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OM RAS FOR HOKKAIDO 

Hokkaido er en av rasene som hører inn under Norsk shiba klubb. 

Per 31.12.2013 finnes det ingen av denne rasen registrert i Norge. Vi har derfor ikke laget en 

"fullverdig" RAS for hokkaido. 

Vi har lagt informasjon om rasen og helsestatus i Japan til grunn for dokumentet. Klubben følger med 

utviklingen i rasen, og vil øyeblikkelig tilføye opplysninger hvis det blir tatt inn individer, eller ny 

informasjon blir tilgjengelig. 

Det finnes noen individer i Europa, og klubben vil følge med utviklingen for å kunne gi interesserte råd 

om rasen og informasjon om helsestatus. 

 
 
Hokkaido er en av de 6 japanske spisshundrasene. Den er middels stor og har sin opprinnelse på 

Japans nordligste øy, Hokkaido. Den kalles også Ainu ken etter Japans opprinnelige urbefolkning. 

Ainuene kalte hundene sine for "seta" eller "shita", og de ble brukt til å jakte på bjørn og hjort. Man 

antar at hundene fulgte med Ainuen da disse ble presset nordover da de koreanske Yayoiene inntok 

Japan. 

 Hokkaidoen antas å ha mange av de samme genene som den gamle typen hunder Jomon folket tok 
med seg til Japan. Rasen ble nok delvis krysset med hundene til Yayoi folket, men påvirkningen var 
mindre enn for raser på Japans fastland, siden de ble isolert på øya Hokkaido. Studier viser at de har 
felles DNA med Ryukyu ken fra Okinawa, som også antas å bære gener fra de originale Jomon 
hundene. 
 
Hokkaidoen ble utnevnt til levende nasjonalmonument i 1937. I Japan finnes det to hovedregistre for 
rasen; Hokkaido Ken Hozonkai og Hokkaido Ken Kyokai. Disse klubbene registrerer så godt som alle 
hundene. 
 
Rasen besto opprinnelig av flere linjer med navn etter landsbyene de kom fra. De mest kjente var 
Chitose, Biratori, Atsuma og Yuwamizawa. Chitoselinjen er i dag den eneste rene/opprinnelige linjen, 
mens resten av rasen er en miks av alle de originale linjene. Hvit, litt mindre hunder med små ører og 
brede panner er kjennetegnet på Chitoselinjen. Atsumalinjen var mest kjent for tigrerte hunder med 
noe avsmalnende snuter. 
 
Hokkaidoen er kjent for sitt mot. Svært få brukes i dag til bjørnejakt, men det arrangeres fortsatt 
jakttesting på spesialutstillinger der hundene får se en levende bjørn og vurderes ut fra 
bevegelsesmønster, reaksjon og jaktlyst. 
 
Hokkaidoen er en middels stor, muskuløs hund. Den har lenger og tykkere pels enn de andre japanske 
spisshundrasene, og de har også bredere bryst og mindre ører. I likhet med de andre japanske 
spisshundrasene, har den en dobbelpels, med strie dekkhår og tykk, tett underull som røytes 2 
ganger i året. Rasen har flere godkjente farger; hvit, rød, black & tan, tigrert, sesam og ulvegrå. 
Mange hunder har også flekkete tunge. Ørene er stående og halen er krøllet eller sigdformet. I 
JKC/FCI standarden settes størrelsen til 48,5 - 51,5 for hannhunder og 45,5 - 48,5 for tisper. NIPPO har 
en litt annen inndeling med 49 - 55 for hanner og 46 - 52 for tisper. 
 
  



Hokkaido er en hardfør, livlig rase som er godt egnet for de kalde vintrene på Hokkaido. Levealderen 
kan bli opptil 15 år. Det finnes ca. 10-12 000 individer i Japan. Hvert år registreres det ca. 900-1000 
valper. Rasen er veldig sjelden utenfor Japan.  
 
Det finnes få data om helsen til rasen. Men det som er kjent fra Japan er bilyd på hjertet, CEA(Collie 
Eye Anomaliy), allergier, tannmangel, for stor tåreproduksjon p.g.a misdannede eller trange 
øyekanaler og en høy andel av kryptorkisme. 
 
Første RAS godkjent av styret i Norsk shiba klubb 6/3-2014 
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