Hunderacer, kønsmodning & egenskaber
OBS: Enkelte racer går igen i flere grupper – dette er fordi, de er avlet til flere egenskaber.
Nedenfor finder du en oversigt over de fleste hunderacer og deres respektive egenskaber
samt alder for kønsmodning. Disse kan med fordel tages i betragtning, når du overvejer,
om din hund skal være besøgshund. Det er vigtigt at understrege, at TrygFonden vurderer
hver enkelt hund som individ, når den er til session. Vi udelukker således ikke på forhånd
hunde af bestemte racer udover de racer, der er på den forbudte liste og blandinger heraf.

Tempel- og selskabshunde – typisk selvstændige racer
Anvendelse
Selskabshunde, hof- og tempelhunde, hellig hund, knæ- og armhund (sleeve-dog) og
varmekrus. En del af hundene har været offerhunde og handelsvarer. De fleste i denne
gruppe havde også en ”vagtende” funktion ved, at de gøede, når der kom fremmede.
Forventeligt temperament
Mange af racerne er stadig gøende. Mange af racerne kan være reserveret over for
fremmede mennesker. Ved specielle ”obs” – se ud for den enkelte race.
Forventet kønsmodning for de enkelte racer er omkring 6 måneder, med mindre andet er
angivet i en ”obs” ud for racen.
Racer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chow chow (adskiller sig på mange måder fra de andre racer – er ekstremt selvstændig
og reserveret over for fremmede mennesker. Kønsmodning omkring 10 måneder)
Malteser
Pomeranian
Shih tzu
Tibetansk spaniel (er ikke en spaniel…)
Papillion
Pekingeser (ekstremt selvstændig og reserveret over for fremmede mennesker)
Brichon frisé
Brichon havanais
Lhasa apso
Chihuahua (kan være meget fysisk skrøbelig og usikker/angst)
Mexikansk hårløs
Cav. - & King charles spaniel (er ofte meget interesseret i kontakt med fremmede
mennesker)
Mops (kan være interesseret i kontakt med fremmede mennesker)
Kinesisk hårløs/Powder puff
Japansk spids
Italiensk mynde (som regel meget fysisk og mentalt skrøbelig)
Kromfohrländer
Löwchen
Russisk terrier

Gravende hunde og rottehunde – typisk selvstændige racer
Anvendelse
Disse gårdhunde anvendes specielt til at jage skadedyr som f.eks. ræve, rotter, grævlinger
og vildkatte. Hundene arbejder fortrinsvis selvstændigt, men enkelte af dem er
samarbejdende med jægeren.
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Forventeligt temperament
Mange af racerne er meget selvstændige og kan have svært ved f.eks. indkald. Det må
forventes, at de er meget gøende. Mange af racerne kan være ”letantændelige” i forhold til
stress og uro. Det vil være forventeligt, at en stor del af individerne inden for visse racer vil
være reserveret over for fremmede mennesker. Ved specielle ”obs” – se ud for den enkelte
race.
Forventet kønsmodning for de enkelte racer er omkring 6-7 måneder, med mindre andet er
angivet i en ”obs” ud for racen.
Racer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Bedlington terrier
Norfolk terrier (en blid, imødekommende og ikke så gøende terrier)
Norwich terrier (en blid, imødekommende og ikke så gøende terrier)
Australsk terrier
Silky terrier (kan være meget forsigtig og grænsende til det usikre)
Yorkshire terrier (kan være meget forsigtig og grænsende til det usikre)
Manchester terrier
Border terrier (som regel meget imødekommende over for fremmede mennesker)
Skotsk terrier (meget selvstændig og ”stædig”)
Parson j.r. terrier (en hårdfør terrier med stor selvstændighed, men ses oftest med et
venligt og imødekommende temperament i forhold til fremmede mennesker)
Cairn terrier
Welsh terrier
Tysk jagtterrier (er en meget “hårdfør” race med en lav tolerancetærskel ved
provokation)
Foxterrier
West highland white terrier (er ofte meget blid og nogle af dem kan være lidt forsigtige)
Gravhunde – korthår, langhår og ruhår (den ruhårede er den mest selvstændige med
den laveste tolancetærskel, herefter den korthårede. Den langhårede er som regel den
mest imødekommende og sociale)
Griffon
Irsk terrier
Dværg- og mellemschnauzer
Dansk/svensk gårdhund (nogle individer kan have et højt stressniveau)
Dværg- og mellempinscher

