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måttförhållanden

Uppförande/karaktär

Kroatien.

Hrvatski ovčar har flera användningsområden. Den kan valla 
boskap såväl som vakta och vara en sällskapshund. Hundra år av 
uppfödning av rasen i dalgången i östra Slavonien i närhet av bosätt-
ningar och gårdar har format en hund väl anpassad till olika villkor.

Grupp 1, sektion 1.

Hrvatski ovčar har troligen utvecklats under flera århundraden 
från ättlingar av ”Pfahlbauhund (canis familiaris palustris) i östra 
Slavonien, som är en del av Kroatien. Enligt en hypotes i manus-
kript av biskop Petar Bakic år 1719, som i sin tur hänför sig till 
manuskript av biskop Petar från 1374, förde immigranter med sig 
denna ras till sitt nya hemland. Professor Stepjan Romic påbörjade 
systematisk uppfödning av rasen 1935. Den visades först offentligt 
på den första nationella hundutställningen 29 och 30 oktober 1949 
i Zagreb. Dr Otto Rohr skrev den första rasstandarden 1951. Den 
första FCI-standarden publicerades den 31 januari 1969. 

Hrvatski ovčar skall vara av medelstorlek och av spetstyp med ett 
robust utseende och ett huvud med rävliknande uttryck och karak-
teristisk päls och färg. Rasen skall ge intryck av en stolt, rörlig, stark 
och kompakt hund som under inga omständigheter får vara grov.

Kroppen skall vara rektangulär: Kroppslängden skall överstiga 
mankhöjden. Tikar kan vara något längre än hanhundar.
Höjden till armbågen skall motsvara ungefär 50 % av mankhöjden.
Skallpartiet skall vara något längre än nospartiet.

Hrvatski ovčar skall ha ett livligt temperament och ett balanserat 
sinnelag. Den är förtjust i och hängiven sin ägare. Rasen får 
varken vara aggressiv eller nervös och skall vara uppmärksam på 
allt som händer i dess omgivning. Den har en medfödd förmåga 
för arbete med lantbruksdjur. Kännetecknande för denna ras är 
skarpsinnighet, mod, livlighet, uthållighet, tålamod och förstånd 
under arbete. Rasen är lättlärd.

Standard för
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Huvud

Skallparti

Skalle

Stop

Ansikte

Nostryffel

Nosparti

Läppar

Käkar/tänder

Kinder

Ögon

Öron

Huvudet skall vara format som en trubbig kil. Skallens och nosryg-
gens linjer skall vara parallella.

Skallpartiet skall sett från alla håll vara harmoniskt rundat. Dess 
bredd skall inte vara större än halva huvudets längd. Den ovala 
formen på skallen är karakteristisk. Pannfåran skall inte vara särskilt 
markerad. Ögonbrynsbågarna skall inte vara markerade. Nack-
knölen skall vara något framträdande.

Stopet skall vara måttligt markerat i längd och djup.

Nostryffeln skall vara ansatt i linje med nosryggen, varken under 
eller över. Nostryffelns tipp skall vara rundad. Näsborrarna skall 
vara väl öppna, men inte överdrivet. Nostryffeln och insidan av 
näsborrarna måste vara helt svartpigmenterade.

Nospartiet skall avsmalna kilformat mot nostryffeln. Nosryggen 
skall vara rak och vara parallell med skallens linje. Underkäken 
måste vara stark och harmoniskt utvecklad.

Läpparna skall vara måttligt tjocka och sluta väl mot till käkarna. 
Läpparnas synliga slemhinnor skall vara svarta. Mungiporna skall 
inte synas.

Käkarna skall vara starka och väl utvecklade. Tänderna skall vara 
vita och jämnt fördelade i käkarna. Saxbett, men tångbett tolereras. 
Framtänderna skall vara lodrätt ansatta i käkarna. Ett fulltandat 
bett är önskvärt. Avsaknad av PM1 och M3 tas inte i beaktande. 
Avsaknad av övriga tänder är inte önskvärt.

Kinderna skall inte vara mycket framträdande, utan skall vara torra, 
rundade och väl musklade.

Ögonen skall vara medelstora, ovala och ansatta i en vinkel på 
30–40 grader. Ögongloben skall varken vara utstående eller djupt 
liggande. Ögonfärgen kan variera från svart till mörkt kastanje-
brunt. Ögonkanterna får inte vara lösa och inte visa entropion eller 
ektropion. De måste vare fullständigt svartpigmenterade. Uttrycket 
skall vara klokt, livligt och forskande.

Öronen skall vara ansatta i en linje från nosspetsen förbi inre ögon-
vrån. De skall bäras helt eller till hälften upprättstående. De till 
hälften upprättstående öronen skall ha 3/5 stående och 2/5 nervikt 
i öronspetsen. Öronen skall vara jämnt trekantiga med lätt rundade 
spetsar. Öronens storlek skall stå i proportion till huvudets storlek. 
Osymmetriskt burna öron är felaktigt liksom öron som inte är 
tillräckligt styva och mer eller mindre viker sig när hunden rör sig.



