
 
 

Stress  Jagthunde 
 Støvende(1) 

(opsporende/lang-somt 
drivende) 

  Hurtigt 
drivende(2) 

(Primært mynder) 

Stillende(3) 
(fixerer vildt) 

Fuglehunde Grav- & 
rottehunde(7) 

(Primært Schnauzere, 
pinchere og terrier) 

 

Vand-
apporterende(4) Stående(5) 

Stødende- & 
apporterende(6) 

Normal-
adfærd 

-Meget stærk bytte- og 
spordrift 
-Meget selvstændige 
-Revirforsvarende 
-Meget stærk flokfølelse 
-Snuden i jorden 
-Gøer ekstremt meget. 
-Næsten uendelig  
aktionsradius 
-Trækker i linen 
-Funktionelt stædige 
 

- Stærk byttedrift 
-Meget Selvstændige 
-Meget synsfixerede 
-Modnes sent 
-Ikke konkurrence-
egnede 
-Elsker at klovne 
-Ikke særligt lydige 

- Stærk byttedrift 
-Selvstændige 
-Stærk Bytte-
forsvarsdrift 
-Revirforsvarende 
-Aggression ved hård 
træning 
- Lærenemme, hvis 
variation 
-Højt zoneforsvar 
-Kræver stærkt 
lederskab 

-Meget samarbejdsvillige 
-Stresstålelige 
-Stort kontaktbehov 
-Legesyge 
-Signalfølsomme ved 
truende signaler 
-Infantile racer 
-Sexualfixering på alt 
-Skævsiddere 
-Madglad 

-Stærk byttedrift 
-Selvstændige 
-Samarbejdsvillige 
-Psykisk og fysisk robust på 
jagt 
-Sensitiv og Signalfølsom i 
hjemmet 
-Infantile racer, 
koncentrationsproblem. 
-Jager katte 

- Stærkt jagtinstinkt 
-Samarbejdsvillige 
-Energiske 
-Signalfølsomme og bløde 
-Blødt sind 
-Barnlige, sent modne 
-Røde Cocker kan få 
Ragesyndrom 
 

-Stærkt 
Revirforsvarende 
-Stærk byttedrift 
-Meget selvstændige 
-Dumdristige 
-Meget energi 
-Kort lunte 
-Usikre-bluffer 
-kører højt i drifter 
(stresser hurtigt) 
-Stor kamplyst 
-Napoleon komplex 

Stressniveau Lavt Lavt Lavt Medium Højt Medium til højt Højt til Meget højt 

Stress-
adfærd 

- Gøer 
-Stikker af 
-Alene-
hjemmeproblematik 
 

-Aflivning af mindre dyr 
-Lukker af 
-Stikker af 
-Ødelægger ting 
-Gøende 

-Aggression mod 
artsfæller 
-Meget grænsesøgende 
-Gøer 
-Bytteforsvar 
-Ignorerende 
-Indkaldsproblemer 

-Alene-
hjemmeproblematikker 
-Ekstrem Sexualfixering 
-Ekstrem madglæde 
-Overspringshandlinger 
-Overdreven 
kontaktsøgende 

- Lydsensitive 
-Stikker af 
-Alene-
hjemmeproblematikker 
-Overspringshandlinger 
-Lukker af 
-Trækker i linen 
- Indkaldsproblemer 

-Gøer 
-Bytteforsvar 
-Stikker af 
-Bidmarkeringer 
-Genstandsfixering 
-Jagtinstinkt forstærkes 

-Aggression mod 
artsfæller 
-Meget grænsesøgende 
-Genstandsfixering 
-Bytteforsvar 
-Bidmarkeringer 
-Gøer og stikker af 
-Sexualfixering 
-Aflivning af mindre dyr 

Oprindelige
Arbejds-
egenskaber 

-Ekstremt gode til spor 
(jordfært) 
-Selvstændig, 
udholdende og modig 
-Glammer under jagt 
-Stor flokfølelse 

-Ekstremt adrætte og 
hurtige 
-Ekstremt godt langsyn 
-Jager lydløst  
-Dræber byttet 

-Løber langt og hurtigt 
-Stresser vildtet  
-Gør og hapser (Er 
modige) 
-Farligt vildt (frisk færd, 
øjne og lyd) 

-Vandapporterende ( - 
Toller) 
-App. byttet med blød 
mund 
-Hårdfør i bla. koldt vand 
-Opsporer anskudt vildt 

-Stort jagtrevir i højt 
tempo 
-Metodisk jagt, luftbåren 
fært 
-Tager stand 
-Apporterer fra land 

-Støder vildt op og 
apporterer efter skud 
- Skal forholde sig i ro 
under skud 
- Arbejder på land og i 
vand, larmende 
- Lille jagtrevir 

-Slår ihjel (pas på katte) 
-Arb. selvstændigt og 
sammen med jæger 
-Speciale i skadedyr 
-Tænder meget hurtigt 

Eksempler 
på Racer 

Beagle, Basset , 
Gravhund (7), Blodhund, 
Bayersk&Hannoveransk 
vildtsporhund, Drever, 
Dunker Støver, Fila 
Brasiliero, 
Halden&Hamilton 
støver, Odderhund 

