
promenad eller hoppar emot dina vader med sitt bröst bara för att säga 
’Hej, här är jag!’. De gnider sitt huvud och sin nos mot dina ben för att 
tala om att de älskar dig eller när de fått en smaklig måltid, precis som 
en nöjd katt. De jagar sin mat eller en leksak med sina tassar och slänger 
upp den i luften precis som en katt eller räv som jagar möss. Många 
lundehundar ger ifrån sig små speciella ljud när de är alerta eller har 
något att berätta, det låter som en duvas kuttrande. 

Lundehunden behöver knappt någon pälsvård. Du behöver bara borsta 
hunden när pälsen är i fällning, ungefär en gång om året. Lundehundens 
päls är smutsavstötande, när pälsen torkar faller smutsen av. Det räcker 
oftast att bada hunden en gång om året i samband med pälsbytet. 

Det är väldigt svårt att fånga denna speciella hund på papper – man 
måste bara uppleva den!«
   Siv Kvarnström, kennel Boromir

Mer information och en förteckning över uppfödare hittar du på 
klubbens hemsida www.lundehund.se

Svenska Lundehundsällskapet (SLS) är rasklubben för norsk lundehund 
i Sverige. Klubben är ansluten till Svenska Spets- och Urhundsklubben 
(SSUK), Svenska Kennelklubben (SKK) och Fédération Cynologique 
Internationale (FCI). 

Rasklubbens mål är: 
Att öka kunskapen och intresset för rasen norsk lundehund. 
Att hjälpa nyblivna och vana lundehundägare. 
Att främja en sund avel på norsk lundehund. 
Att alla lundehundar skall få gå vidare i avel. 

Som medlem i Svenska Lundehundsällskapet har du också rätt att delta 
på SSUK:s utställningar. I medlemsavgiften ingår bland annat tidningen 
Lundehunden 4 nr/år. 

Bli medlem i Svenska Lundehundsällskapet genom att anmäla dig på 
www.lundehund.se/medlem.
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Både framben och bakben är extra rörliga. Muskulatur, senor och 
ledband i bogarna är så tänjbara att hunden kan »slå ut med armarna 
som fågelvingar«. 

På grund av sina extra tår och flexibiliteten i benen har lundehunden ett 
speciellt gångsätt, de paddlar med frambenen och det ser ut som om 
de ritar stora cirklar i luften. De har aningen trånga bakbensrörelser och 
det ser ut som om de trippar fram. 

Hanhunden är 35–38 cm hög och väger 7–8 kg och tiken är 32–35 cm 
hög och väger 6–7 kg. 

»Det finns en speciell kontakt mellan lundehunden och dess ägare. 
Man kan släppa lös sin hund utan att vara rädd att den springer sin väg. 
Dessa hundar vill alltid finnas i din närhet, de håller sig därför inom 
syn- eller hörhåll. Detta beror troligen på att hundarna under så lång tid 
använts till fångst av lunnefågel där ett flertal hundförare tog med sig 
sina hundar upp till bergen. Det gällde för hunden att hålla koll på sin 
ägare när den kom tillbaka med sitt byte. 

Att äga en lundehund är som att ha en blandning av katt (lika smidig), 
räv (lika smart) och varg (lika vild och primitiv). 

Lundehunden lär sig snabbt och lätt. Den gyllene regeln är att alltid 
komma ihåg att arbeta med din lundehund, inte emot den! 

Lundehunden älskar att vara med sin ägare och familj. De är extremt 
lojala och ger dig all sin uppmärksamhet. Tack vare sin storlek är de 
lätta att ta med överallt. Lundehunden har ett underbart kroppsspråk, 
de skuttar upp och vidrör dina fingertoppar med sin nos när du är på 

NORSK LUNDEHUND
Den bergsklättrande hunden från Lofoten i Norge

NORSK LUNDEHUND är en ras med en oerhört gammal historia. 
Med sina anatomiska särdrag är den en av världens mest speciella 
hundraser.

Lundehunden härstammar från Lofoten i Nordnorge. Den användes 
under flera hundra år till att fånga lunnefågeln och dess ägg. Den 
släpptes lös i bergen, sökte upp lunnefågelns bohåla och hämtade 
levande fågel eller ägg till sin förare. En bra lundehund värderades 
lika högt som en mjölkko. 

Lundehunden är en intressant och annorlunda ras, den har många 
unika egenskaper. Rasen är en zoologisk raritet genom att ha sex 
fullt utvecklade tår på varje tass. När hunden klättrar i berg, har den 
en enorm nytta av denna konstruktion.  

De kan bokstavligt talat stänga öronen. Ytterörat kan vikas ihop och 
skyddar örats innersta delar mot sand och fukt. 

framtass baktass


