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Innledning 

Ungarsk Mynde har tilhørighet under gruppe 10. Antall hunder er svært begrenset i 

Norge, og det er derfor utarbeidet en forenklet utgave av RAS. RAS for Ungarsk Mynde 

er utarbeidet av NMK i samarbeid med arbeidsutvalget for Ungarsk mynde.  

Generelt 

Rasens historie; bakgrunn og utvikling 

Disse hundene fulgte mest sannsynlig ungarerne til dagens Ungarn og Romania på 1000-

tallet. Tradisjonen sier at den ungarske mynden først kom til Nordøst-Ungarn og store 

Alföld (den ungarske sletten) for drøyt tusen år siden. 

De tidligste arkeologiske bevis for Ungarsk mynde har blitt funnet i Karpatene langs den 

nordlige og østre ungarske grensen. Foreløpig er det ikke kjent om Ungarske mynder 

eksisterte før Ungarerne nådde Karpatene. 

Selv om de har levd i hele Alföld, har de hatt en sterk jakthistorie i de tre fylker i Zabolcs-

Szatmár-Bereg, Hajdû-Bihar og Somogy.  Ungarske myndens utseende har forblitt det 

samme som fra middelalderen til moderne tid til Greyhound ble innført på 1900 tallet. 

Ungarsk mynde er en langdistanse sprinter. Den var forberedt til å hente byttedyr som 

ble skutt fra hesteryggen på de åpne slettene. Ungarere forteller at de forventet at 

hundene skulle følge jegerne mellom 30 til 50 km på en dag. Byttet var som regel hare 

og rådyr. 

Under største delen av den ungarske historien var det ikke bare adelen som eide 

Ungarske mynder. Hver Ungarere, om han så ønsket kunne både eie og jakte med den. 

Til tross for at Ungarsk mynde ikke var begrenset til visse kulturer eller aristokratiske 

grupper, var de hunder som bodde med adelen mye større en de som bodde hos 

bøndene. Ungarsk mynde som eides av bønder var kjente som gårdshunder eller helt 

enkelt harefangere. 

Det skal også ha eksistert en mindre variant av rasen, men den er i dag utdød. Mot 

slutten av 1800-tallet og på begynnelsen av 1900 tallet bestemte man seg for å forsøke å 

redde rasen, gjennom kryssavl med greyhound. Den regnes imidlertid ikke for å ha blitt 

fullt restituert før omkring 1960. I 1966 ble rasen anerkjent av FCI. I dag er Ungarsk 

mynde populære blant europeiske løp og utstillings entusiaster og er utrettelige i sin 

støtte for denne sjeldne rasen. Tradisjonelt er dette en hetsende jakthund på småvilt, 
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rev og hjortedyr, men rasen har også vist seg dugelig på sporing. I Norge er den først og 

fremst en ypperlig familie- og utstillingshund. 

Rasen kom først til Norge i 2001, tispene importert ifra Ungarn ved navn Kaposmenti-

Pàsztor Vadòs og Kalandvadasz Nyuszi. Kaposmenti-Pàsztor Vadòs var allerede drektig 

og fikk et kull samme år. I 2005 ble det importert en ny tispe i fra Tyskland ved navn 

Thajras Aurora. Hun fikk et kull i 2009 med den ungarske svenske importen Repülj 

Dárda.  

Overordnet mål for rasen 

Fokus akkurat nå er å skape interesse for rasen og dermed øke antall hunder i Norge, 

men uten å avle på for nær beslektede individer. 

Rasens populasjon 

Populasjonsstørrelse 

Per i dag finnes det 13 Ungarske mynder i Norge, Danmark har 2 registrerte, I Finland er 

det registrert 61, og i Sverige er det registrert 7. 

Det har vært importert 11 hunder, og det er 2 norskfødte kull. 

Gjennomsnittlig kullstørrelse 

Kullstørrelsen var på henholdsvis 6 og 9 valper.  

Innavlsgrad 

Innavlsgraden på de norskfødte kullene var lav. 

 

Helse 

Generell beskrivelse av helsesituasjonen i rasen 

Det er ingen kjente helseproblemer på rasen. Det er vanskelig å bedømme dette da det 

er en så liten rase foreløpig i Norge. 
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Mål og strategi 

 Innhente opplysninger fra oppdrettere i rasens hjemland for kjente 

helseproblemer. 

 Prioritere avl som gir friske avkom med mulighet for langt liv uten store 

helseproblemer. 

 Prioritere eksteriør avl som støtter god funksjon 

 Avlsdebut bør skje tidligst i en alder da hunden har et voksent individs atferd 

(mentalitet) og også er gammel nok til at eventuelle helseproblemer burde være 

oppdaget. 

Atferd i forhold til rasestandard 

Hentet ut fra NKK`s rasestandard 19.02.2003: «Utrettelig, utholdende, rask, sterk og 

robust. Utmerket som løps hund, på noen distanser raskere enn greyhound. Noe 

reservert, men ikke sky. Klok, intelligent og lojal. Vaktsom, har velutviklet instinkt for å 

beskytte eiendom, men ikke aggressiv.» 

De hundene som finnes i Norge, oppfyller beskrivelsen i standarden godt. 

Mål og strategi 

 Fortsette å beholde det rasetypiske temperamentet 

 Avle for mentale egenskaper som er tilpasset rasens funksjon og samfunnets 

krav. 

 Hunder med en mentalitet som er utypisk for rasen, aggressive hunder, skal ikke 

brukes i avl. 

Eksteriør 

I eksteriørbedømming er det sagt at hundene er velproporsjonerte i forhold til sin 

størrelse, og at helhetsinntrykket er godt. Ingen særskilte påpekninger. Det er hittil 

ingen kjente eksteriøre avvik som kan være et problem for hundene. 

Mål og strategi 

 Prioritere eksteriøravl som gir god funksjon. 

 


