ålderssjukdomar om dessa inte bedöms vara ärftliga. Vad som är allvarligt eller 
kan tolereras avgörs efter diskussion inom föreningens Avelsråd. Djur som har hög risk 
för att nedärva defekter och sjukdomar ska inte användas i aveln. Här gäller 
försiktighet även när det gäller att använda nära släktingar till det drabbade djuret.  

Strategier 

Prioriteringar och strategier för att nå målen 

Att fortlöpande registrera sjukdomar och dödsorsak samt ålder vid insjuknande/död. 

Att sprida information om hälsofrågor och sjukdomar samt att uppmuntra till 
hälsoundersökningar 

Att bibehålla ett öppet och informativt klimat i styrelse och bland medlemmar så att 
ärlighet och samsyn kan råda. 

Avelsrekommendationer 

Epilepsi (EP) 

Hundar med EP eller EP-liknande symtom ska inte användas till avel. Föräldrar till hund 
med EP eller EP-liknande symtom ska inte användas till ytterligare avel. Kullsyskon och 
halvsyskon till hundar med EP eller EP-liknande symtom, som debuterat när hunden är 
yngre än fem år, kan användas i avel om de är minst sex år gamla och om de bedöms 
värdefulla i bevarandearbetet för rasen.  

Höftledsdysplasi (HD) 

Det är ett starkt önskemål att hundar som ska användas i avel ska ha känd HD-status. 

Avelsdjur ska vara höftledsröntgade vid tidigast 15 månaders ålder och bedömda A 
eller B och utan annan anmärkning om defekt på höfterna. C-hundar och hundar med 
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okänd HD-status kan användas i avel om motparten har A eller B och om Avelsrådet 
rekommenderar parning. Hundar bedömda D eller E ska inte användas till avel. 

När det gäller problemfria hanar som röntgas efter 7 års ålder kan C i avelsbedömning 
likställas med B på grund av svårigheten att särskilja normal åldersförslitning från 
höftledsdysplasi. Hanar som är äldre än 9 år och aldrig har haft problem med höfterna 
under sin livstid kan användas i aveln utan röntgenundersökning. 

Medfött hjärtfel (Persisterande Ductus Arteriosus, PDA) 

Hund med konstaterad PDA ska inte användas i avel. Kullsyskon till hund med PDA kan 
användas om hunden hjärtundersökts utan anmärkning och om motparten också är 
hjärtundersökt utan anmärkning och om dessutom Avelsrådet tillstyrker parning med 
motiveringen att hunden är värdefull för avelsarbetet. Föräldrar till hund med PDA kan 
användas till ytterligare en parning, men inte i samma avelskombination. Dessutom ska 
Avelsrådet bedömt att aktuell hund är värdefull för avelsarbetet och hunden ska vara 
hjärtundersökt utan anmärkning liksom motparten. Det är ett starkt önskemål att 
valparna från de kombinationer som här nämnt hjärtundersöks med avseende på PDA. 

Navelbråck  

Hund med navelbråck som måste opereras ska inte användas i avel innan 
veterinärsundersökning som troliggjort att bråcket inte beror på ärftliga faktorer. Hund 
med lindrigt navelbråck, som inte bedöms ha ärftliga orsaker, kan användas i avel. 

Bett och tänder 

Djur med käkfel eller uttalat bettfel ska inte användas i aveln. Djur som har medfödd 
avsaknad av kindtänder (molarer) eller hörntänder ska inte användas i avel. Om en 
eller några premolarer saknas är det inget hinder för att använda hunden i avel.  

Kryptorkism 

Kryptorkida hundar (hanar som saknar ena eller båda testiklarna i pungen) ska inte 
användas till avel. 