Kamp- og muskelhunde – typisk selvstændige racer
Anvendelse
Kamphunderacerne er avlet til dyrekampe (typisk mod tyre og andre hunde) tilbage i 1800tallet af kulminearbejdere, der tjente ekstra penge til deres usle løn ved at spille om,
hvilken hund der vandt kampen. Muskelhunderacerne er avlet til en kombination af vogtning
og jagt på storvildt som f. eks. vildsvin.
Forventeligt temperament
Kamphundene er generelt meget venlige og imødekommende over for fremmede
mennesker. Har en høj tolerancetærskel over for mennesker og en meget lille
tolerancetærskel over for hunde.
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Muskelhundene er ofte mistroiske og reserverede over for fremmede mennesker i deres
egenskab som vogtende hunde. De viser ikke nødvendigvis, at deres personlige zone er
overskredet igennem kropssprog, trækken sig tilbage eller ved at knurre. Ofte er de helt
”tavse” og reagerer først, når deres grænse allerede er overskredet. Og så kan reaktionen
være meget voldsom og med reelt bid.
Forventet kønsmodning for de enkelte racer af kamphunde er omkring 8-10 måneder, med
mindre andet er angivet i en ”obs” ud for racen. Forventet kønsmodning for de enkelte racer
af muskelhunde er omkring 10-12 måneder, med mindre andet er angivet i en ”obs” ud for
racen.
Racer - kamphunde
•
•
•
•
•
•
•
•

Shar pei
American staffordshire terrier
Staffordshire bull terrier (kønsmoden omkring 6-8 måneder)
Bull terrier
Engelsk bulldog
Pitt bull terrier (forbudt race)
Tosa (forbudt race)
Akita – japansk og amerikansk (er reserveret og mistænksom over for fremmede
mennesker)

Racer - muskelhunde
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bull mastiff (der findes individer, der er meget venlige og imødekommende over for
fremmede individer)
Mastino napolitano
Engelsk mastiff (der findes individer, der er meget venlige og imødekommende over for
fremmede individer)
Grand danois (der findes individer, der er meget venlige og imødekommende over for
fremmede individer)
Dogo argentino (forbudt race)
Boxer (er ofte meget venlig og imødekommende over for fremmede mennesker)
Amerikansk bulldog (forbudt race)
Douge de bordeaux (der findes individer, der er meget venlige og imødekommende
over for fremmede individer)
Fila brasilero

Glammende jagthunde – selvstændige racer
Anvendelse
Følger spor efter klovvildt, harer eller rovvildt med et vedholdende drev og gøen i mange
timer. Jægeren kan følge jagten på gøets intensitet og komme på skudhold, når drevet
(hunden og vildtet) er kommet på tæt hold. Det er ikke unormalt at anvende gps på
jagthunden… Mange af racerne er packhounds, og de er avlet til at leve og jage i flok.
Forventeligt temperament
Racerne er delvis eller meget selvstændige og kan have svært ved f.eks. indkald.
Mange af racerne kan være ”letantændelige” i forhold til stress og uro. Det vil være
forventeligt, at en stor del af individerne inden for visse racer vil være reserverede over for
fremmede mennesker. Ved specielle ”obs” – se ud for den enkelte race.
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Forventet kønsmodning for de enkelte racer er omkring 8-10 måneder, med mindre andet
er angivet i en ”obs” ud for racen.
Racer
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Alle Støverne som f.eks. Hamilton-, Gotlands-, Dunker-, Finsk og andre i Danmark
sjældne racer, som vi formodentlig ikke støder på i forbindelse med sessioner til
besøgshund
Foxhounds
Border terrier (kønsmodning 7-8 måneder)
Engelsk blodhund (kønsmodning 10-12 måneder)
Beagle (mange individer er sociale og åbne over for kontakten til fremmede mennesker)
Gravhund (3 varianter) (kønsmodning 7-8 måneder - den ruhårede er den mest
selvstændige med den laveste tolancetærskel, herefter den korthårede. Den langhårede
er som regel den mest imødekommende og sociale)
Basset griffon (2 varianter)
Airedaleterrier
Specielt fremavlede sporhunde: Hannoveransk og Bayersk vildtsporhund

