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RASEBESKRIVELSE FOR SVENSK LAPPHUND 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland: 
 
Bruksområde: 
 
Kort historikk:  
 

 
Sverige 
 
Reingjeterhund, nå først og fremst allsidig selskapshund 
 
Gammel nordisk rase som ble brukt av samer som gårds-, 
jakt- og gjeterhund.  Det er en usedvanlig tilgjengelig og 
arbeidsvillig hund.  Disse egenskapene gjør den svært nyttig 
innenfor rein-næringen.  Nå til dags er rasen først og fremst 
en allsidig selskapshund som egner seg til mange typer 
hundesport og aktiviteter.   
 

Helhetsinntrykk: 
 

Typisk spisshund.  Rektangulær, litt under middels stor med 
god holdning.   
 

Adferd/ 
temperament: 
 

Livlig, vaktsom, vennlig og hengiven.  Svært lærenem, 
oppmerksom og arbeidsvillig. Tøff og utholdende. 
 

Hode: 
 

 

 Skalle: Noe lengre enn bred.  Hvelvet, nøkkeknølen ubetydelig 
markert. 
 

 Stopp: Meget godt markert.  
 

Nesebrusk: Helst kullsort, eller meget mørk.  I samsvar med pelsfargen. 
 

Snuteparti: Noe lengre enn en tredjedel av hodets lengde.  Godt utfylt, 
jevnt avsmalnende mot nesebrusken sett fra alle sider.  Rett 
neserygg. 
 

Lepper: Tørre, godt tilliggende mot kjevene.  Lepper og gommer 
kraftig pigmentert. 
 

Kjever/tenner: Saksebitt. Jevne og velutviklede tenner. 
 

Kinn: Velutviklete kinnbensbuer. 
 

Øyne: Plassert ganske langt fra hverandre, øyeåpningene nesten 
horisontalt plasserte.  Runde, ganske store, men ikke 
utstående.  Brune, mørkebrune foretrekkes. Øyelokkrendene 
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kraftig pigmentert.  Uttrykksfullt blikk. 
 

Ører: Trekantede, brede ved basen, kort opprettstående med lett 
avrundete spisser.  Bredt plassert, meget bevegelige.  
Kippører ikke ønskelig, men heller ikke diskvalifiserende. 
 
 

Hals: Middels lang, tørr og kraftig. 
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Rette, kraftige og parallelle, både i stående og under 
bevegelse.  Skulderledd, albue og mellomhånd så vinklet at 
hunden får god steglengde.  
 

Skulder: Godt tilbakelagt. 
 

Albue: Godt tilliggende til brystkassen. 
 

Poter: Ovale, sterke med godt sluttede tær.  Hår også mellom 
tredeputene, som skal være kraftige og elastiske.  Klør og 
tredeputer meget godt pigmentert. 
 

Kropp: Samlet, noe lengre enn mankehøyden. 
 

Rygg: Rett, sterk.  Muskuløs og fjærende.   
 

Lend: Kort og bred.  
 

Kryss: Forholdsvis langt, bredt og muskuløst.   Svakt fallende. 
 

Bryst: Forholdsvis dypt, rekker til albuene.  Forholdsvis langt, selv 
de bakre ribben velutviklete.  Oval sett forfra.  Velutviklet og 
tydelig markert forbryst.   
 

Underlinje/buk: Svakt opptrukket. 
  

Hale: Forholdsvis høyt ansatt, rekker ca til haseleddet. Bæres 
ringlet over ryggen i bevegelse. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Velvinklet kne- og haseledd, men ikke overdrevent. 
 

Lår: Muskuløse. 
 

Haser: Lavt ansatte for å gi et kraftig fraspark.  Sporer tillatt. 
 

Mellomfot: Tørre og smidige, ganske lange.  
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Poter: Som forpoter. 
 

Bevegelser: 
 

Lette og spenstige med jordvinnende, parallelle steg og med 
kraftig fraspark. 
 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Rikelig.  Består av dekkpels og tett, myk underull.  Strittende, 
dvs dekkpelsen står rett ut, småkruset ved hårroten. 
Underullen meget småkruset.  Pelsen kort på hodet og benas 
forsider, lang på brystet, på benas baksider og på halen.  
Halen busket med lang, tett pels.  På nakke og hals så lang 
at det dannes krage.  Tåler all slags vær. 
  

Farge: 
 

Vanligvis ensfarget sort, både brunskjær (solbrent) og 
bjørnebrune nyanser er typisk.  Tidligere forekom også brunt.  
Hvitt i brystet, på potene og halespiss er tillatt.     
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: Ideal 48 cm,  3 cm 

Tisper: Ideal 43 cm,  3 cm 
 

Feil: Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. 
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er 
i relasjon til rasebeskrivelsen og hvordan det påvirker 
hundens sunnhet og evne til å utføre sitt tradisjonelle arbeid.   
 

Diskvalifiserende 
feil: 

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske 
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres. 
- Utypisk. 
- Manglende underull 

 

 
 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI 27.03.2012 - standard. 
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