Som vakthund er den ikke spesiell god, den bjeffer
gjerne hvis folk (eller fe) er i nærheten, men å
forsvare sitt terreng er ikke dens styrke, litt kosing
gjør den from som et lam!
Før i tiden levde Lundehunden mer eller mindre
selvstendig og dette har ført til at er det noe den
hater så er det å bli tvunget til noe. Du kan få den til
å gjøre nesten alt, men det skjer på frivillig basis!
Rasen er beryktet i ringen under utstillinger. Da kan
det hende at den setter seg og viser „nok er nok“!
Hvis en hund setter seg ned kan det hende at de
andre solidariserer seg og vi får en „sittestreik“!

Norsk
Lundehund

For å få et lykkelig liv sammen med sin Lundehund
gjelder følgende regel:

Hvorfor bestemmer en seg til å
kjøpe en Lundehund?
Hva er spesiellt med denne rasen?

Hvis en forsøker å få hunden til å gjøre noe den
ikke er overbevist om lander man fortere enn man
aner som taper. Hvis en derimot klarer å overbevise
den kan man få den til å gjøre nesten hva som
helst!

Det finnes ikke mange hunderaser som er så
familievennlige. Den vil gjerne koses, og det
i „timesvis“, er leken opp til en høy alder og
er uhorvelig barnekjær, de kan nesten gjøre
hva de vil med hunden. Ovenfor mennesker
har den null aggressjonspotensial. Den elsker
mennesker og selv ovenfor fremmede varer
det ikke lang tid før den blir fortrolig og
fordrer å bli klappet og kost med.
Er den hjemme og får lov til å ligge i fred og
ro i sofakroken eller er den på tur og må gå
timesvis, den er like tilfreds (okke som e‘).
Hjemme må en riktignok passe seg for ikke
å trå på hunden da den gjerne vil ha en
direkte kontakt med menneskene sine og
gjerne svinser rundt beina til en. Den føler
seg som et familiemedlem og ender vanligvis
opp som familiesjefen!

Lundehunden er en gammel norsk rase og en
av de minste nordiske spisshundene. Den har
en skulderhøyde under 40 cm og veier under
9 kg. Den er en optimal, sportslig og barnevennlig
familiehund, en bedre kan man ikke få.
Rasen fikk navnet sitt på grunn av at den
opprinnelig ble brukt til å fange lundefugl
(lunde).
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Lundehunden er en urhund. Slik betegnes
hunder som i flere århundrede ikke er blitt
innblandet med andre raser. Dermed har den
bevart sine helt spesielle anatomiske egenskaper.

Mange hevder at Lundehunden er en vellykket
blanding
av
ulv
(utholdenhet),
katt
(bevegelighet og renslighet) og rev (sluhet).
Disse sammenligningene passer temmelig
godt.
Folk som ser Lundehunden for første gang sier
at den ser ut som en rev. Pelsen er brunaktig
med hvite tegninger og svarte hårspisser og er
meget lett å holde ren. Øyenåpningene er
svakt skråstilte. Irisen er gulbrun med en
mørke brun ring rundt pupillen.
Lundehunden kan, i motsetning til andre
raser, bøye forlemmene 90° ut til siden.
Denne fleksibiliteten gjør at den får en gangart
som er helt typisk for rasen.

Da rasen både har flere tær og flere tråflater enn
andre hunderaser har den en mye større sikkerhet
når den beveger seg på skrå flater. Dette kombinert
med bevegligheten av beina gjør at den kan klatre
oppover meget sikkert og ved klatring nedover har
den dermed en meget god bremsevirkning.

Hva man til i dag vet er at rasen har levet der
i flere hundre år. Derfor gjelder Måstad som
opphavsted for Lundehunden. Den ble derfor
i gamledager også betegnet som Måstadhund.

Ørene har muskler og kan bevege seg aktivt. For å
beskytte øregangen mot jord og vann kan de lukkes
helt. Enkelte lundehundeiere påstår at nå benytter
hunden denne helt spesielle egenskapen til å stille
seg døv og dermed late som den ikke hører
oppfordringer den ikke har lyst å høre.
En annen anatomisk særegenhet er at den kan bøye
hodet så langt bakover at bakhodet berører
ryggraden.
De fleste Lundehundene mangler helt eller delvis de
premolare tennene. Dette gjør at de kunne apportere
fuglene levende.
Mange Lundehunder kan bli 13, ja t.o.m. 15 år
gamle.

Lundehunden ble der og på andre steder i
Kyst-Norge brukt til selvstendig å fange
lundefuglen og andre arktiske sjøfugler som
hekket enten direkte i skråningene eller i
huler på fuglefjellene. Denne selvstendige
jaktingen har ført til at rasen også i dag er
ekstrem selvstendig. Den har en sterk vilje
og lar seg ikke uten videre bestikke med
godbiter. Hvis den har bestemt seg ikke å
ville, vil den ikke, dermed basta!

Lundhunden skal både på forlabbene og
baklabbene ha 6 tær. Den 5te tåen er fullt
utviklet med sener og muskler og tilsvarer
anatomisk den menneskelige tommelen.
Oppbygningen av muskler og sener er godt
illustrert i 3 bachelorarbeider fra instituttet
for spesiell zoologi ved universitetet i Jena,
Tyskland.

Den første til i dag kjente skriftlige beskrivelse av
Lundehunden og fangst av lundefugl er fra 1591 . Det
er ukjent når rasen kom til Måstad, ei lite tilgjengelig
grend på Værøy, ei øy syd for Lofoten.

Lundehunden er en veldig intelligent, sunn
og robust rase.

