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Historik
De schweiziska stövarna är av mycket gammalt ursprung. Belägg för deras
förekomst i Schweiz under romartiden finns från mosaik funnen i Avenches. På 1400talet uppmärksammades de av italienarna och på 1700-talet av fransmännen för sin
utomordentliga lämplighet för jakt på hare. År 1933 fastställdes en enhetlig standard
för alla de fyra varianterna av schweiziska stövare.
Hemland
Ursprungsland/hemland är Schweitz.
Användningsområde
Jurastövaren är en skalldrivande hund som används till jakt på hare och räv. Den
lämpar sig inte som enbart sällskapshund.
Standard & Storlek
Standard
Schweiziska stövaren skall vara av medelstorlek. Kroppsbyggnaden skall ge intryck
av kraft och uthållighet. Huvudet skall vara torrt med långt nosparti och långa öron,
vilket ger hunden ett ädelt utseende.
Jurastövaren skall ha en Tanfärgad med svart sadel - ibland med svart sotning - eller
svart med tanfärg över ögonen, på kinderna, på insidan av öronen, runt anus och på
extremiteterna. Ibland förekommer en liten vit bröstfläck, som kan vara spräcklig
(svarta eller grå stänk).
Hudfärgen hos jurastövaren skall vara svart under den svarta pälsen och ljusare
under den tanfärgade.
Enfärgad eller utpräglad vit eller kraftigt spräcklig fläck på bröstet är avvikande fel.
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av
avvikelse.

Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv.
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i
pungen.
Rasen är känd för att vara en mycket god ”upptagare” som driver med ett tätt och
välnyanserat skall. Hörbarheten på skallet är ofta mycket bra. Den håller ofta mycket
bra kontakt med sin förare och är också känd för att den är lätt att få rådjursren. Den
är mycket uthållig och kan jaga flera dagar i rad. Tassarna är mycket starka och
klarar jakt i hårt före. Det är en mycket trevlig ras som fungerar utmärkt som jakthund
och är även en mycket social familjehund
Storlek
Hanhund: 49-59 cm Tik: 47-57 cm.
Ingen avvikelse tolereras.
Rasen internationellt
Rasen finns främst i sitt hemland Schweiz men enstaka individer finns representerad
i Sverige och i övriga Skandinavien.
Avelsdata; prov- utställningsresultat, mentalitet, veterinärdata, inavelsgrad
Några individer har startat på svenska jaktprov och fått pris. Representant av rasen
har vid enstaka tillfälle deltagit i 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.
Mellan 2007 – 2010 registrerades hos SKK 10 individer, varav 3 var Importer.
Inavelstrenden, beräknad på 5 generationer, mellan åren 2007 – 2010, är medel för
de år det registrerats hundar 2,3%.
Observandum
Den är en frisk hundras men den smala avelsbasen är ett problem för rasen. Enstaka
fall av epilepsi har förekommit. Köpare bör välja valp från parningar som är
rekommenderade av avelsråden.
Övrigt
I skrivande dagsläge 2015, är det svårt att sätta mål och utforma strategi eftersom
det i Sverige, men även i hemlandet Schweiz 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 Schweiziska stövare jura kan få hjälp med sitt
avelsmaterial från rasens hemland.
Mer om rasstandarden finns att läsa på SKK:s respektive FCI:s hemsidor.