Rodesian ridgeback, 
Wippet, Irsk Ulvehund, 
(GD) Pharaohund, 
Greyhound, Borzoi, 
Galco, Italiens Mynde, 
Podenco, Azawash, 
Magyar Agar, Etna, 
Sloughi, Chart Polski,   

Sheeba Inu, Akita 
Inu,Dogo Argentina, 
Vest- og Østsibiriske 
Laikaer, Norsk Elghund, 
Karelsk Bjørnehund, 
Tysk Jagtterrier, Skotsk 
Hjortehund  

Golden retriever, 
Labrador, Barbet, Cao De 
Aqua Portugues, 
Chesapeake, Curly coated, 
retriever, Flat coated 
retriever, Irsk vandspaniel, 
Toller, New Foundländer,  

Vizla, Breton, Spinone, 
Pointer, Kort- og 
langhårede hønsehunde, 
Bracco Italiano, Gordon 
setter, Irsk setter,  

Amerikansk cocker, 
Clumber spaniel, Field 
Spaniel, Field trial springer 
spaniel, Springer spaniel, 
Sussex spanel, Welsch 
springer spaniel, Phalene, 
Pappillon 

Gravhund(1), Border 
Terrier, Tysk jagtterrier 
Dværg- og mellem-
pinscher, Fox Terrier, 
Griffon, Jack Russel, 
Kromfohrländer, 
Yorkshire Terrier  
 

 



 
 

 

 

 

 

Stress  Får- & kvægvogtende hunde 
 Hyrdende(10) Drivende(9) Vogtende(8) Vagt (Mastiffer)(11) Kamp(12) 

Normal-
adfærd 

-Stærkt hyrdeinstinkt 
-Stærk flokdrift 
-Høj signafølsomhed 
-Stor samarbejdsvilje 
-Stor arbejdsvilje 
 

-Stor selvstændighed 
-Kropstålelige (ikke fremmede) 
-Lægger op til stresslege 
-Stærkt revirforsvarende 
-Meget beskyttende 
-Stor arbejdsvilje 
 

-Stærkt revirforsvarende 
-Stor selvstændighed 
-Svære at stresse 
-Lav sexualdrift 
 

-Stærkt revirforsvarende 
-Stor selvstændighed 
-Svære at stresse 
-Kropssensitive 

-Intense og insisterende 
-Stor selvstændighed 
-Kropssensitive 
-Klovner 
-Stort tyggebehov 

Stressniveau Meget højt Lavt til medium Lavt Lavt til meget lavt Medium til lavt 

Stress-
adfærd 

-Bidmarkeringer 
-Alene-hjemmeproblematik 
-Gøer 
-Hyperaktiv 
-Genstandsfixering 

-Bidmarkeringer 
-Bytte-forsvar 
-Trækker i linen 
-Ignoreren 

-Aggression mod artsfæller 
-Meget grænsesøgende 
-Bytte-forsvar 
- Aggression mod kønsfæller 
 

-Meget Aggression mod artsfæller 
-Meget grænsesøgende 
-Bytte-forsvar 
-Vogtende 
-Aggression mod kønsfæller 

-Kamplyst mod artsfæller 
-Meget grænsesøgende 
-Bytte-forsvar 
-Vogtende 
-Destruktiv 
- Aggression mod kønsfæller 

Oprindelige
Arbejds-
egenskaber 

-Kan aflæse microsignaler, meget 
signalfølsomme 
-3 slags: Eyestockers, Heelers og 
Body bouncers 
-Samle, hente og drive (meget 
avancerede) 
-Revirforsvarende og vagtsomme 

-Driver dyr til marked og 
beskytter bonden 
-Selvstændige og 
samarbejdsvillige 
-Stærk beskyttertrang og 
revirforsvar 
-Også brugt til politiet og til 
trækarbejde 
 

-Viser underlegne signaler 
overfor de får de vogter 
-Vogter hjord mod predatorer 
(alene, el. efter hjords str.) 
-Meget selvstændig og Territorial 
-Angriber, hvis flokken er truet 
-ofte meget lidt byttedrift 

-Altid på vagt, stærkt revirforsvar (har 
jagtegenskaber) 
-Gode til at brug øjnene 
-Reagerer og afreagerer lynhurtigt 
-Kamplystne (andre hunde og 
fremmede) 

-Tænder på smerte, blod og svaghed 
-Kampspecialister på hunde og vilde 
dyr (modige) 
-Terrier i mange af racerne for mere 
aggression 
-Starter ikke selv slagsmål, men lader 
sig let provokere 
-Passer godt på sine mennesker 

Eksempler 
på racer  

Schæfer, Australsk Kelpie, Australsk 
Shepard, Bearded Collie, Hollandsk 
Hyrdehund, Malinois, Schapendoes, 
Shetland Sheepdog, Islandsk 
fårehund, Collie, Pumi,  Briard (9),  
Puli(9),  Tervuren(13), 
Groenendael(13) 

