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Borderterriern härstammar från gränstrakten mellan 
Skottland och England, the Border District. Det är 
en liten strävhårig terrier, som är populär också som 
sällskapshund pga. sitt trevliga och sällskapliga 
temperament. Vikten ligger runt 6-7 kilo och mank-
höjden ca 33-35 cm och det ska gå att ”spanna” 
hunden, dvs. man ska kunna greppa hunden runt 
bröst-korgen med händerna.

Färgen är grizzle (brungrå), röd eller blå (svartgrå 
rygg) och eftersom det är en strävhårig hund 
behöver pälsen trimmas minst två gånger om året 
när den börjar fälla. Huvudet ska likna en utters.

Borderterrier är en frisk och robust ras, blir ofta 
gammal, 15-åriga är inte sällsynta.

Det är en grythund med bra skärpa och jaktlust, en 
rävsprängare som på senare tid också blivit populär 
som stöthund och kortdrivare. Man räknar med att 
10 % av borderterrier används som grythundar, 

skäller på syn, men inte alla är spårskallare.

Borderterriern är också en lämplig val för dem som 
inte jagar så ofta eftersom den inte blir rastlös om den 
inte får jaga utan trivs också bra som familjehund.

Cirka 10 bordrar blir grytchampion årligen 
genom jaktprov. Dessutom är det många som blir 
grytchampion via utländska grytprov.

Rasklubben heter Borderterriersällskapet. 
Rasinformatör: Åsa Sundström tel. 0722-259229
Jaktansvarig: Christer Johansson tel. 0433-71578

Jack Russell Terrier kommer ursprungligen från 
England. Där formades rasen under 1800-talet av 
kyrkoherde John (Jack) Russell. Han utvecklade en 
typ av foxterrier som passade de jaktegenskaper han 
sökte i en hund som skull klara av livet med foxhounds 
likaväl som att den skulle kunna gå ner i rävgryt eller 
driva ut andra rovdjur ur dess bohålor. Två varianter 
utvecklades ur så gott som samma linjer, enda 
skillnaden var egentligen storlek och proportioner. Den 
högre, mer kvadratiskt byggda varianten är numera 
känd som Parson Russell Terrier medan den lågbenta, 
proportionellt längre är känd som Jack Russell Terrier.

Jack Russell Terriern har en Australisk standard och 
har varit godkänd ras i Australien sedan 1991. The 
Jack Russell Terrier Club of Australia (Inc.) grundades 
1972 och hade förmånen att ha hängivna och kunniga 
supporters som förde stambok och hade noggrant 
nedtecknade stamtavlor som kunde styrkas. Rasen 
kom till Sverige 1965. En känd svensk kvinnlig 
hästuppfödare lät importerade den första tiken. FCI 
godkände rasen 2001 vilket medförde att Jack Russell 
Terriern erkändes av SKK.

Jack Russell Terriern fungerar som sällskapshund 
såväl som grythund. Den skall vara livlig, alert 
och aktiv med ett intensivt och intelligent uttryck. 
Rasen skall vara framåt, orädd och vänlig med gott 
självförtroende. En hund som ser ut att ha roligt. 

Jack Russell Terrierns historia som rovdjursskarp 

avelsarbetet, fram till en utpräglad grythund. Flera 
av dessa egenskaper har även gett Jack Russelln 
jaktglädje och tålamod till både drivande jakt och 
spårnoggranna eftersök. Den del av Bullterriern som 
man kan skymta i arvet, är troligen den del som ger 
dådkraften att spränga vildsvin med framgång.

Jaktansvarig: Dennis Forsberg, tel. 076-39 25 777
Medlemsansvarig: Lena Lövdahl, tel. 0512-423 43

Parson ska kännetecknas av att den är en arbetande 
terrier och verkligen ge ett arbetsdugligt intryck, vara 
aktiv och smidig, byggd för snabbhet och uthållighet. 
Helhetsbilden skall vara en balanserad och rörlig 
hund som aldrig får bli extrem i sin outline och hela 
kroppen skall vara något längre än mankhöjdsmåttet. 
Bröstkorgens storlek, form och elasticitet är en viktig 
faktor. 

Till sitt temperament skall hunden vara modig och 
framåt utan att vara dumdristig eller för skarp. Rasen 

färgen är det en övervägande vit hund med tanfärgade, 
svarta eller trikolora huvud- och kroppsmarkeringar. 

