
Spørreundersøkelse  om lundehunders mentalitet  

Hundens navn (kallenavn)                     kjønn                   alder  

Sett kryss i rutene som passer for din hund.

Spm 1

Hvordan reagerer din hund (denne hunden)  på at det kommer fremmede inn 

i huset hjemme hos deg?

kryss 

for 

svar

a Bjeffer, løper til døren , hopper opp på den fremmede for å hilse

b Bjeffer, løper til døren , hopper ikke opp på den fremmede for å hilse

c

Bjeffer men står i god avstand fra døren. Går fram til den fremmede når eier 

har hilst.

d

Bjeffer ikke. Går fram til den fremmede når den har hilst, kledt av seg og satt 

seg ned.

e

Bjeffer ikke.  Holder seg i bakgrunnen eller gjemmer seg. Vil ikke hilse på 

fremmede.

spm 2

Vil din hund kunne gå ut på tur med en fremmed, og hvordan oppfører den 

seg?

a Går villig og glad med halen i været. Bryr seg ikke om at eier ikke følger med.

b Går villig nok, men snur seg og ser etter eier. Følger likevel den fremmede.

c Går et stykke, men stopper og ser etter eier. Blir motvillig med.

d Går noen skritt, men stopper og ser etter eier. Vil ikke gå lenger.

e Vil ikke gå med en fremmed. Setter eller legger seg og gjør motstand.

spm 3

Hvordan reagerer din hund hvis den ser en fugl eller en mus ute i skog og 

mark?

a Løper straks fram og forsøker å fange dyret. Følger etter dyret.

b Løper fram, men følger ikke etter hvis dyret /fuglen stikker av.

c Starter fram mot dyret, forsøker ikke å fange det.

d Ser interessert på dyret, men løper ikke etter.

e Er helt uinteressert.

spm 4 Hva gjør din hund hvis dere går tur og dere kommer til en hule/ stikkrenne?

a Den stikker straks hode eller hele kroppen inn i hula for å utforske den.

b Den går fram til stedet, snuser og undersøker, og går deretter inn i hula.

c Den går fram snuser og er interessert, men går ikke inn i hula.

d Den kikker på hula, men forsøker ikke å gå fram for å undersøke nærmere.

e Den bryr seg ikke om hula i det hele tatt.



spm 5 Hva gjør din hund hvis dere går tur  og finner et fuglereir?

a Går fram til reiret og plukker opp et egg som den bringer tilbake til eier.

b Går fram til reiret og plukker opp et egg, men bringer det ikke til eier.

c Går fram og tar ett egg som den straks knuser og spiser.

d

Snuser på reiret, men plukker ikke opp egg. Setter seg eller markerer på annet 

vis.

e Snuser på reiret, markerer ikke, og går uten å røre eggene.

spm 6

Hva gjør din hund hvis du du går tur  og treffer på spor av 

elg/hjort/rådyr/rein?

a Setter nesa i sporet og vil følge etter dyret. Drar i båndet og virker ivrig. 

b Snuser ivrig i og rundt sporet. Finner et spor den har lyst til å følge.

c

Snuser ivrig, men ser ikke ut til å finne et spor som interesserer den nok til å 

ville følge etter.

d

Snuser men virker bare måtelig nteressert. Kommer villig med når du vil gå i en 

annen retning.

e Er lite eller ikke interessert i sporet.

spm 7 Hvordan reagerer hunden din dersom dere treffer på fremmede mennesker ?

a

Bjeffer og varsler, men logrer, drar i båndet og vil fram til den fremmede for å 

hilse.

b

Bjeffer ikke, drar ikke i båndet. Vil fram for å hilse når den/de er kommet så 

nær at de er synlige.

c

Bjeffer.  Holder seg ved siden av deg, og vil ikke hilse før du har hilst på de 

fremmede.

d

Bjeffer.  Holder seg bak deg og vil ikke hilse før du har tatt de fremmede i 

hånda.

e Bjeffer ikke. Holder seg i bakgrunnen og vil ikke hilse på fremmede.

spm 8

Hvordan reagerer hunden på skarpe lyder i trafikken/nærmiljøet ute der du 

bor, f.eks bilhorn som tuter,  dør som smeller?

a Reagerer lite eller ikke i det hele tatt.

b Skvetter til og lytter, men bjeffer ikke eller bare et lite bjeff.

