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Standard för

HOVAWART

Tyskland

Brukshund

Grupp 2, sektion 2.2
Med arbetsprov

Hovawart är en mycket gammal tysk brukshundsras. Namnet
härstammar från medelhögtyskans Hova = gård och Wart =
väktare. Sedan 1922 har denna ras blivit framavlad på nytt ge-
nom användning av typmässigt liknande hundar som man fort-
farande fann på bondgårdarna. Dessutom korsade man in schä-
fer, newfoundlandshund, leonberger och ytterligare hundraser
under de första årens avelsarbete. Genom kraftfulla urvalsåtgärder
fick man åter fram den ursprungliga brukshunden.

I ursprungslandet lägger man mycket stor vikt vid sundhet hos
hovawart. Särskilt har man minskat förekomsten av höftleds-
dysplasi till några procent genom åratals urval av HD-fria djur.
Dessa ansträngningar bör vara en förebild för alla avelsföreningar
för hovawart.

Hovawart är en kraftig, medelstor, något långsträckt, långhårig
brukshund. Könsprägeln skall synas tydligt i framför allt huvu-
dets form och kroppsbyggnaden.

Kroppslängden skall utgöra ungefär 110-115% av mankhöjden.

Hovawart är en erkänt mångsidig brukshund. Förutom att vara
balanserad och välartad äger rasen skydds- och kamplust, självsä-
kerhet och hårdhet, balanserat temperament och ett mycket gott
luktsinne. Det är en harmoniskt byggd brukshund, hängiven sin
familj, vilket gör den till en framstående sällskaps-, vakt-, skydds-,
räddnings- och spårhund.

Nosparti och skalle skall vara ungefär lika långa. Nosryggen skall
vara rak och parallell med skallen. Huden skall vara stram.



Skallparti

Stop

Nostryffel

Nosparti

Läppar

Käkar/Tänder

Ögon

Öron

Hals:

Kropp:

Rygg

Ländparti

Kors

Bröstkorg

Svans

Extremiteter:

Framställ:

Det kraftiga huvudet skall ha en bred och välvd panna.

Stopet skall vara markerat.

Näsborrarna skall vara välutvecklade. Hos svarta hundar med
tan-teckning och hos svarta hundar skall pigmenteringen vara
svart, hos blonda svart med tillåtelse för ”vinternäsa”.

Nospartiet skall vara kraftigt. Sett såväl från sidan som uppifrån
skall det avsmalna något.

Läpparna skall ligga väl an.

Rasen skall ha ett fullständigt, kraftigt och korrekt saxbett.  Tång-
bett är tillåtet.

Ögonen skall vara ovala och varken utstående eller djupt lig-
gande. Färgen skall vara mörk- till mellanbrun. Ögonkanterna
skall vara väl åtliggande.

De löst hängande trekantiga öronen skall vara ansatta högt och
brett isär, vilket gör att skallen verkar bredare. Öronspetsarna skall
vara något rundade och minst nå ner till mungipan. I vila hänger
öronen platt, vid uppmärksamhet kan de bäras något framåt.
Framkanten skall ligga ungefär mitt emellan öga och nackknöl.

Den kraftiga halsen skall vara medellång och huden stram.

Ryggen skall vara plan och stram.

Länden skall vara kraftig och något längre än korset.

Korset skall slutta något och vara medellångt.

Bröstkorgen skall vara bred, djup och kraftig.

Den buskigt behårade svansen skall nå nedanför hasen, men inte
ända ner till marken. Den kan allt efter hundens stämningsläge
bäras högt över ryggen eller sänkt.

Frambenen skall vara kraftiga. Sedda framifrån och från sidan
skall de vara raka och lodräta.



Skulderblad

Överarm

Armbåge

Handlov

Mellanhand

Bakställ:

Lår

Underben

Has

Tassar

Rörelser:

Hud:

Päls:

Pälsstruktur

Färg

Skuldrorna skall vara mycket muskulösa. Skulderbladen skall vara
långa och väl tillbakalagda.

Överarmarna skall vara långa och ligga tätt intill kroppen.

Armbågarna skall ligga intill bröstkorgen.

Handlovarna skall vara kraftiga.

Mellanhänderna skall vara något snedställda sedda i profil.

Bakbenen skall vara kraftiga och välvinklade samt lodräta bak-
ifrån sedda.

Låren skall vara mycket muskulösa.

Underbenen skall vara mycket muskulösa.

Hasorna skall vara kraftiga och lågt ansatta.

Tassarna skall vara runda, kraftiga och kompakta. Tårna skall vara
välvda och tätt slutna. Sporrarna skall tas bort utom i de länder
som förbjuder detta. Klorna skall vara svarta hos svarta hundar
med tan-teckning och hos svarta hundar. Hos de blonda kan
klorna vara mindre pigmenterade.

