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Hyrdehunde  
som lidenskab

Hvis du søger aktivering af din hyr-
dehund, så den overhovedet ikke sav-
ner får, er du kommet til det rigtige 
sted. Her finder du forslag til aktive-
ring af din firbenede følgesvend, som 
du nemt kan bruge i hverdagen. Det er 
ikke nødvendigt med særligt udstyr, og 
du behøver derfor heller ikke køre på 
træningspladsen. Alt, hvad du har brug 
for, finder du på de almindelige gå-
ture. Desuden kan din hund lære ting, 
som kan vise sig nyttige i hverdagen.

Find ud af, hvilke emner du synes 
om. Det er ikke nødvendigt, at arbejde 
dig igennem hele bogen fra ende til 
anden. Når du finder et kapitel, som 
interesserer dig, så læs det - og start på 
de øvelser, som vil være til fornøjelse 
for dig og din firbenede ven. 

Mor jer godt – både du og din 
hund.
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Arbejde med flokken

For at kunne forstå hyrdehunde, 
må du se på deres oprindelige arbejds-
område. For hyrdehunde er speciali-
ster med ganske særlige egenskaber. 
De skal ikke kun være adrætte og have 
en god reaktionsevne, de skal også 
kunne opfylde visse krav i forhold til et 
bytte.

 Hyrdning har nemlig intet med be-
vogtning at gøre, men er faktisk  
udtryk for en overdreven byttedrift i 
bestemte faser af jagten. Således ud-
viser hyrdehunden en særlig adfærd 
ved lokalisering, forfølgelse, fiksering, 
snigen sig ind på og rejsning af byttet. 
Hvor tydelig i adfærden disse enkelte 
faser i jagten er, afhænger af de 
forskellige racer.

Som regel bliver alle hunde, der 
hjælper hyrder, logisk nok betegnet 
som hyrdehunde. Man kan dog dele 
dem op i tre store grupper af hunde, 
der har med forskellige slags hyrdear-
bejde at gøre:

 – Hyrde- eller fårehunde
 – Drivende hunde
 – Vogtende hyrdehunde 

Ofte er det nødvendigt at finde frem til 
en races oprindelse for at kunne pla-
cere den;  f.eks. er den tibetanske ter-
rier oprindeligt en hyrdehund!

Hyrdehunde

Hyrdehunde hjælper hyrden med at 
holde sammen på sin flok og med at 
flytte den fra et sted til et andet. Det er 
et meget traditionelt job, hvor man har 
udviklet forskellige typer hunde til 
forskellige landskaber og livsbetingel-
ser. På trods af alle forskellighederne 
har de én ting tilfælles: De arbejder 
alle i udkanten af flokken, og de må 
ikke såre eller lave den mindste 
skramme på dyrene. Hyrden kan dog, 
om nødvendigt, bede hunden om at 
tage fat i dyrene.
Mange hyrdehunde driver ikke kun 
flokken ved at løbe tæt op mod den, 
men også ved at gø. Ved drivning af 
rensdyr er gøen særligt vigtig, og der-
for er de skandinaviske hyrdehunde 
som regel meget glade for at gø.

Flokhunde
Inden for vogtning af får har der 
blandt hyrdehunde udviklet sig særlige 
specialister i at holde får fast på et be-
stemt område. Her er der brug for 
hunde, som kan klare et helt unikt 

Hyrdehunde arbejder først og fremmest 
med får eller driver kvæg. Men de bliver 
også brugt til andre dyr, alt efter behov 
og individuel egnethed.
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præcisionsarbejde. Disse hunde har en 
meget stærk drift til at fiksere og snige 
sig ind på fårene, og de kan dirigere 
dem på afstand blot med blikket. Der 
er desuden mange af hundene, som 
har en tendens til at stoppe fårene ved 
at gå til deres hoved. De mest alminde-
lige i denne gruppe er border collie og 
kelpie.

Fårehunde
En yderligere specialisering hos 

hyrdehundene ses hos fårehundene, 
som i avlen udvælges til at være sær-
ligt gode til enten at føre fårene ad 
veje eller til at holde dem på mar-

En border collie på arbejde.