Hurtigt drivende jagthunde – selvstændige racer
Anvendelse
Driver hetsende jagt på alle typer vildt. Jager mere på synet og hørelsen end på færten og
jager uden lyd til forskel fra de glammende hunde. Denne form for jagt er forbudt i
Danmark.
Forventeligt temperament
Racerne er meget selvstændige og kan have svært ved f.eks. indkald. Helt generelt vil det
være meget rolige hunde, der ikke er interesseret i kontakten med fremmede mennesker.
De viser det typisk som en reserveration i form af 100% neutralitet. Ved specielle ”obs” – se
ud for den enkelte race.
Forventet kønsmodning for de enkelte racer er omkring 8-10 måneder, med mindre andet
er angivet i en ”obs” ud for racen.
Racer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afgansk mynde
Whippet
Saluki
Borzoi (kønsmodning 10-12 måneder)
Basenji
Faraohound
Irsk ulvehund (kønsmodning 10-12 måneder)
Greyhound
Skotsk hjortehund (kønsmodning 10-12 måneder)
Spansk galgo
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Gårdhunde – typisk selvstændige racer
Anvendelse
Diverse opgaver som generel ”gårdarbejder” bl.a. med at holde vagt i stalden, på gårdens
arealer og holde ejendommen fri for skadedyr. Visse af racerne anvendtes som følge til
hestevognen til småvildtjagt og til at følge spor af disse.
Forventeligt temperament
Mange af racerne er meget selvstændige og kan have svært ved f.eks. indkald. Det må
forventes, at de er meget gøende. Det vil være forventeligt, at en stor del af individerne
inden for visse racer vil være reserverede over for fremmede mennesker. Ved specielle
”obs” – se ud for den enkelte race.
Forventet kønsmodning for de enkelte racer er omkring 7-8 måneder, med mindre andet er
angivet i en ”obs” ud for racen.
Lette racer
En stor del af ”gravende hunde og rottehunde” fra forrige kategori og suppleret med:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Welsh corgi (er som regel en meget venlig og blid, imødekommende race)
Dværg- og Pinscher (kan være usikre på kontakten til fremmede mennesker)
Schipperke
Kooikerhondje
Irsk softcoated wheaten terrier
Keeshond (kønsmodning omkring 8-10 måneder - må forventes at være meget
reserveret og meget selvstændig)
Eurasier (kønsmodning omkring 8-10 måneder - må forventes at være meget
reserveret og meget selvstændig)
Affenpinscher
Dalmatiner (kønsmodning omkring 8-10 måneder – er ofte meget venlige og
imødekommende hunde)

Tunge racer
•

Som ”centraleuropæiske racer” under ”hyrde- og vagthunde”

Træk- og slædehunde – selvstændige racer
Anvendelse
Disse racer spændes foran en slæde eller en anden trækanordning for at transportere
mennesker og/eller last over kortere eller længere afstande i sne- eller isdækkede områder.
Forventeligt temperament
Mange af racerne er meget selvstændige og kan have svært ved f.eks. indkald. Det vil være
forventeligt, at en stor del af individerne inden for visse racer er neutrale eller reserverede
over for fremmede mennesker. Ved specielle ”obs” – se ud for den enkelte race.
Forventet kønsmodning for de enkelte racer er omkring 10-12 måneder, med mindre andet
er angivet i en ”obs” ud for racen.
Racer
•
•

Grønlandshund (er en meget ”oprindelig” hund – må forventes at være meget
reserveret og uden interesse i kontakt med fremmede mennesker)
Samojede (er den mest sociale og åbne hund i forhold til kontakt med fremmede
mennesker – må forventes at være gøende.)
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•
•
•

Sibirian husky
Alaskan malamute
Alaskan husky (blanding imellem sibirian husky og alaskan malamute)