Hovawart skall i alla gångarter, fram- och bakifrån sett, röra sig
på en rak linje med marktäckande steg. Travet skall vara mycket
vägvinnande med bra påskjut.

Huden skall i sin helhet vara stram. Hos svarta hundar med tan-
teckning och hos svarta hundar skall den vara blåskimrande, hos
blonda mestadels rosaskimrande.

Den kraftiga, långa pälsen skall vara något vågig och åtliggande
med lite underull. Den skall vara längre på bröstet, buken, på
baksidan av frambenen och låren samt på svansen. Pälsen skall
vara kort på huvudet och på framsidan av fram- och bakben.
Pälsen skall vara tät.

Hovawart finns i tre färger: svart med tan-teckning, svart och
blond.

Svart med tan-teckning: Pälsen skall vara svart och glänsande
med mellanblonda tecken. På huvudet börjar tan-teckningen på



Storlek/vikt:

Mankhöjd

Fel:

Diskvalificerande fel:

Helhetsintryck

nospartiets sidor och sträcker sig runt mungiporna ner till stru-
pen. De punktformiga tecknen över ögonen skall vara tydliga.
Bröstteckningen består av två intilliggande fläckar som kan gå
ihop. På frambenen når tan-teckningen från sidan sett från tårna
till ungefär handloven och når på baksidan upp till armbågarna.
På bakbenen skall tan-teckningen från sidan sett synas under
hasorna som breda streck och ovanför hasorna bara som ett
smalt streck. På bakbenens framsidor når strecken upp till ljum-
skarna. Tan-teckning skall också finnas under svansen. Tecknen
skall överallt vara klart avgränsade.

Några små vita fläckar på bröstet och några enstaka vita hårstrån
på tårna och svansspetsen är tillåtna.

Pigmentet på ögonkanter, läppar och trampdynor skall vara svart.

Svart: Pälsen skall vara svart och glänsande.

Några små vita fläckar på bröstet och några enstaka vita hårstrån
på tårna och svansspetsen är tillåtna.

Pigmentet på ögonkanter, läppar och trampdynor skall vara svart.

Blond: Pälsen skall vara mellanblond och glänsande samt ljusna
mot buken och benen.

Några små vita fläckar på bröstet och några enstaka vita hårstrån
på tårna och svansspetsen är tillåtna.

Pigmentet på ögonkanter, läppar och trampdynor skall vara svart.

Hanhund: 63-70 cm
Tik: 58-65 cm

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhål-
lande till graden av avvikelse.

•  Avsaknad av rastyp.
•  Mycket maskulina tikar.
•  Mycket feminina hanar.



• Kraftigt avvikande kroppsproportioner.

• Aggressiva hundar
• Ängsliga, skotträdda eller slöa hundar.

• Avsaknad av stop.
• Blått eller fläckigt öga.
• Stånd-, vipp-, rosen- eller utstående öron.
• Underbett, överbett, korsbett.
• Avsaknad av mer än 2 tänder av typen P

1
 och M

3
 eller

avsaknad av andra tänder.

• Utpräglade hakpåsar eller stor mängd löst halsskinn.

• Kraftigt svankryggig eller kraftigt karp rygg.
• Smalt eller tunnformat bröst.
• Svansanomali, kraftigt förkortad svans, utpräglad kringelsvans.

• Kraftigt överbyggd.

• Övervägande lockig päls (slutna lockar).

Allmänt:
• Färger som inte finns beskrivna i standarden, t ex blågrå, vilt-

färgad, brun, vit, fläckig, blond med sotig skuggning.
• Vita fläckar. Några enstaka vita hårstrån på insidan av låret

diskvalificerar inte.

Svart med tan-teckning:
• Grå eller bruna fläckar utöver tan-teckningen.
• Underull i övervägande annan färg än svart.
• Övervägande grå eller vitaktiga tecken.

Svart:
• Grå eller bruna fläckar
• Underull i övervägande annan färg än svart.

Blond:
• Solid rödblond färg ljusare nyanser.
• Vitblond färg, gäller även öronen.
• Tydliga, vita tecken.
• Mörka fläckar eller mörk mask.
Det är inte diskvalificerande med några enstaka vita hårstrån på
nosryggen.

• Mankhöjd som underskrider den i standarden angivna.
• Mankhöjd som med mer än 3 cm. överskrider den i standar-

den angivna.

Proportioner

Uppförande/karaktär

Huvud

Hals

Kropp

Extremiteter

Pälsstruktur

Pälsfärg

Storlek



Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska
defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och
normalt belägna i pungen.

Nota bene:

Testiklar:
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