Jaktmässigt är parson russellterriern först och främst 
en grythund. Den har en bra rovdjurskärpa och 
mycket jaktlust, utan att gå till överdrift. I huvudsak en 
rävsprängare men vi har under åren sett att den ofta 
även fungerar väldigt bra som förliggare på grävling. 
Ovan jord fungerar den ofta som stöthund som skäller 
vid kontakt och håller i en stund under förföljandet när 
djuret ger sig av. Det förekommer även skalldrivande 
individer. 

Den stora fördelen med parson som jakthund är 
  .gävtkaj i atsem ted llit ned adnävna nak nam tta

Förutom till grytjakt så används den även till olika 
typer av klövvilt, hare, mård, mink m.m. Även som 
eftersökshund är parson en mycket duglig hund. 

Parson passar den som vill ha en trevlig familjehund 
som gärna myser i TV-soffan och också alltid ställer  
upp till 100% när det är dags att jaga.

Idag har rasen drygt 60 grytjaktchampionat och 
därutöver 75 grytjaktmeriterade hundar. 

Rasklubben bildades 1992 och heter 
Svenska Parson Russell Terrierklubben. 
Rasinformatör: Anja Månström tel. 0414-312 38
Jaktansvarig: Peter Wikström tel. 0911-393 30

Den släthåriga foxterriern är en hund som från 
början framavlades för ett vara en estetiskt tilltalande 
grythund. Jakt på räv har per tradition varit och är 
fortfarande den vanligaste jakten med foxterriern. 
Här kommer dess goda rörlighet och relativt höga 
skärpa väl till pass. De jagande foxterrierna har 
mod, rovdjursskärpa, samt mycket god jaktlust. 

Den släthåriga foxterriern var länge den klassiska 

av borderterrier och tysk jaktterrier och när sen 
rävskabben kom så sjönk foxterrierns popularitet 
dramatiskt eftersom den ansågs som en renodlad 
rävsprängare. Exempelvis registrerades 1999 155 
foxar totalt och av detta var ca 10% från jaktlinjer. 
10 år senare alltså 2009 var totala antalet 
registreringar 162, varav 50% var efter jagande 
föräldrar. Även meriterade foxterrier har ökat 
märkbart de sista åren. Säsongen 1999-2000 
meriterades 3 jaktchampions och 2009 – 2010 var 
det 10 stycken. 

många grytjägare i södra delarna av landet håller 
sig med foxterriers där grävlingen står för kanske 
90% av grytdjuren under en säsong. Förutom 
grytjakten fungerar den också bra som stötande och 
kortdrivare på rådjur mm, minkjakt, mårdhund och 
eftersök.
 
Om du är intresserad av den släthåriga foxterriern 
som en grythund tänk då på att:
• Hunden kommer från en uppfödare som föder 
upp i första hand grythundar från dokumenterade 
jaktlinjer.
• Gå inte på resonemanget att en grythund är 
allmänt aggressiv hund som slåss med allt. En 
grythund är inte en aggresiv hund mot andra hundar 
och människor, utan bara mot rovvilt. Skall din hund 
umgås med familjens katt måste den redan som 
liten lära sig vad som är tabu.

För mer information besök vår hemsida.

www.grythundklubben.se
Omslag Fredrik Nilsson och Nordisk Kennelunion 
Form Helena Stigbahr



www.taxklubben.org www.tjtk.se www.grythundklubben.se

Ta x Ty s k  J a k t t e r r i e r Svenska Grythundklubben
Den tyska jaktterriern är en utpräglad jakthund. Tysk 
jaktterrier är en skalldrivande, grytskarp hund med stor 
vattenpassion. Den har stor jaktlust och är uthålligt 
arbetsvillig såväl i grytet som i skogen eller andvattnet 
och är utmärkt vid eftersök. Det lilla svartabruna 
krutpaketet har ett starkt psyke, är livlig, energisk, 
intelligent, lättlärd, viljestark och arbetskrävande. 
Trots den starka viljan är den mycket mottaglig för 
dressyr. Dessutom är den en utmärkt familjehund.

För den som har både tid och de rätta egenskaperna 
och verkligen arbetar med hunden, infriar den 
tyska jaktterriern högt ställda förväntningar på en 
allroundhund. Som kortdrivare på klövvilt, räv och 
hare arbetar jaktterriern med ett energiskt sök och en 
drevfart ungefär som en beagle. Drevtiderna varierar 
mellan 5 och 30 minuter, ibland längre.