Apporterende fuglehunde – samarbejdende racer
Anvendelse
Apporterer skudt vildt på land og i vand. Skal forholde sig i ro i skudøjeblikket. Først når
jægeren giver signal, skal hunden løbe ud og søge det døde vildt eller forfølge det anskudte
vildt og apportere det. Disse racer arbejder ligeså godt i vand som på land.
Forventeligt temperament
Generelt meget sociale racer over for både kendte og fremmede mennesker. Nogle af
individerne kan være meget ”lalleglade” og indtage et kraftigt forhøjet stressniveau ved
kontakten. Derfor kan det være en fordel for en del af individerne inden for disse racer at
være 6-12 måneder ældre end kønsmodningen, før de er egnede som besøgshunde. Ved
specielle ”obs” – se ud for den enkelte race.
Forventet kønsmodning for de enkelte racer er omkring 8-10 måneder, med mindre andet
er angivet i en ”obs” ud for racen.
Racer
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Chesapeake bay retriever (er forventeligt en reserveret race, der ikke er interesseret i
kontakten med fremmede mennesker. Kan have en medfødt, vogtende tendens over
ejer, godbidder osv.)
Labrador retriever af jagtlinjer
Labrador retriever
Pudel
Golden retriever
Curly coated retriever (forventeligt en reserveret race, der ikke er interesseret i
kontakten med fremmede mennesker. Kan have en medfødt, vogtende tendens over
ejer, godbidder osv.)
Portugisisk vandhund
Flatcoated retriever (kan have et lidt højere og mere intenst stressniveau af glæde end
de andre retrievere)
Koikerhondje (må forventes at være reserveret over for fremmede mennesker)
Nova scotia duck tolling retriever (visse individer kan være usikre på kontakten med
fremmede mennesker)
Newfoundlænder, landseer (kønsmodning 12-14 måneder – må forventes at være rolige
individer med et normalt stressniveau)
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Stødende og apporterende fuglehunde – samarbejdende racer
Anvendelse
Søger efter vildtet i korte zig/zag-slag cirka 15-30 meter fra jægeren i alle former for
terræn. Hunden skal støde vildtet, men må ikke forfølge det. Den skal forholde sig i ro
under fuglens opfløj (sætte sig) og skal på signal søge og apportere dødt og anskudt vildt til
jægeren. Disse hunde skal kunne arbejde i vand.
Forventeligt temperament
Generelt meget sociale racer over for både kendte og fremmede mennesker. Typisk ikke ret
gøende. Ved specielle ”obs” – se ud for den enkelte race.
Forventet kønsmodning for de enkelte racer er omkring 8 måneder (for de fysisk mindre
racer) og 12 måneder (for de fysisk større racer), med mindre andet er angivet i en ”obs”
ud for racen.
Racer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Engelsk cocker spaniel
Engelsk springer spaniel
Sussex spaniel
Tysk wachtelhund (visse individer kan være reserverede over for fremmede mennesker)
Clumber spaniel (visse individer kan være reserverede over for fremmede mennesker)
Welsh springer spaniel
Irsk vand spaniel (må forventes at være reserveret over for fremmede mennesker)
Field spaniel
FT cocker spaniel og FT springer spaniel (kan være meget ivrig og have et højt
stressniveau. Derfor vil det ofte være en fordel at vente 6-12 måneder efter
kønsmodningen med at lade hunden blive besøgshund)

Stående fuglehunde – samarbejdende racer
Anvendelse
Søger efter vildtet i flere hundrede meters brede zig/zag-slag på åbne arealer, f.eks.
marker. Arbejder primært i galop og med ”høj næse” op mod vinden. Når hunden har
kontakt med fuglen, skal den tage stand et par meter fra den. Når jægeren kommer på
skudhold, skal hunden støde fuglen op på signal fra jægeren og forholde sig i ro under
opfløjet. Det er ønskværdigt, at hunden søger og apporterer efter skuddet.
Forventeligt temperament
Generelt venlige og imødekommende over for fremmede mennesker. De engelske racer har
typisk et højere stressniveau end de kontinentale (se forklaring nedenunder ved racerne).
Men som regel ikke som en hæmsko i forhold til hilsning eller omgang med mennesker. Ved
specielle ”obs” – se ud for den enkelte race.
Forventet kønsmodning for de enkelte racer er omkring 11-13 måneder, med mindre andet
er angivet i en ”obs” ud for racen.