Hals

Kropp

Manke

Rygg

Ländparti

Kors

Bröstkorg

Underlinje och buk

Svans

Extremiteter

Framställ

Helhet

Halsen skall vara medellång, muskulös och utan rynkor. Den skall 
avsmalna mot huvudet och vara väl ansatt i kroppen. Halsens övre 
och undre linjer skall vara raka. Den skall bäras i 45 graders vinkel 
mot horisontalplanet. Den rikliga manen, som är särskilt utpräglad 
hos hanhundar, får halsen att verka kraftigare.

Kroppen skall vara stark, harmoniskt utvecklad och ändå elegant. 
Kroppen skall vara rektangulär, dvs. kroppslängden skall något 
överstiga mankhöjden – hos hanhundar med 8–10 %, hos tikar 
med 8–12 %.

Manken skall vara något markerad och gradvis övergå i halsen.

Ryggen skall vara rak, horisontell och väl musklad. Den skall förbli 
fast när hunden rör sig.

Ländpartiet skall vara kort, väl musklat, väl anslutet till både rygg 
och kors, övergången i överlinjen skall vara knappt märkbar. Hos 
tikar är länden något längre än hos hanhundar.

Korset skall vara väl musklat, starkt, brett, något rundat och något 
sluttande.

Bröstkorgen skall vara djup, bred och rymlig, men inte tunnfor-
mad. Den skall nå ned till armbågarna. Revbenen skall vara väl 
välvda.

Underlinjen skall ha en lätt stigning från bröstbenet till buken, 
som skall vara något uppdragen.

Svansen skall fortsätta i korsets linje och vara måttligt högt ansatt. 
Den skall vara kraftig vid svansroten och gradvis smalna av mot 
svansspetsen. Utdragen skall svansen nå till hasorna eller något 
(c:a 2–3 cm) längre. I vila bärs svansen vanligen hängande under 
överlinjen i sabelform eller krok. När hunden är alert bärs svansen 
över rygglinjen i form av en skära, ring eller ringlad. En ringlad 
svans får vila mot ryggen. Svansen skall vara rikligt behårad. Det 
finns hundar som är födda utan svans eller med bara en kort sådan, 
vilket är tillåtet.

Framstället skall stå i god proportion till kroppen. Frambenens 
längd från mark till armbåge skall vara ungefär 50 % av mank-
höjden. Benstommen skall vara stark utan att vara grov och mus-
kulaturen skall vara stark. De tänkta linjerna genom skuldrorna, 
armbågarna, frambenen och tassarna skall vara parallella med 
kroppens mittaxel och lodrätt ställda mot marken.



Skulderblad

Överarm

Armbåge

Underarm

Handlov

Mellanhand

Framtassar

Bakställ

Helhet

Lår

Underben

Has/hasled

Mellanfot

Baktassar

Skulderbladen skall vara av medellängd, rundade i topparna och 
ligga väl an mot kroppen. De skall bilda en vinkel på 90–110 
grader mot överarmarna, vilket möjliggör för armbågarna att röra 
sig normalt. Muskulaturen skall vara starkt utvecklad.

Överarmarna skall vara väl anslutna till kroppen, väl musklade och 
starka. De skall ha en vinkel på 50 grader mot horisontallinjen. 
Överarmarna skall vara parallella framifrån sett.

Armbågarna skall ligga väl intill kroppen.

Frambenen skall vara lodräta och muskulösa. Armbågarna skall 
vara placerade parallellt med kroppens mittaxel. Frambenen skall 
vara parallellt ställda framifrån sett. Benstommen skall vara stark 
och måste stå i proportion till kroppen. 

Handlovarna skall fortsätta i frambenens lodlinje. Handlovarna 
skall vara elastiska. Ärtbenen skall vara väl framträdande.

Mellanhänderna skall vara korta och fjädrande. Sedda framifrån 
skall de vara parallella i frambenens lodlinje. Sedda från sidan skall 
de vara något snedställda.

Framtassarna skall vara ovala och slutna med väl välvda tår. Tramp-
dynorna skall vara fasta, elastiska och svartpigmenterade. Klorna 
skall vara starka, böjda och likaledes svartpigmenterade.

Bakstället skall vara kraftfullt utan att vara tungt. Dess rörelser 
skall vara spänstiga. Bakställets vinklar skall vara måttligt öppna.

Låren skall vara långa, breda och musklade. Dess baksidor skall 
vara något rundade.

Underbenen skall vara muskulösa. De skall vara vinklade 55–60 
grader mot horisontalplanet.

Haslederna skall vara starka, fasta och breda. Tänkta lodräta linjer 
genom hasorna måste vara parallella.

Mellanfötterna skall vara starka och spänstiga. De skall vara vink-
lade 80–90 grader mot marken.

Baktassarna skall vara ovala och något längre än framtassarna. 
Trampdynorna skall vara fasta, elastiska och svartpigmenterade. 
Klorna skall vara starka, böjda och likaledes svartpigmenterade. 
Enkla eller dubbla sporrar förekommer. Med eller utan sporrar är 
tillåtet och likvärdiga.



