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BEHOV

Stort behov for at arbejde – både fysisk og mentalt. Tæt 

kontakt til familien.

TEMPERAMENT

Kvik, opmærksom, lærevillig og livlig med markante 

hyrde- og vogterinstinkter. Hengiven og tålmodig over 

for familien – kan være lidt reserveret over for frem-

mede. 

STØRRELSE

Den foretrukne skulderhøjde for hanner er 51 til 58 cm, 

for tæver 46 til 53 cm.

PELS

Middellang med underuld, lige/bølget og vejrbeskyt-

tende. Kort og glat på hoved og ører, forbenenes forside 

samt neden for haseleddet. Moderate faner på forbene-

nes bagside samt på bukserne. Der må påregnes nogen 

børstning for at holde pelsen ren og undgå, at den filtrer.

FARVER

Blue merle, sort, red merle, rød – alle med eller uden 

hvide aftegninger og/eller tan- (kobber)-farvede små-

pletter.

Der er mange teorier om oprindelsen af australian she-
pherd, men følgende version er den mest almindelige. 
Den australian shepherd, vi kender i dag er, på trods af 
sit navn, udviklet i Amerika. 
I slutningen af det 18. og begyndelsen af det 19. århund-
rede kom forfædrene til dagens ”aussies” til de vest- og 
nordvestlige stater som hyrdehunde for de baskiske hyr-
der, der kom sammen med et stort antal får, importeret 
fra Australien. Efter 2. Verdenskrig blev aussien meget 
populær, og man så den i rodeo-shows både som arbej-
dende hund og som en del af showet. De meget popu-
lære Western Horseback Shows medførte, at hestefolket 

snart tog ”den lille blå” til sig, og den blev meget udbredt 
i disse kredse.

Først anerkendt som race i 2007
Disse hårdtarbejdende, middelstore hunde imponerede 
snart de amerikanske ranchejere og farmere, der fortsatte 
avlen og udviklingen af racen. Avlen var primært baseret 
på arbejdsevne frem for udseende.
På trods af dette ligner dagens aussies endnu de hunde, 
som kom fra Europa via Australien, og et stort antal aus-
sies arbejder stadig med kvæg og får på rancher i Amerika 
og andre steder.

I 1957 fik racen sin egen specialklub, som arbejdede for racens 
virke, og adskillige klubber registrerede hundene. I 1976 blev 
der lavet en standard for racen, og i 1980 blev alle registreringer 
samlet. Den amerikanske kennelklub godkendte racen i 1992, 
men først i juni 1996 godkendte FCI racen på prøve, og den blev 
endelig godkendt i 2007. 

Ingen sofahund
Australian shepherds blev skabt som en intelligent og alsidig 
hyrdehund med stor karakter og udholdenhed. Det betyder, at 
de aussies, der ikke bliver brugt til hyrdning og som aldrig har 
set får eller kvæg, har bevaret deres normale hyrdeinstinkt, og 
de vil let falde for fristelsen til at hyrde hunde, børn, cykler, bi-
ler, joggere og lignende, hvis man ikke lærer dem noget andet. 
At være avlet til at arbejde hele dagen betyder, at de fleste aussies 
ikke er tilfredse med at være sofahunde. Men hundene har na-
turligvis individuel karakter, og nogle er mere adstadige og stille 
end andre. For det meste er det dog højenergiske hunde, som har 
brug for en mening med livet, altså et arbejde at udføre. 
Ejere må derfor være indstillet på at give disse hunde den tid og 
opmærksomhed, som de har brug for igennem leg og træning. 
Aussiens store intelligens, som er nødvendig for at kunne ud-
regne og kontrollere kreaturer, kan blive negativ, hvis den bliver 
efterladt utrænet og ubrugt.

Pleaser dig gerne
Aussies er yderst kapable til at udregne deres ejer. Det er anbefa-
lelsesværdigt at træne lydighed – derved lærer man, hvordan man 
kanaliserer den typiske aussies indgroede ønske om at ”please” 
til en ønskværdig opførsel.
Træningsmæssigt er aussien en dejlig hund, der giver sig selv 
100%, så længe motivationen er på plads, og har den først lært 
at lære, er der ingen grænser for, hvad man kan få den til.
Man skal være opmærksom på, at det, at løbe, hoppe og være 
voldsom alt sammen er en del af en normal aussies adfærd. De 
elsker al form for arbejde, ud over hyrdearbejde f.eks. lydighed, 
agility, sporarbejde og frisbee, men faktisk er det kun fantasien, 
der sætter grænser. De fleste er svære at holde fra vand, og de 
er super fodvarmere, når de ruller sig sammen i fodenden af 
sengen. 

Hengiven og tålmodig
Selvom aussies generelt er venlige over for alle, kan de være 

Alsidig, intelligent  
  og meget Arbejdsom

raceportræt  -  AUSTr ALIAN SHEPHErD
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Aussien er opmærksom og livlig, 
smidig og hurtig, fast og muskuløs 
uden at være klodset

F A k T A  O M 
a u s t r a l i a n  s h e p h e r d

Aussien på 

hjemmebane.

En australian 
shepherd er den perfekte 

hund til den, der ønsker en 
aktiv, super trænbar, alsidig 
og meget intelligent hund, 
som kan arbejde eller lege 

”til fåret 
er i stald”
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reserverede og forsigtige over for fremmede. Det er vigtigt at 
sørge for, at hunden omgås mange fremmede, men man må na-
turligvis aldrig tvinge den til kontakt. Aussies er som oftest ret 
beskyttende over for deres familie og hjem, hvilket er acceptabelt 
i visse situationer, men ikke i alle.
De elsker børn, specielt hvis de vokser op med dem, og bliver 
hurtigt et hengivent familiemedlem.

Alsidig sportshund
Racen er i Danmark især kendt for dens udstillingsresultater, og 
danskejede hunde har da også gjort sig bemærket i det øvrige 

Europa. Ligeledes har nogle danskopdrættede hunde gjort sig 
gældende i racens hjemland, hvor de er blevet champions samt 
indgået i avlen “over there“. 
Der har inden for lydighed været en del aussier, der har blandet 
sig i toppen i LP1, LP2 og LP3. Og i 2010 blev to australian  she-
pherds danmarksmestre i rally-lydighed.
Alt i alt er aussien en fantastisk dejlig hund til den aktive fami-
lie. Hvis du har tid og engagement til en aussie, vil du ikke blive 
skuffet. Disse specielle hunde fortjener specielle ejere. Deres lo-
yalitet, engagement, karakter og humoristiske sans sætter dem 
i en klasse for sig!  n

raceportræt  -  AUSTr ALIAN SHEPHErD

Agility er en populær  

beskæftigelse for austra-

lian shepherds. 

Aussies er som helhed sunde hunde og kan 
forventes at leve op til 12 år eller mere 
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En australian shepherd er velproportioneret, når den er 

en anelse længere, end den er høj. 