c Skvetter til og lytter, setter i og  bjeffer mer enn bare et lite bjeff.Roer seg fort.

d

Skvetter til, setter i ett eller flere skarpe bjeff. Vil undersøke. Roer seg etter 

omtrent ett minutt.

e

Skvetter til.Bjeffer. Virker opphisset eller redd. Roer seg etter mer enn to 

minutter.



spm 9

Hvordan reagerer hunden din når det lyner og tordner ute, eller når det 

skytes opp raketter i nærheten?

a Reagerer ikke eller svært lite. Virker avslappet og rolig.

b Blir interessert, vil kikke ut vinduet for å se hva som skjer. Roer seg fort.

c Skvetter til når det smeller, blir urolig og virker noe utrygg.

d Skvetter til når det smeller, blir urolig , piper og søker trøst hos deg.

e

Blir engstelig, piper, sikler, peser. Søker inn under møbler eller går inn i sitt 

trygge sted for å være i fred.

spm 10

Hvordan reagerer hunden når du vil at den skal gå på et underlag som 

beveger seg, f eks ei hengebro, et båtdekk, etc

a Hunden går alle steder jeg går. Viser ikke tegn til utrygghet.

b Hunden går alle steder jeg går etter at jeg har vist den at det ikke er farlig.

c Hunden blir usikker, og jeg må nøde den til å følge med.

d

Hunden blir usikker, og stopper opp. Den vil ikke gå på slike underlag, og setter 

seg eller legger seg ned.

e

Hunden nekter å være med på slikt. Den prøver å trekke seg unna, og rømmer, 

dersom den kommer løs.

spm 11

Har hunden din lyst til å leke?  ( Hvis hunden er gammel, tenk på hva den 

gjorde som ung hund.)

a Den leker ofte og gjerne med meg eller andre mennesker, også fremmede.

b

Den leker ofte og gjerne med meg eller andre husstandsmedlemmer. Ikke så 

ofte med fremmede

c

Den leker mest med andre hunder, og er ikke så veldig interessert i å leke med 

meg.

d Den leker sjelden, og da bare med andre hunder.

e Den leker ikke.

spm 12 Klatrer hunden din?

a

Hunden min tar seg fram over alt, i bratte berg, over høye gjerder, er umulig å 

stenge inne.

b Hunden min  klatrer godt i fjell , men ikke over gjerder.

c

Hunden min tar seg fram i ulent terreng, men har problemer når det blir for 

bratt.

d

Hunden følger med der jeg går også i bratt terreng, men føler seg ikke trygg 

nok til å klatre på egen hånd.

e Hunden min liker tydeligvis ikke å klatre, og jeg presser den ikke til det.



spm 13 Hvordan oppfører hunden seg når den skal være med ut og kjøre bil?

a

Min hund elsker å kjøre bil. Den hopper selv inn i bilen og legger seg ned. Den 

er rolig mens vi kjører.

b

Min hund går ikke frivillig inn i bilen, men ser ikke ut til å være berørt under 

kjøreturen.

c Min hund liker tydeligvis ikke noe særlig å kjøre bil. Den piper og bjeffer.

d Min hund blir tydelig uvel av å kjøre bil. Den peser, sikler og piper.

e Min hund blir bilsyk. Den kaster opp og sikler mye. 

spm 14 Hvordan oppfører hunden seg når den må være alene hjemme?

a

Den tåler godt å være alene noen timer. Den sover stort sett, og ødelegger 

aldri noe.

b

Den liker ikke noe særlig å være alene, piper litt, men roer seg fort og 

ødelegger ingenting.

c

Den liker ikke å være alene, den piper og bjeffer når jeg går, men roer seg etter 

en stund.

d

Den liker ikke å være alene, den piper og bjeffer, og er urolig hele tiden mens 

jeg er borte.

e

Den hater å bli alene, og vil ødelegge ting dersom den blir forlatt i mer enn 

noen få minutter.

spm 15 Hvordan oppfører hunden seg sammen med andre (fremmede) hunder?

a Min hund er svært sosial og liker stort sett alle andre hunder.

b Min hund er ganske sosial og liker med få unntak  de fleste andre hunder.

c Min hund liker ikke andre hunder enn lundehunder.

d Min hund liker ikke hunder av samme kjønn som den selv, med noen få unntak.

e Min hund liker ikke andre hunder.


