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Rasehunden

En 
majEstEtisk 

hund

Skal vokse og bli stor og sterk

Alle bilder er pyreneer-
hunden Junita 
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Historie og anvendelse
Pyreneerhunden, slik vi 

kjenner den i dag, har sin 
opprinnelse på nordsiden 
av Pyreneene hvor den ble 
brukt som hyrdehund for 
saueflokkene, som den voktet 
mot ulv og bjørn. Hundene 
måtte arbeide selvstendig 
og voktet ofte sauene alene. 
Pyreneiske gjetere omtalte den 
som ”dørmattehund” fordi den 
gjerne la seg foran døren for å 
vokte huset. Pyreneerhundens 
vokteregenskaper hadde altså 
også en mildere side knyttet 
til tilhørigheten til de den 
voktet. Pyreneerhunden 
var på 1600-tallet adelens 
yndlingshund i Frankrike etter 
at landets prins fikk en slik 
valp, men etter revolusjonen 
ble også adelens hunder 
upopulære. Rasen gikk kraftig 
tilbake etter hvert som det 
ble mindre behov for de 
store gjeterhundene, men på 
begynnelsen av 1900-tallet ble 
avlen tatt opp igjen av franske 
oppdrettere, og rasen ble 
spredt til mange land, deriblant 
England og USA. I USA har 
den blitt brukt som vakthund 
i områder med mye prærieulv, 
men ellers er den i dag først 
og fremst en selskaps- og 
utstillingshund.

I de senere år har 
pyreneerhunden dessuten 
vært brukt som terapihund 
blant annet i USA, England 
og Australia. På grunn av 
dens flotte utseende og fine 
temperament har den vist seg å 
fungere godt som besøkshund 

på steder man vanligvis ikke får 
ha kjæledyr, som for eksempel 
på sykehus, eldresentre og 
institusjoner for handikappede 
barn.

Adferd
Rasens historie preger den 

også i dag. Pyreneerhunden 
er svært selvstendig og kan 
til tider virke sta. Den vil 
aldri bli 100 % lydig, men 
den er intelligent og man kan 
komme langt med trening. Som 
hyrdehund måtte Pyreneeren 
være vaktsom og uredd, men 
også avbalansert og rolig. 
Oppdragelse og sosialisering 
er viktig da dette er en er 
en stor hund som eieren 
må kunne kontrollere. Man 
bør unngå voldsom lek og 
kampleker, og det er også 
viktig å være konsekvent for at 
pyreneerhunden skal få tillit til 
deg og stole på deg. 

Pyreneerhunden er rolig 
inne og aktiv ute. Den liker 
seg best sammen med flokken 
og vil ikke trives alene ute 
hele dagen. Den har liten 
jaktlyst, varsler, men er sjelden 
aggressiv. Pyreneeren er en 
trofast og fin familiehund som 
er tolerant overfor barn og 
går godt sammen med andre 
hunder og andre dyr. 

Mer informasjon om pyreneerhunden finner du her:
Norsk pyreneerhundklubb:  www.nphk.org
Pyreneerklubben i Danmark: www.pyreneerklubben.dk
Canis:  www.canis.no
Den norske hundeboka, Ulvund, Arne (red.), Ulvund tekst & forlag, 1992.

pyreneerhunden – 
den milde vokteren
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Rasehunden

Opprinnelsesland
Frankrike

Helhetsinntrykk
Pyreneerhunden er sterkt 
bygget og er en stor og kraftig, 
men samtidig elegant og 
vakker hund.

Viktige proporsjoner
Skallens bredeste punkt 
skal være lik skallelengden 
og snutepartiet litt kortere 
enn skallen. Kroppslengen 
skal være litt lenger enn 
mankehøyden og brystdybden 
lik eller litt mindre enn halve 
mankehøyden.

Adferd/temperament
Pyreneerhunden er sterk og 
bevegelig, men også mild, og 
dens vokteregenskaper fører 
også med seg flokktilhørighet. 
Rasen er selvstendig og har en 
viss uavhengighet og initiativ 
som krever autoritet fra eieren.

Bevegelser
Pyreneerhunden har, til 
tross for størrelsen, frie og 
kraftfulle bevegelser med stor 
steglengde. De skal ikke være 
tunge, men ledige og raske, 
smidige og elegante.

Fakta om hundEn...
Hode og hals
Hodet skal ikke være for 
stort i forhold til størrelsen, 
og sidene skal være ganske 
flate. Snutepartiet er bredt 
og litt kortere enn skallen. 
Øynene er brunt ravfarget, 
små og lett skråstilte, og ørene 
er ganske små, trekantede 
og henger flatt inntil hodet. 
Dersom rasestandarden er 
oppfylt når det gjelder hodet, 
har pyreneerhunden et helt 
spesielt, drømmende uttrykk. 
Dette ettertraktede intelligente 
og tankefulle uttrykket er et 
resultat av en kombinasjon 
av flere faktorer, blant annet 
hodets kompakte form, de 
sotrandede øynene, og de 
forholdsvis små ørene. Halsen er 
ganske kort, kraftig og med lite 
løs halshud.

Kropp
Kroppslengden er noe 
lenger enn mankehøyden, 
og markavstanden skal være 
omtrent halve mankehøyden, 
aldri mindre.

Hale
Pyreneerhundens hale er 
buskete, med fane, og rekker 

minst til 
haseleddet. I hvile 
bæres den lavt, helst 
med spissen formet som en 
krok, og når den er oppmerksom 
bæres den fast ringet over 
ryggen så bare spissen berører 
lenden.

Pels
Tett, flatt, mykt og relativt 
langt hårlag med tykk underull. 
Pelsen er hvit eller hvit med 
grå, grevlingfargete, blekgule, 
ulvefargete eller oransje flekker 
på hodet, ørene og haleroten, 
noen ganger også på kroppen. 
Selv om pelsen er lang og tett, 
er pelsstellet likevel ikke så 
krevende som man kanskje 
skulle tro. En ordentlig omgang 
med børsten et par ganger i 
uken vil være nok for å holde 
pelsen myk og fin. Den røyter 
periodevis en god del.

Mankehøyde
Hannhunder: 70-80 cm 
Tisper: 65-75 cm

Helse
Pyreneeren har, på grunn av et 
lavere stoffskifte hos rasen, et 
lavere næringsbehov i forhold til 
størrelsen, noe som også må tas 

hensyn til ved medisinering. 
Til å være en såpass stor 
hund er HD relativt lite 
utbredt i rasen. Det har vært 
noen tilfeller av hjertelidelser 
blant pyreneerhunder, og 
en del tilfeller av allergi og 
eksem.

Feil
Avvik fra standarden 
skal betraktes som feil. 
Hvor alvorlig feilen er, 
graderes etter størrelsen 
på avviket. Som alvorlige 
feil regnes følgende: 
Tegn på aggressivitet og/
eller fysiske defekter som 
påvirker hundens sunnhet. 
Nesebrusk med annen farge 
enn absolutt sort. Over- eller 
underbitt. Rosa farge på 
øyelokksranden. Gule øyne. 
Manglende sporer, enkle eller 
deformerte doble sporer på 
bakbena. Annen størrelse 
enn angitt.

kraFig og 

stErk - mEn 

samtidig 

ElEgant! 