Side 7 af 11

Racer
Setterne og Pointer er engelske racer – de andre er kontinentale racer.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pointer
Settere (4 racer)
Ungarsk vizsla (2 racer)
Breton
Hønsehunde (4 racer)
Weimaraner (det er forventet, at racen er reserveret over for fremmede mennesker)
Münsterländer (2 racer)
Drentsche patrijshond (det er forventet, at racen er reserveret over for fremmede
mennesker)
Spinone
Bracco italiano

Samlende og flyttende hunde – samarbejdende racer
Anvendelse
Bruges som arbejdskraft ved hold af får, heste, kvæg, rener og gæs. Arbejdsopgaverne
består af at hente og samle en dyreflok, drive den over lange afstande, holde styr på
flokken ved fodring samt lettere vagtopgaver. Visse racer er specialiseret i at arbejde med
en enkelt dyreart, og andre er all-round.
Forventeligt temperament
Generelt er racerne venlige og imødekommende over for fremmede mennesker. Racerne
generelt set er ”stressracer”, som har en tendens til at vise deres glæde med et meget
aktivt kropssprog. En del af dem kan være ret gøende, når de bliver glade. Derfor kan det
være en fordel for en del af individerne inden for disse racer at være 6-12 måneder ældre
end kønsmodningen, før de er egnede som besøgshunde. Ved specielle ”obs” – se ud for
den enkelte race.
Forventet kønsmodning for de enkelte racer er omkring 8-10 måneder, med mindre andet
er angivet i en ”obs” ud for racen.
Racer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Australsk cattledog (kan være lidt reserveret over for fremmede mennesker – en reel
arbejdshund)
Polsk owczarek nizinny (PON)
Lapphund
Australsk kelpie
Bearded collie
Islandsk fårehund (gør meget)
Australian shepard
Belgiske hyrdehunde (4 racer) (har tendens at være lidt reserverede nervøse/stressede
i forhold til kontakten til fremmede mennesker)
Shetland sheepdog (har tendens at være lidt reserveret, nervøs/stresset i forhold til
kontakten til fremmede mennesker – kan være ret lydfølsom og have problemer med
glatte gulve)
Collie (har tendens at være lidt reserveret, nervøs/stresset i forhold til kontakten til
fremmede mennesker – kan have problemer med at gå på glatte gulve)
Norsk buhund
Welsh corgi (2 racer)
Finsk lapphund
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•
•
•
•
•
•

Border collie
Pumi, Mudi (de fleste individer er meget reserverede over for fremmede mennesker)
Briard
Schæfer (kønsmodning 10-12 måneder – nogle individer kan være utilregnelige i
forhold til uheldig håndtering og kan blive pludseligt udfarende)
Vëstgötaspets
Schapendoes

Stillende jagthunde – selvstændige racer
Anvendelse
Søger forskelligt slags vildt op, som den ”stiller” med vedvarende gøen eller ”holder fast” på
anden vis, indtil jægeren kommer frem. Det er ikke unormalt at sætte gps på disse racer,
da de arbejder på meget lang afstand.
Forventeligt temperament
Racerne er meget selvstændige og kan have svært ved f.eks. indkald. Helt generelt er
racerne ikke er interesseret i kontakten med fremmede mennesker. De viser det typisk som
en reserveration i form af neutralitet eller en kortvarig hilsning. Ved specielle ”obs” – se ud
for den enkelte race.
Forventet kønsmodning for de enkelte racer er omkring 10-12 måneder, med mindre andet
er angivet i en ”obs” ud for racen.
Racer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Norsk elghund
Rhodesian ridgeback
Karelsk bjørnehund
Basenji
Akita
Finsk lapphund
Finsk spids
Grand danios
Shiba (kønsmodning 7-8 måneder)
Tysk jagtterrier (kønsmodning 6-7 måneder - er en meget “hårdfør” race med en lav
tolerancetærskel ved provokation)
Norsk buhund (kønsmodning 7-8 måneder)
Dogo argentino (”stiller” ved at bide sig fast og holde dyret nede)