Briard, Rottweiler, 
Resenschnauzer, Appenzeller, 
Australian cattledog, Berner 
sennen, Beauceron, Bergamasgo, 
Laboreiro,  Old English sheepdog, 
Napoletansk mastiff, Picard,  
OES,  Briard(10), Ca De Bestiar(8),  
Cane Corso(11),  Cao De Castro 
Laboreiro(8),   Puli(10) 

Kuvasz, Commodor, 
Pyreneerhund, Akbash, anatolsk 
hyrdehund, Ca De Bestiar, Cao De 
Castro Laboreiro, Centralasiatisk 
Owtcharka, Cuvac, Tornjak, 
Spansk Mastiff, Sarplanina, 
Maremma, Kuwasz,  Ca De 
Bestiar(9),  Cao De Castro 
Laboreiro,(9) 

Akita, Bullmastiff, Engelsk Mastiff, Fila 
Brasileiro, Grand Danois, Leonberger, 
Mastino Espanol, Mastino Napolitana, 
Mops, Shar Pei (12), Sct. Bernhard,  
Akita(3) Dogue De Bordeux(12),  
Mastino Napolitana(12),  Shar Pei(12), 
Mops (12),  Cane Corso(9),  Dogue De 
Bordeux 

Akita, Amstaff, Boston Terrier, Bull 
Terrier, Dogo argentino,  Dogue De 
Bordeux, Engelsk Bulldog,  Mastino 
Napolitana, Pittbull, Shar Pei, Tosa, 
Mops, OEB,  Akita (3),  Dogo 
argentine(3),  Mastino 
Napolitana(11),  Shar Pei(11), Mops 
(7, 11),  Boxer(13) 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stress  Øvrige racegrupper 
 

Træk & slædehunde(14) Tempel- & alarmhunde(15) 

 
Politi- & tjeneste hunde(13) Gårdhunde(16) 

Normal-
adfærd 

-Stærk flokdrift 
-Stor sprogsikkerhed 
-Stor udholdenhed 
-Meget selvstændige 
 

-Stor samarbejdsvilje 
-Stresstålelige 
-Stort kontaktbehov 

-Stor Samarbejdsvilje 
-Stor arbejdsvilje 
-Fysisk og/eller mentalt stærke 
-Aktive 
-Sprogsikre og /eller signalfølsomme 
 

 

Stressniveau Lavt Medium til lavt Højt  

Stress-
adfærd 

-Stikker af 
-Alene-hjemmeproblematik 
-Trækker i linen 
-Aflivning af mindre dyr 
Vokaliseren, Hylen 
 

-Gøer 
-Aggression mod artsfæller 
-Vogtende 
-Bytteforsvar 
-Bidmarkeringer 
 

-Aggression mod artsfæller 
-Bidmarkeringer 
-Stort revirforsvar 
-Genstandsfixering 
-Gøen 

 

Oprindelige
Arbejds-
egenskaber 

-Primært trækhunde foran sneslæder 
-Også brugt til jagt (Grønlandshund, 
Siberian husky og Malamut) 
-Hyrdning og  selskab (Siberian Husky 
og Samojed) 
-Kan klare ned til -50 grader pga. pels og 
fedtlag på trædepuder 

-Hof- og selskabshunde (Sleevedogs) 
-Skræmmer ånder væk og alarmere, 
hvis der kommer gæster 
-Har været hellige, samt brugt til gaver 
og offergaver 
-Som navnet siger, gøer de rigtig meget 

-Meget alsidige 
arb.egenskaber(Narko,Vagt, 
Patruljering, Fødevare..etc) 
-Stor samarbejdsvilje og flokfølelse 
(mod mennesket) 
-Stort revir- og forsvarsinstinkt 
-Dygtige til at lære menneskeøvelser 

-Passer på gården og vogter kvæg og/eller får 
-Har alsidige arbejdsfunktioner 
-Skarpe og hårde (bider om nødvendigt 
indtrængere) 
-Er hårdfør nok til at være ude, nat og dag, 
sommer og vinter 

Eksempler 
på racer  

Grønlandshund, Eskimohund, Alaskan 
Malamut, Samojede, Sibirsk Husky, 
Tamaskan  

Brichon Frisè, Chihuahua, Chinese 
crested, Chow chow, Coton de Tulear, 
Dværgpincher, Volpino, Tipetansk 
spaniel, Pomeranian, Phalene, løwchen, 
Lhasa Apso, Malteser, Papillon, Shih-
tzu, Fransk Bulldog(12), King Charles 
spaniel(6) 

Eftersøgning / Demonstration: 
Lakenois, Hovawart, Schæfer (10), 
Riesenschnauzer (9), Airedale terrier(7), 
Rottweiler(9), Briard(10,9), Boxer(12), 
Groenendael(10), Doberman 
Narko / fødevarer: Labrador(4), 
Beagle(1), FT Spaniel (6) 

Hunde I denne gruppe hører til I flg. 
Racegrupper: 
-Rotte-og gravhunde 
-Små og mellemstore (nordiske) spidshunde 
-Fåre- og kvæg hyrdende/vogtenden 
-Kamp hunde 
-Vagthunde 

https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Tamaskan&action=edit&redlink=1