14 (22) 

 

 

Mentalitet och bruksegenskaper 
Endast mentalt friska djur ska användas i aveln. Vid lindriga mentala 
tillkortakommanden som ljudberördhet (ex skotträdsla eller åskrädsla), skygghet eller 
vekhet, bör hundens uppväxt och upplevelser kartläggas för att bedöma i vad mån 
beteendet kan vara ärftligt eller är inlärt.  

Vi uppmuntrar hundägarna att låta hunden genomgå ett beteende- och 
personlighetstest (BPH). På sikt bör så många gotlandsstövare ha genomgått BPH, så 
att man kan få fram en rasprofil.  

Nulägesbeskrivning 

Jaktduglighet 

Avelsdjur bör vara jaktprovsmeriterade eller ha dokumenterad jaktduglighet på annat 
sätt (exempelvis enligt ägarens uppfattning i lämnat enkätsvar).  

Enligt enkätsvaren är de flesta ägarna nöjda med hundens jaktegenskaper. Baserat på 
103 inkomna svar anger 84 % att de jagar med hunden och 88 % är nöjda med hundens 
egenskaper över huvud taget (jaktegenskaper, familjehund, mentalitet). En egenhet 
som påpekas är att gotlandsstövarna ofta är vinddrivare, alltså att de går på vittringen i 
luften i stället för på marken. Det anses bero på att de är formade efter jakt på de 
gotländska kalkhällmarkerna där markvittningen blir svag. Att vara vinddrivare anses 
av många som en nackdel, då hunden jagar (för) snabbt och då lätt tappar spåret. 

Gotlandsstövarens jaktprovsresultat 

Tyvärr har relativt få hundar jaktprovsmeriterats. Någon utvärdering av rasens 
jaktförmåga genom analys av jaktprovsresultaten går därför inte att göra. När det 
gäller de hundar som ändå gått jaktprov kan dock konstaterats att deras resultat ligger 
ungefär i nivå med övriga stövarrasers. Några hundar har under åren erövrat 
jaktchampionat. 

Bedömning Elit etta Elit tvåa Elit trea Öppen 
etta 

Öppen 
tvåa 

Öppen 
trea 

Nolla 

Procent 7 0 7 22 21 18 25 

Tabell 5. Jaktprovsresultat baserat på 28 starter under åren 2014-2017 

Mentalitet och bruksegenskaper i förhållande till rasstandarden 

Enligt rasstandarden är gotlandsstövaren ”en allsidig, skalldrivande hund som används 
vid jakt på framförallt räv och hare. Den jagar som ensamhund. Rasen skall vara 
”hjortdjursren”. Räv och hare är också de helt dominerande viltslagen för jakt, även 
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om det förekommer att gotlandsstövare används till annan jakt också. 
Gotlandsstövaren är normalt inte av naturen hjortdjursren, utan detta är något som 
måste tränas in. 

Mål 

Beskrivning av kortsiktiga och långsiktiga mål 

Att bevara gotlandsstövaren som en duglig jakthund 

Strategier 

Prioriteringar och strategier för att nå målen 

Att fortsatt upprätthålla register angående hundarnas jaktegenskaper.  

Uppmuntra att hunden får gå jaktprov och rådjursrenhetsprov.  

Att uppmuntra till att låta hunden genomföra BPH.  

Avelsrekommendationer 

Att endast mentalt friska djur används i avel. 
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Exteriör 
Jakthundar ska ha ändamålsenlig exteriör. Detta bedöms vid exteriörutställningar. 
Gotlandsstövare har varit utställda i hög utsträckning (i förhållande till andra 
stövarraser) under de senaste åren, och med goda resultat.  

Rasen är inte avlad för exteriör och utställning utan man har avlat på de hundar som 
haft de egenskaper och den funktion som har varit till fördel på gårdar, i familjen och i 
jaktsammanhang. 