Vagthunde – selvstændige racer
Anvendelse
Disse racers foretrukne funktion har været at fungere som respektindgydende vogtende
hunde af områder og beboelser. Mange af hundene gik enten frit rundt bag hegn/mure eller
var lænket til en lang kæde. Hundene arbejdede selvstændigt og angreb resolut fremmed
indtrængen, hvis det var nødvendigt. Mastiff-typerne har både været anvendt til dyrekampe
og jagt på storvildt (bl.a. bjørne). De andre typer er mildere i deres vogtende funktion, idet
de også er fremavlet til andre formål (politiopgaver, følge til hestevogn osv.).
Forventeligt temperament
Mange af racerne er meget selvstændige, og fordi de er avlet til opgaver med vogtning, må
de forventes at være reserverede over for fremmede mennesker. De viser ikke
nødvendigvis, at deres personlige zone er overskredet igennem kropssprog, trækken sig
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tilbage eller ved at knurre. Ofte er de helt ”tavse” og reagerer først, når deres grænse
allerede er overskredet. Og så kan reaktionen være meget voldsom og med reelt bid.
Racerne er rolige og velovervejede uden et højt stressniveau. Ved specielle ”obs” – se ud
for den enkelte race.
Forventet kønsmodning for de enkelte racer er omkring 10 måneder (for de fysisk lettere
racer) og 14 måneder (for de fysisk tunge racer), med mindre andet er angivet i en ”obs”
ud for racen.
Racer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Broholmer (er ofte meget venlige overfor fremmede mennesker)
Bullmastiff
Cane corso
Dobermann (kan have let til stress)
Dalmatiner (kønsmodning omkring 8-10 måneder – er ofte meget venlige og
imødekommende hunde)
Couge de bordeaux
Grand danois
Mastiff
Mastino napolitano
Sort terrier
Fila brasileiro
Thai rigdeback dog
Leonberger (de fleste individer er venlige og imødekommende hunde over for fremmede
mennesker)

Hyrde- og vagthunde – selvstændige racer
Anvendelse
Beskytter får og boområder imod rovdyr og tyve. Arbejder oftest selvstændigt og kan have
et meget udpræget vogterinstinkt. De centraleuropæiske racer er generelt mildere i
temperamentet, da de er avlet primært til vogtning mod fremmed indtrængen af
mennesker. De syd- og østeuropæiske og asiatiske racer bor ofte med dyreflokken ude på
sletterne og vogter 100% selvstændigt imod både mennesker og udprægede rovdyr som
f.eks. ulve.
Forventeligt temperament
Mange af racerne inden for de ”centraleuropæiske racer” er selvstændigt tænkende og
handlende, fordi de er avlet til opgaver med vogtning. Og derfor må de forventes at være
reserverede over for fremmede mennesker.
De ”syd-, østeuropæiske og asiatiske racer” kan forventes at være meget mistroiske over
for fremmede mennesker, da de er avlet til at holde både fremmede mennesker og rovdyr
væk fra dyreflokkene, de bevogter (og bor sammen med). De viser ikke nødvendigvis, at
deres personlige zone er overskredet igennem kropssprog, trækken sig tilbage eller ved at
knurre. Ofte er de helt ”tavse” og reagerer først, når deres grænse allerede er overskredet.
Og så kan reaktionen være meget voldsom og med reelt bid. Racerne er rolige og
velovervejede uden et højt stressniveau. TrygFonden vil generelt ikke anbefale disse racer
anvendt som besøgshunde.
Ved specielle ”obs” – se ud for den enkelte race.
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Forventet kønsmodning for de enkelte racer er omkring 10 måneder (for de fysisk lettere
racer) og 14 måneder (for de fysisk tunge racer), med mindre andet er angivet i en ”obs”
ud for racen.
Racer
Centraleuropæiske racer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sennenhundene (4 racer) (Berner sennen er den mest blide og imødekommende over
for fremmede mennesker af de fire sennenhunde)
Boxer (er ofte meget venlig og imødekommende over for fremmede mennesker)
Old english speepdog (er ofte venlige og imødekommende hunde over for fremmede
hunde)
Sct. bernhardshund
Rottweiler
Douge de bordeaux
Bouvier de flandres
Hovawart
Riesenschnauzer
Puli

Syd-, østeuropæiske og asiatiske racer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pyreneérhund
Maremma
Komondor
Tibetansk mastiff
Ovtcharka (3 varianter) (forbudt i Danmark)
Fila brasileiro
Cáo da serrra da estrela
Kuvasz
Tornjak (forbudt i Danmark)
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