Rörelser

Hud

Päls

Pälsstruktur

Färg

Storlek/vikt

Mankhöjd

Steget skall vara långt och påskjutet kraftigt. Rörelserna måste vara 
harmoniska utan ryckighet. Under rörelse skall ryggen helst förbli 
fast. Korsande eller höga benrörelser får inte förekomma. Trav är 
den gångart som föredras eftersom den tröttar hunden minst under 
dess arbete med boskap.

Huden måste vara stram på huvudet och inte visa några rynkor. 
Den skall vara elastisk och tunn, särskilt på öronen och frambenen, 
och måste ligga väl an på kroppen och vara skiffergrå. Ögonkan-
terna, nostryffeln, insidan av näsborrarna, de synliga delarna av 
läpparna, trampdynorna, klorna, området runt anus och hos tikar 
också området runt vulvan måste vara svarta. Insidan av läpparna 
och även tandköttet skall vara så mörkt pigmenterade som möjligt.

Pälsen skall vara riklig, tjock, relativt mjuk och av god kvalitet, 
dvs. varken kännas ullig eller hård. Den skall bestå av täckhår och 
underull. Täckhåret skall vara vågigt till lockigt och vara 6–14 cm 
långt, strittande och spänstigt. Den får inte dela sig på ryggen. 
Underullen skall vara tät, kompakt och mjuk. Tillsammans med 
täckhåret bildar den ett utmärkt skydd. Lång päls skall finnas på 
halsen (man), ryggen, korset, bröstkorgen, på frambenens baksidor 
(fransar), på lårens baksidor (byxor) liksom också på svansen (fana), 
såvida inte svansen är kort. Längst päls skall finnas på byxorna och 
nära svansroten. I övergången mellan den korta pälsen i pannan 
och den längre i nacken skall pälsen vara ungefär 3,5 cm lång. 
Det korta håret skall vara rakt och 1–1,7 cm långt. Det skall fin-
nas på nospartiet, pannan, öronen, runt ögonen, på kinderna, på 
frambenens framsidor inkluderande handlov och mellanhänder. 
På bakbenen skall pälsen vara kort på tassarna och mellanfötterna. 
Tikar har vanligtvis kortare och mindre tjock päls än hanhundar.

Färgen skall vara svart. Några vita hårstrån utspridda i pälsen 
(förutsatt att de är knappt synliga) är tillåtet. Vita stråk liksom 
vitt som är fullständigt inblandat i pälsen på kropp eller ben är 
inte tillåtet. Vit bringfläck är tillåten bara den är liten (max 5 cm 
i diameter). Vita tecken på annan del av kroppen är inte tillåtet. 
Underullen skall vara absolut svart. Under fällning kan underullen 
stöta i gråaktig ton eller även en brun nyans vilket inte är felaktigt.

Hanhundar: 45 – 50 cm
Tikar:  43 – 48 cm
Mankhöjd som över- eller understiger de angivna med 3 cm 
tolereras hos individer av utmärkt typ och byggnad.



Fel

Diskvalificerande fel

Nota bene

Testiklar

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhål-
lande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa 
och välbefinnande samt förmåga att utföra sitt traditionella arbete.

• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga 
 abnormiteter skall diskvalificeras.
• Skalle som är kortare än nospartiet.
• Otypiskt kort nosparti.
• Nosrygg som är mycket konkav eller konvex.
• Läppar som är för lösa eller otillräckliga. Läppar som inte täcker 

tänderna när munnen är stängd.
• Opigmenterad nostryffel (mer än 20 % utom i fall av tillfällig 

eller permanent förlust via skada i arbetet).
• Underbett eller överbett, sned käke.
• Skelögdhet i vilken form som helst; blå ögon.
• Opigmenterade ögonkanter (även när de är bara något opig-

menterade).
• Helt hängande öron eller tecken på justerade öron.
• Kroppslängd som understiger mankhöjden.
• Hund av kondrodystrof typ med krokiga ben.
• Helt opigmenterad hud.
• Päls som är kortare än 4 cm på manken.
• Helt rak päls; ullig päls.
• Lång päls, filtad päls över hela kroppen (snörliknande päls).
• Vita tecken eller stråk av vitt på annan plats än i bringan.
• Vita hår i pälsen på kropp och ben.
• Vit bringfläck som är större än 8 cm i diameter.
• Mankhöjd över eller under de i standarden angivna måtten.

Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk 
konstruktion skall användas till avel.

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och 
normalt belägna i pungen.
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 POSTADRESS 163 85 Spånga
 BESÖKSADRESS Rinkebysvängen 70
 TELEFON 08-795 33 44
 E-POST agstandard@skk.se

www.skk.se

Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och 
företräder alla hundar och hundägare i Sverige. Med våra 300 000 
medlemmar är vi en av landets största intresseorganisationer. Vi 

sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den 
stora glädjen och nyttan med hund!