Nulägesbeskrivning 
År 2017 fick rasen en ny rasstandard. Den beskriver tyvärr inte en rastypisk 
gotlandsstövare så som den beskrivs i de källmaterial som finns utan beskriver en 
genomsnittlig stövartyp. Föreningen hade önskat att endast den standardskrivning 
som är gemensam för alla raser angående exteriöra fel, skulle gälla. Detta då historiken 
säger att gotlandsstövaren är en ras med variation i många egenskaper (se bilaga 1) 
samt att inte individer i onödan ska uteslutas ur avel. 

Exteriörbedömning 

Bedömning Ex + CK Ex VG G Suff KEB 

Antal 53 15 20 8 3 1 
Tabell 6. Utställningsresultat baserat på 152 starter under åren 2014-2017 

Mål 

Beskrivning av kortsiktiga och långsiktiga mål 

Att rasen fortsatt inte har några exteriöra överdrifter och att den variation som 

förekommer i rasen kan bibehållas. 

Strategier 

Prioriteringar och strategier för att nå målen 

Vid avelsurval har exteriören låg prioritet. Avelsdjur bör dock ha erhållit minst Good i 
kvalitetsbedömning vid exteriörutställning. Sufficient kan accepteras om hunden inte 
har några specificerade fel och är rastypisk enligt rasföreningens rasbeskrivning och 
Avelsrådets uppfattning. (Rasbeskrivningen finns publicerad i Raskompendium för 
Gotlandsstövare, jan 2003).  
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Summering  

Övergripande mål för rasen 

Det övergripande målet är att bevara gotlandsstövaren som en kliniskt frisk, duglig och 
vänlig jakthund. 

Prioritering av viktiga kortsiktiga och långsiktiga mål 

Att öka populationen till minst 250 djur är den enskilt största och viktigaste 
prioriteringen.  

Vid val av hane vid avelsrådgivning är den blivande kullens inavelsgrad, samt hanens 
jaktegenskaper, mentalitet och exteriör sammanvägda, i den ordningen. 

Mål för avelsarbetet – 2019-2024 

Antal valpkullar ökas till minst fem om året. 

Antalet jaktprov ska vara minst 5 stycken per jaktsäsong. 

Övergripande strategier för avelsarbetet – 2019-2024 

Registrering av döda hundar och deras dödsorsak ska fortsätta. 

Löpande kartläggning och utvärdering av hälsa, mentalitet, jaktegenskaper och 
exteriör. 

Avelsinformation i syfte att bevara rasen.  
Det beror på aveln hur snabbt rasens genetiska variation minskar samt hur ärftliga 
defekter sprids. En viktig fråga är därför att uppmuntra hundägarna att meritera sina 
hundar genom jaktprov och exteriörutställning samt att hundarna HD-röntgas. Enskild 
rådgivning till dem som önskar ta valpar är en prioriterad uppgift för styrelsen / 
Avelsrådet, liksom att uppmuntra fram för allt ägarna till lämpliga tikar, att satsa på att 
ta fram en kull valpar.   

Inavelsökningen i rasen ska bromsas genom att äldre hundar som inte tidigare har fått 
valpar får åtminstone en kull och genom att man använder så obesläktade individer 
som möjligt, med hänsyn taget till jaktegenskaper och utställningsmeriter. 
Genomsnittlig inavelsgrad i kullarna, räknat över en rullande tioårsperiod, ska hållas 
under  
10 %, helst lägre. Rasvårdsprojektet fortsätter enligt plan. 

Spermalagringsprojekt 

För att långsiktigt förbättra och säkra avelsläget för rasen har 2017-2018 ett projekt 
genomförts för långtidslagring av sperma från utvalda gotlandsstövarhanar. Projektet 
drivs i samarbete med Jordbruksverket, SKK:s Avelskommitté, Svenska Stövarklubben 
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och Gotlandsstövareföreningen. Projektet bekostas av projektmedel inom 
landsbygdsprogrammet. Särskilda regler för detta projekt finns.  

Fem hanar har tappats och sperman ägs av Jordbruksverket och lagras nu vid SLU 
Biobank i Uppsala (Ultuna). 

