
Jämförelse norsk älghund, grå och norsk älghund, svart 

 

Norsk älghund, grå Norsk älghund, svart 
Storlek: Hanar  ideal 52 
               Tikar    ideal 49 
Mankhöjd som är 3 cm under eller 4 cm över 
angiven  idealhöjd är diskvalificerande. 
 
Kvadratisk, kort och kompakt, god resning. Får 
inte ha en loj utstrålning. 
 
 
Modig, djärv och energisk. Behöver också 
dådkraft som även skall synas i ringen. Den får 
inte hässja, flåsa eller vara pipig, vilket skall 
noteras i kritiken. 
 
Huvudet skal vara torrt, kilformat och 
förhållandevis brett vid öronen. 
Skall- och nosparti skall vara ungefär lika långa. 
Skallpartiet skall vara svagt välvt. 
 
Bröstkorgen skall vara bred och djup med väl 
välvda revben. 
 
Underlinjen skall vara nästan rak.  
 
Svansen skall vara hårt rullad över ryggens 
mittlinje. Den yttersta leden på svansen kan inte 
rätas ut på den vuxna hunden. Stubbsvans är 
diskvalificerande. 
 
Fram- och bakställ skall vara måttligt vinklat. 
 
Pälsen skall vara medellång, tät, riklig, grov utan 
krusighet. Riklig underull. 
 
Mörkare eller ljusare grå med ljusare färg på 
bröst, buk och ben, på svansens undersida, 
under svansroten och i selteckningen. Öronen 
och främre delen av nospartiet skall vara mörk = 
mörk mask. Underullen rent ljus grå. 
Brunt, gult eller sotig färg och mörk underull är 
fel, liksom vit svansspets och vit bröstfläck. 
Stor avvikelse från den grå färgen är 
diskvalificerande. 
 
 

Storlek: Hanar  46-49, ideal 47 
               Tikar    43-46, ideal 44 
Mankhöjd som är 3 cm under eller 4 cm över 
angiven idealhöjd är diskvalificerande. 
 
Kvadratisk, spänstig, atletisk, stolt resning. 
OBS att svart älghund skall vara mycket mer 
atletisk och torrare än gråhunden. 
 
Modig, djärv och energisk. Kan vara relativt 
försiktig, får inte vara stressade eller flåsiga, 
vilket skall noteras i kritiken. 
 
 
Huvudet skall vara kilformat, torrt, lätt och 
förhållandevis brett vid öronen. 
Skall- och nosparti skall vara lika långa. 
Skallpartiet skall vara nästan flat. 
         
Bröstkorgen skall vara relativt djup med väl 
välvda revben.  
 
Underlinjen skall vara något uppdragen.  
 
Svansen skall vara hårt rullad över ryggens 
mittlinje. Stubbsvans är allvarligt fel. 
 
 
 
Fram- och bakställ skall vara måttligt vinklat. 
 
Pälsen skall vara tät och grov men slätt 
åtliggande. Riklig svart underull. 
 
Rent svart och glänsande. Lite vitt på bröst och 
tår är tillåtet.  
Vita stickelhår, vitt på svansen eller vita 
strumpor är fel. 
 
 

 


