HALDENSTÖVARE
Indelning enligt FCI:
Nr 267
Grupp 6:
Specialklubb
Svenska Stövarklubben
Rasens historia, hemland, användningsområde
Ursprungsland/hemland är Norge.
Haldenstövare kommer som namnet anger, från området runt den norska staden
Halden. Den framavlades, under senare delen utav 1800-talet, genom blandningar
av foxhound, harrier och beagle från England samt lokala stövarraser. Redan tidigt
kunde man se att hundarna hade en klart framträdande typ som kunde bilda
underlag för en ras, men hela tiden fanns problem med en smal avelsbas. En
valpsjukeepedemi och andra världskriget höll nästintill på att utrota haldenstövare,
men med rasentusiasters hjälp fick aveln ny fart igen efter kriget och 1952 erkändes
rasen officiellt. Redan under andra halvan av 1950-talet föll dock intresset igen och
rasen har aldrig varit särskilt talrik.
Användningsområde
Den är en skalldrivande drivande hund, vilken används vid jakt på hare och räv. Den
jagar som ensamhund och skall vara rådjursren.
Den första individen registrerades i Sverige 1983, men är fortsatt relativt ovanlig som
hundras och jakthund i Sverige.
Standard & Storlek
Haldenstövare skall vara en rektangulärt byggd hund. Den skall föra sig stolt och
vara kraftig men inte tung.
Täckhåret skall vara grovt, tätt och rakt. Underullen skall vara tät.
Huvudet skall vara torrt, medelstort och välproportionerligt.
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i
pungen.
Grundfärgen skall vara vit med svarta fläckar, tanfärgade tecken på huvud, ben och
ibland i övergången mellan svart och vitt. Svart färg får inte dominera och små svarta
och rödgula fläckar, s.k. ticks, är inte önskvärt.
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av
avvikelse. Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv.

Storlek:
Hanhund: 52-60 cm; idealhöjd 56 cm
Tik: 50-58 cm; idealhöjd 54 cm
Rasen internationellt
Rasen finns främst i sitt hemland Norge men enstaka individer finns representerad i
Sverige.
Rasen kom till Sverige 1983. Därefter har det registrerats 15 individer hos SKK
mellan 1993 – 2014, varav 2 importerades 2004, från sitt hemland Norge.
Avelsdata; prov- utställningsresultat, mentalitet, veterinärdata, inavelsgrad
Några få 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 2004 – 2014, är medel för dom
år det registrerats 4,2%.
Observandum
Haldenstövaren 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 det
har även genomförts korsning med finsk stövare.
Rasen har genomgående god mentalitet och 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 rasstandarden finns att läsa på SKK:s respektive FCI:s hemsidor.