 

 

 

Bilden är från den 11 augusti 2018 och visar de fem spermadonatorerna, från vänster Ubbe 
SE38562/2015, Rocky SE40899/2013, Titus S16636/2009, Timo SE58021/2015 och Jocke SE19159/2010 

Rasvårdsprojektet 

Inkorsning av hygenstövare och återkorsning av korsningshundar fortsätter enligt plan. 
I planen ingår även utvärdering av resultatet.  
 
2014 korsades gotlandsstövartiken Astuens Disa, S49131/2006 med hygenstövarhanen 
Tösstjönnas Mozart, NO42773/09 och 2018 parades gotlandsstövartiken Torun 
SE40134/2011 med hygenstövarhanen Gulsjölias Odin, NO46126/11. I den första 
kullen föddes 5 valpar, tre hanar och två tikar. I den andra kullen föddes två valpar, en 
av vardera kön. Valparna i bägge kullarna registrerades som ”gotlandsstövare rasvård” 
och bägge kullarna avelsspärrades. 

Avelsspärren för en hane och en tik i den första kullen har hävts. Hanen, Astuens Kaip 
SE46423/2012, parades år 2017 med gotlandsstövartiken Astuens Imma 
SE26254/2012, det föddes 4 valpar, 2 hanar och 2 tikar. Tiken, Astuens Kelli SE 
46420/2012, parades år 2018 med gotlandsstövarhanen Boj S16624/2009. Det föddes 
5 valpar, 4 hanar och en tik. Alla dessa valpar registreras som gotlandsstövare och är 
inte avelsspärrade. 

Avelsrekommendationer 

Beskrivs under respektive rubrik 
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Undantag från avelsrekommendationerna kan göras om den genetiska ”vinsten” med 
att använda en viss hund bedöms vara stor och av föreningens Avelsråd bedöms vara 
större än risken för spridning av defektanlag. 
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Plan för fortsatt arbete i klubben 

Hundgranskning 

Gotlandsstövareföreningens styrelse/avelsråd håller kontakt med alla kända 
gotlandsstövareägare. Frågor ställs om hundens hälsotillstånd och jaktduglighet. Om hunden 
är död frågas om dödsorsak. Om hunden är aktuell för avel frågas om HD, utställnings- och 
jaktmeriter och ägarna uppmuntras att delta i avelsarbetet. 

Kastrering och sterilisering 

Föreningen avråder bestämt från kastrering och sterilisering förutom av medicinska 
skäl. Det är utomordentligt viktigt att så många gotlandsstövare som möjligt är möjliga 
att använda i avel och att då så många som möjligt är intakta. Ett annat syfte är att 
kunna följa förekomsten av sjukdomar. 

Rasvårdsprojektet 

Ingen ytterligare inkorsning är planerad i närtid utan nu vill föreningen kunna 
utvärdera de kullar som fötts samt deras avkommor.  

Registerföring 

Gotlandsstövareföreningen fortsätter med att hålla det egna gotlandsstövareregistret 
aktuellt. Utställningsresultat, HD-resultat samt jaktprovsresultat registreras enligt SKK:s och 
SvStk:s rutiner. 

Uppmuntran till jaktprov 

Gotlandsstövareföreningen uppmuntrar till jaktprov genom hundgranskningen och genom 
att lotta ut priser till dem som går jaktprov. Föreningen erbjuder mentor till hundägare som 
behöver stöd för jaktprovsträning och jaktprov eller som funderar på att ta fram valpar. 

Marknadsföring av gotlandsstövare 

Gotlandsstövareföreningen fortsätter sitt arbete med att få massmedia att uppmärksamma 
gotlandsstövaren som en bevarandevärd duglig svensk hundras. Deltagande i jakt- och 
hundmässor är ett sätt att nå ut till allmänheten. Föreningen ska uppmuntra att delta med 
sin hund på exteriörutställningar, dels för meritering av hunden, dels för att synas i 
sammanhang där hundintresserade samlas.  

