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STANDARD FÖR SLÄTHÅRIG FOXTERRIER 
Rasnamn i hemlandet: Fox Terrier (Smooth) 
 
URSPRUNGSLAND/HEMLAND: Storbritannien 
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Terrier 
 
FCI-KLASSIFIKATION: Grupp 3, sektion 1 
 
BAKGRUND/ÄNDAMÅL: Båda hårlagen av foxterrier, släthårig och strävhårig, har 
brittiskt ursprung och troligen från samma typ av hundar som ligger bakom bullterrier och 
black-and-tan terrier (nu manchesterterrier). En enhetlig typ etablerades under sent 1800-tal 
och den första standarden för foxterrier skrevs 1876. Rasen är en av de livligaste och mest 
alerta bland terrierraserna och förädlingen till dagens utställningsstandard har inte lett till 
någon osundhet. Den är kapabel till omfattande motion och alltid redo att ta i tu med råttor, 
kaniner och förstås räv. 
 
HELHETSINTRYCK: Släthårig foxterrier är en energisk och livlig hund med god 
benstomme och kraft i litet format. Den skall aldrig vara klumpig eller grov, inte heller vara 
högställd eller lågställd, utan likt en kortryggad jakthäst skall rasen stående täcka mycket 
mark. 
 
UPPFÖRANDE/KARAKTÄR: Rasen skall vara alert, kvick och rörlig, med livligt uttryck, 
alltid förväntansfullt ”på tårna”. Den skall vara vänlig, framåt och orädd. 
 
HUVUD  
 
SKALLPARTI:  
Skalle: Skallen skall vara flat och måttligt smal. Den skall gradvis avsmalna mot ögonen. 
Stop: Ett litet stop skall finnas. 
 
ANSIKTE:  
Nostryffel: Nostryffeln skall vara svart. 
Nosparti: Nospartiet, både över och underkäke, skall vara starkt och muskulöst. Partiet under 
ögonen skall vara endast obetydligt utmejslat. Denna del av nospartiet skall vara måttligt 
utmejslat, för att inte smalna i rät linje som en kil. 
Käkar/Tänder: Käkarna skall vara starka med ett komplett, regelbundet saxbett. 
Kinder: Kinderna får inte vara fylliga. 
Ögon: Ögonen skall vara mörka, måttligt små och så runda som möjligt men inte utstående. 
Uttrycket skall vara vaket och intelligent. 
Öron: Öronen skall vara små, V-formade och falla framåt tätt intill kinderna, inte på sidan av 
huvudet. Örats vikning skall ligga ovanför hjässlinjen. Öronen skall vara måttligt tjocka. 
 



HALS: Halsen skall vara av god längd och gradvis öka i omfång mot skuldrorna. Den skall 
vara torr och muskulös utan överflödigt halsskinn. 
 
KROPP:  
Manke: Skulderbladsspetsarna skall vara tydligt markerade vid manken. 
Rygg: Ryggen skall vara kort, plan och stark utan svaghet. 
Ländparti: Ländpartiet skall vara kraftfullt och endast mycket svagt välvt. 
Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara djup men inte bred. De främre revbenen skall vara måttligt 
välvda och de bakre långa. 
 
SVANS: Svansen har tidigare traditionellt kuperats. 
Kuperad svans: Svansen skall vara ganska högt ansatt och stadig. Den skall bäras glatt men 
inte över ryggen eller ringlad. 
Okuperad svans: Svansen skall vara ganska högt ansatt och bäras glatt men inte över ryggen. 
Den skall vara så rak som möjligt och av måttlig längd i proportion till hundens helhet. 
 
Svanskupering är förbjuden i Sverige  
 
EXTREMITETER 
 
FRAMSTÄLL:  
Skulderblad: Skuldrorna skall vara långa, sluttande och väl tillbakalagda. Skulderlederna skall 
vara finmejslade. Skulderbladsspetsarna skall vara tydligt markerade vid manken. 
Underarm: Frambenen skall, sedda från alla håll, vara absolut raka med helt igenom stark 
benstomme. 
Handlov: Handlovarna skall vara obetydligt eller inte alls markerade. 
Framtassar: Framtassarna skall vara små, runda och kompakta med hårda, motståndskraftiga 
trampdynor och måttligt välvda tår. De får varken vara inåt- eller utåtvridna. 
 
BAKSTÄLL:  
Helhet: Bakstället skall vara starkt, muskulöst och helt utan tendens att vara underställt eller 
krumt. 
Lår: Låren skall vara långa och kraftfulla. 
Knäled: Knälederna skall vara välvinklade. 
Has/Hasled: Hasorna skall vara lågt ansatta. 
Baktassar: Baktassarna skall vara små, runda och kompakta med hårda, motståndskraftiga 
trampdynor och måttligt välvda tår. De får varken vara inåt- eller utåtvridna. 
 
RÖRELSER: Fram- och bakbenen skall föras rakt framåt och vara parallella. Armbågarna 
skall föras lodrätt och fritt utmed kroppssidorna. Knälederna får varken vara inåt- eller 
utåtvridna och hasorna får inte röra sig för tätt. Det mycket rörliga bakpartiet skall ge ett bra 
påskjut. 
 
PÄLS 
Pälsstruktur: Pälsen skall vara rak, åtliggande, slät, hård, tät och riklig. Buken och lårens 
insidor får inte vara hårlösa. 
Färg: Vitt skall dominera. Helt vit, vit med tanfärgade fläckar eller vit med svarta fläckar med 
eller utan tanteckning. Brindle, röda eller leverfärgade tecken är absolut inte önskvärt. 
 
 



STORLEK/VIKT:  
Mankhöjd:  Hanhund, inte över 39 cm, tik något mindre.  
Vikt:   Hanhund:  7,5–8 kg 

Tik:   7–7,5 kg 
 
FEL: Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av 
avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande. 
 
DISKVALIFICERANDE FEL 
• Aggressiv eller extremt skygg.  
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter.  
 
NOTA BENE: Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk konstruktion 
skall användas till avel. 
 
TESTIKLAR: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt 
belägna i pungen. 
 