Rastypiskt är att hunden driver så länge den har god 
kontakt med drevdjuret men bryter när drevdjuret drar 
iväg eller vid svårare tappter. Detta gör att hunden 
oftast driver rådjur så länge de buktar men bryter när 
drevet sträcker ut.

rävsprängare och de gör jobbet med stor effektivitet. 
De rastypiska egenskaperna med hög skärpa och 
rörlighet är precis vad man önskar sig av en bra 
rävsprängare. Vissa hundar med något lägre skärpa 
och lämpligt arbetssätt lämpar sig mycket bra även för 
grytjakt på grävling. 

Som eftersökshund är jaktterriern effektiv, den har ett 
gott luktsinne och spårar bra, det livliga temperamentet 

något högre fart på spåret än vad som är idealt men 
vissa individer är utmärkta spårhundar.

Vill du veta mer? 
Ordförande: ordforande@tjtk.se
Valpförmedlare: valpformedling@tjtk.se

Svenska Grythundklubben (SGK) är en specialklubb 
inom Svenska Kennelklubben och grundades 
1952. Föreningens mål är att kontinuerligt skapa 
goda förutsättningar för hunden, hundägaren och 
hundägandet genom

• att väcka intresse för och främja avel av mentalt 
och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört 
fullgoda rasrena grythundar

grytegenskaper och verka för utveckling av dressyr 
och praktiskt bruk av dessa raser

• att informera och sprida kunskap om hundens 
beteende, dess fostran, utbildning och vård

• att bevaka och arbeta med frågor som har ett 
allmänt intresse för hundägaren och hundägandet

• att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan 
omvärlden och hundägaren och hundägandet. 

SGK verkar genom sina tio lokalklubbar som 
anordnar grytträningar och –prov vid egna eller privata 
anläggningar, utbildar grytdomare och –tränare och i 
förekommande fall arrangerar introduktionsdagar, 
jakter och grytläger för medlemmarna. 

SGK samordnar en stor del av grytverksamheten i 
Sverige, inte sällan i nära samarbete med de andra 
aktörerna Svenska Taxklubben, Tysk Jaktterrierklubb 
och Svenska Terrierklubben. Så samverkar t.ex. 
Upplands Grythundklubb och Södermanlands 
Taxklubb runt grytverksamheten på Svenska 
Jägareförbundets Öster Malma. 

Med SKK:s nya policy för jakthundsanvändning i 
grytjakten i ryggen, med en förestående regelrevidering 
för ögonen och därtill det viktiga arbetet som utförs i 
landets nordliga delar av grytjägare och grythundar för 
att hålla den från Finland invandrande mårdhunden 
kort är arbetet för en sund grytjakt, nu och i framtiden, 
viktigare än någonsin. 

Det förekommer individer med stor jaktlust och 
enstaka hundar som grytmeriteras från de en 
gång jagande terrierraserna så som welsh terrier, 

Utöver de här nämnda vanligaste av de SKK-

en Jack Russellterrier ofta benämnd att de är 
registrerade i “JRTC of Sweden” samt patterdale 
och fell terrier. 

Andra grythundraser

Taxens ursprung kan sägas vara höljt i dunkel, 
även om olika hypoteser framlagts i ej ringa mängd. 
Den tyske kynologen Fritz Engelmanns tes, att 
taxen till en början var en dvärgstövare och att den 
först senare kom att användas som grythund och 
spårhund, måste anses ha mycket fog för sig. I 
Sverige är den en av de största raserna med cirka 
2.500 registreringar årligen. Taxen är en mångsidigt 
användbar jakthund, men i Sverige har man renodlat 
egenskapen att under skall förfölja vilt och taxen har 
blivit en omtyckt rådjursdrivare. 

En lång jaktdag i skogen ställer stora krav på 
hundens byggnad och därför är en funktionell, 
sund och riktig exteriör av yttersta vikt. Många av 
rasens särdrag och formatet har framavlats för att 
få en användbar grythund. De korta benen, den 
långsträckta kroppsformen, det kraftiga käkpartiet 
med det välutvecklade bettet och framför allt de 
psykiska egenskaperna är viktiga karakteristika för 
en grythund. Därför skall en tax alltid utstråla mod 
och självsäkerhet samt vara envis och energisk. 

användbar eftersökshund på skadat vilt och på detta 
område har även de mindre varianterna gjort sig 
gällande. I decennier har uppfödning av tax skett i 
tre storlekar (normalstor, dvärg- och kanintax) och 
tre  hårlag (kort-, sträv- och långhårig). 