Brev till tikägare 

Föreningen har alltid en punkt på dagordningen där möjliga tikar för parning tas upp. 
Regelbundet skickas brev till ägare av lämpliga tikar där de ombeds para sina tikar. I brevet 
beskrivs på vilket sätt föreningen hjälper till; anvisning av lämpliga hanar, marknadsföring av 
kullen, hjälp med ev. omplacering etc. Men även att hjälp kan påräknas vad gäller mer 
praktiska frågor kring parning och valpning.  
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Underlätta försäljning av valpar 

Svenska Stövarklubben står för registreringsavgiften för valpar efter meriterade föräldrar. 
Gotlandsstövareföreningen hjälper dem som tar valpar med att hitta köpare genom 
marknadsföring inom föreningen samt via föreningens hemsida och Facebooksida.  

Omplacering 

Rasföreningen hjälper gärna till med omplacering vid behov. Syftet är att dels hjälpa den 
ägare som behöver hjälp att omplacera sin hund dels att så många Gotlandsstövare som 
möjligt finns i livet så länge som möjligt hos kända ägare. 

Nätverk av Gotlandsstövareägare 

Gotlandsstövareföreningen erbjuder alla som köper gotlandsstövare medlemskap i 
Gotlandsstövareföreningen. Föreningen bjuder på första årsavgiften. Genom tidskriften 
GotlandsStövaren skapas en samhörighet mellan gotlandsstövareägarna som på sikt 
uppmuntrar dessa att även nästa gång köpa gotlandsstövare. Ägarna ges också på detta sätt 
större möjligheter att fungera som ”ambassadörer” för rasen gotlandsstövare. 

Rasträff 

Varje år inbjuder rasföreningen om möjligt till en rasträff i samband med en av SvStK 
arrangerad utställning. Gensvaret har varit gott och på så sätt ges ägarna tillfälle att träffas, 
fler hundar blir utställda och styrelsen kan dels få presentera sig, dels få en aktuell 
uppfattning om hundarna. Vid den senaste rasträffen (augusti 2018) deltog 15 
gotlandsstövare. Samtliga fotograferades för dokumentationens skull. 

Jaktresa 

Varje år inbjuds om möjligt till en jaktresa för medlemmarna. Syftet är medlemsvård 
men också att uppmuntra och träna inför jaktprov. Två av styrelsens medlemmar är 
jaktprovsdomare och kan vid behov ställa upp med råd och också ställa upp som 
regelrätta domare. 

Gotlandsstövareföreningens hemsida och Facebooksida 

Hemsidan och Facebooksidan är viktiga fönster mot omvärlden. Hemsidan ska hållas aktuell 
och intressant. Hemsidan ska vara lätt att hitta, bland annat genom länk från Svenska 
Stövarklubbens och SKK:s hemsidor. Facebooksidan ska vara ett levande forum för dem som 
intresserar sig för rasen. 
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Källhänvisningar 

 Gotlandsstövareföreningens eget rasregister 

 Muntlig kommunikation Anders Lekander 

 Enkäter åren 2016-2017 

 SKK:s Avelsdata 

 Rasbeskrivning från år 2003 

 Raskompendium från år 2017 

 Rasstandard från år 2017 

 Bevarandegenetisk studie av gotlandsstövaren – en svensk lantras 
Lena Håkansson, 2002, Stockholms Universitet 

 Dog Coat Colour Genetics http://www.doggenetics.co.uk/  

Bilagor 

Bilaga 1. Beskrivning av rastypiska egenskaper och dess variation 

Exteriör 

Storleken varierar, både inom och mellan kön. Idealt är en hane ca 52 cm med en 
tillåten variation på 48-56 cm och vikt mellan 16-23 kg, en tik ca 48 cm och får vara 44-
52 cm och väga ca 15-20 kg. Rasen är relativt lätt i typ och då rasen inte avlats för 
enhetligt utseende så finns och tolereras ganska stor variation, både i typ, könsprägel 
och storlek. 