Hyrdehunde som familiehunde

En del hyrdehunde har fundet deres 
plads som familiehunde, hvorved de 
gamle arbejdsegenskaber hos mange af 
dem er blevet svækket. Det betyder dog 
ikke, at hunden derfor problemløst kan 
finde sig til rette som familiehund, for 
de gamle nedarvede egenskaber ligger 
stadig i den, omend måske lidt             
forandret. Men anskaf aldrig en hund fra 
en arbejdslinje, for ved de linjer er sand-
synligheden stor for, at hunden har be-
hov for rigtigt hyrdehundearbejde.
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kerne. Man kalder dem også Tending 
Dogs. 

Denne egenskab blev nødvendig, da 
man med den tiltagende industrialise-
ring, blev nødt til at tage hensyn til 
markafgrænsninger for de omvand-
rende fåreflokke, og ikke længere bare 
kunne lade dem græsse frit. 

Der blev brugt hunde, som kunne 
forstå grænser i landskabet og som, 
om nødvendigt, kunne fungere som 
”levende hegn” ved at løbe frem og til-
bage i udkanten af flokken. Hvis et får 
alligevel bryder ud gennem denne 

linje, skal fårehunden næsten som en 
irettesættelse tage fat i dyrets ryg, for 
at få det til at vende tilbage til flokken. 
Derfor har denne type fårehund en 
særlig funktion i flokken. Mange har 
en udpræget byttedrift.

De store franske hyrdehunde som 
picard eller den gamle tyske hyrde-
hund hører eksempelvis til denne type. 
Flokke, som bliver hyrdet af dem, ses 
ofte med lige sider, dvs. de står i et 
rektangel. Andre hyrdehunde samler 
flokken i en cirkel.

Mange fårehunde kan til stadighed holde en fåreflok under kontrol, også uden hyrdens opsyn. 
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Drivende hunde

Denne gruppe fårehunde adskiller 
sig på så mange punkter fra de øvrige 
hyrdehunde, så man egentlig må an-
skue dem separat – som drivende. 

Drivende hunde arbejder bag ved 
dyrene, men går også ind imellem 
dem. De arbejder meget tæt på og har 
en tendens til at blive ophidsede. Det 
er typisk for denne gruppe hunde at 
snappe dyrene i haserne, hvilket er 
meget effektivt, når der drives med 
kvæg, men som let kan føre til skader 
på de sarte ben hos får. 

Den australske cattle dog er en ty-
pisk repræsentant for de drivende 
hunde. Men også appenzeller og entle-
bucher sennenhund er i dag aktive, ad-
rætte driverhunde, som samtidig har 
et stort behov for at forsvare deres ter-
ritorium.

 typischer Vertreter der Treibhunde. 
Aber auch Appenzeller und Entle-
bucher Sennenhund sind auch heute 
noch aktive, wendige Treibhunde, die 
gleichzeitig eine starke Veranlagung 
zur territorialen Verteidigung haben.

Australian shepherd dog er blevet brugt 
meget i sit oprindelsesland, som på 
trods af navnet er Amerika, til at vogte 
kvæg, så man ser tydelige driver-egen-
skaber. Mange ’aussies’ snapper stadig i 
haserne.

Vogterhunde

I afsides liggende områder havde man 
brug for hunde, som kunne beskytte 
flokken såvel mod rovdyr som mod ty-
veri. Vogterhunde er store kraftige 
hunde, med en udpræget trang til at 
forsvare deres territorium. For at 
vænne dem til fårene voksede de op 
sammen med dem, så de blev velsocia-
liseret og derfor ikke udviklede nogen 

byttedrift overfor dem. Den 
langsomme opbygning af adfærden 
gør dette muligt. Deres generelle byt-
tedrift er således ofte ikke særlig kraf-
tig, selvom vogterhunde dog kan ud-
vise byttedrift over for dyrearter, som 
de ikke er socialiseret med. 
Hos nogle hunde, som f.eks. kangal, er 
byttedriften dog meget tydeligt til 
stede.
Vogterhunde er selvstændige og uaf-
hængige af, om hyrden er ved flokken, 
og de udfører deres arbejde uden mål-
rettet træning på grund af deres med-
fødte anlæg. Der findes imidlertid vog-
terhunde med stærke hyrdeegenskaber 
og hyrdehunde med stærke vogter-
egenskaber.

Man må ikke undervurdere de små sennen-
hunderacers arbejdsiver.
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