Färg 

Jämfört med våra övriga svenska stövarraser är gotlandsstövare den enda med rent 
röd färg. Rasens färg beskrivs i standarden som gulröd och den genetiska 
beteckningen, genotypen, är EE kyky AyAy spsp. Fenotypiskt är det då en 
dominantröd/sobel hund med vita tecken. Den typ av vita tecken som förekommer i 
rasen brukar kallas för Irish spotting, dvs. vit bläs, vit halskrage och vita tassar, 
eventuellt vit mage och vit fläck på bröstet. Även pälsfärgens intensitet varierar, 
hundarna kan vara alltifrån ljust gula till mörkt, nästan brunaktigt, röda. Det 
förekommer inga blekningsanlag i rasen utan variationen i intensitet kommer från det 
postulerade I-lokuset.  

Många gotlandsstövare har svarta strån på öron, längs rygg och ut på svansen. 
Mängden kan variera från några enstaka strån till en helt skuggad rygg. Denna 
egenskap brukar kallas skuggning/black overlay. Många gånger är skuggningen svår att 
skilja från svart/tan, speciellt på valpar.  

Egenskapen svart och tan (at) förekommer i rasen vilket visade sig då inkorsning med 
hygen gjordes 2014 dvs. kullen efter Tösstjönnas Mozart och Astuens Disa. Förväntan 
var att samtliga valpar skulle vara gulröda med små vita tecken, tre av valparna hade 
också denna färg. Två av valparna var däremot svart/tan med små vita tecken. Av detta 

http://www.doggenetics.co.uk/
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kan man sluta sig till att anlaget för svart och tan förekommer i bägge raserna 
eftersom svart/tan är recessivt och anlaget alltså behöver finnas hos bägge 
föräldradjuren för att egenskapen ska komma till uttryck. 

Vilka av kullsyskonen som är anlagsbärare av svart/tan och vilka som är rent röda kan 
man inte veta utan DNA-test eller genom testparning.  

I den andra inkorsningen, den mellan Gulsjölias Odin och Torun, föddes två valpar, 
bägge röda med små vita tecken. Huruvida någon eller bägge av dessa har anlag för 
svart/tan kan endast visas genom DNA-test eller testparning.  

Ögonfärg 

Liksom på många andra raser förekommer dels en naturlig variation i ögonens färg, allt 
från ganska ljusa ögon till mörkt bruna. Men det förekommer också att hundar föds 
med ett eller (mycket sällan om ens någon gång) med två blå ögon. Den typ av blå 
ögon som förekommer hos gotlandsstövaren är den recessiva formen. Denna form av 
blå ögon förekommer på många hundraser och på många djurslag såsom; människa, 
häst, åsna, gris, kattdjur och apor. Man tror att det krävs samverkan av åtminstone två, 
förmodligen fler, gener för att det ska bli ett blått öga.  

Blå ögon är tyvärr ett diskvalificerande fel enligt rasstandarden, mycket olyckligt, 
eftersom rasens population är så liten att varje enskild individ som utesluts ur avel 
(inte blir använd) är en förlust av genetisk variation.  

Orsaker till blå ögon hos hund  

 Merle 

 Albinism, förekommer inte så vitt man vet på hund 

 Pseudoalbinism, t. ex Oculocutaneous albinism, sällsynt men förekommer på bl 
Dobermann 

 Stora vita tecken i huvudet som täcker ögon och ev. öron 

 Dominanta blå ögon, förekommer framförallt på Siberian Husky och Border 
Collie. 

 Recessiva blå ögon, samverkan krävs mellan två eller fler olika lokus/alleler. 
Dels för att ett öga ska bli blått, dels för att bägge ögonen ska bli blåa. 


