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 Ofte ser man lagottoen, som 
  racen populært kaldes, med 
  snuden i jorden, travlt op-

taget i sin egen verden af dufte. For 
nok er lagottoen venlig og social af 
sind, men den er samtidig en brugs-
hund med en lugtesans, som er for-
finet gennem århundreders bevidst 
avlsarbejde.

Lagottoens historie
Lagotto romagnolo. Navnet næsten 
smager af italiensk tradition og kul-
tur, og det er faktisk ikke helt ved si-
den af, for racen er italiensk og det 
er først gennem de seneste år, at vi 
er begyndt at få øjnene op for racens 
fortræffeligheder, her i det nord-
lige Europa. Faktisk kom den første 
lagotto først til Danmark i 1999.
Lagottoen er en meget gammel hun-
derace, som kan føres tilbage til det 
16. århundrede, hvor den blev brugt 
som apporterende jagthund i Italien. 
Jagten foregik ved, at jægerne sejlede 

raceportræt  -  L AGOt tO rOmAGNOLO

Den krøllede 
 trøffeLjæger

Lagotto romagnolo 

stammer fra området 

Romagna i Italien.

Den gamle italienske race, lagotto ro-
magnolo, blev oprindelig skabt til jagt 

på vildt i marskområderne i Italien. 
Men efterhånden som disse områ-

der blev drænet, omskolede man 
den arbejdsivrige hund, så den i 

dag er familiehund og verdens 
absolut bedste trøffeljæger

n tekst og foto: Wiegaarden/marlene Hedegaard



  HUNDEN Nr. 9 - sEptEmbEr �008   � 

ud i små både med lagottoerne om 
bord, og når de havde skudt æn-
derne var det lagottoernes arbejde at 
svømme ud og hente dem. Derfor har 
racen også sin typiske vandhunde-
pels; tyk og krøllet som beskyttelse 
mod vandet.

Den store omskoling
Meget tyder på, at lagottoen allerede 
på daværende tidspunkt også blev 

brugt til at finde trøfler i de måneder 
af året, hvor der ikke blev drevet jagt. 
I sidste halvdel af forrige århundrede 
blev hele marsklandet drænet for 
vand, og som følge heraf forsvandt 
også ænderne og jagten på dem. 
Man begyndte derfor at videreud-
vikle lagottoens enestående næse til 
brug for arbejdet med at finde trøf-
ler. Alle jagtinstinkter i hundene blev 
avlet væk, så de ikke blev distraheret 

af færten af vildt. I dag er lagottoen 
den eneste race i verden, som er spe-
cialiseret i at finde trøfler.

Alsidig hunderace
- Men lagottoen er meget mere end 
en ”trøffelhund”, fortæller Sarah 
Brandes, som er en af de få danske 
opdrættere af racen. - Lagottoen er 
en meget social og kontaktsøgende 
hund, som vil holde sig meget til 

Lagottoen er en dejlig familiehund. Rolig, social og imødekommende overfor både dyr og mennesker. Her er hundene i haven sammen med Sarah og dat-

teren Esther.

MENTALITET: Nært knyttet til 
sine mennesker, rolig, social 
og opmærksom.
BEHOV: Selvom jagtinstinktet er 
bortavlet er hunden stadig ivrig ef-
ter at arbejde, og vil gerne bruge sin 
formidable næse. Stort behov for 
nærvær og kontakt.
STØRRELSE: Højde: Hanner: 
42-49 cm. Tæver: 40-47 cm. 
Vægt: 11-18 kg.
PELS: Pelsen er ulden og krøllet 
med tydelig underuld. Farver: Ens-
farvet brun, brunmeleret, offwhite, 
abrikos eller hvid med brune eller 
orange aftegninger.



Lagottoerne gør ikke meget og de fungerer rigtig fint i flok.
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skal have oplevelser for virkelig at tri-
ves, understreger Sarah.

god hund til begyndere
- På mange måder er lagottoen den 
ideelle familiehund, og den vil gøre 
stor glæde i rigtig mange familier, 
også der, hvor man ikke tidligere har 
haft hund, fordi den er så opmærk-
som og glad, samt har en god stør-
relse, fortæller Sarah Brandes.
Lagottoen gør heller ikke ret meget, 
faktisk kun, hvis den bliver forskræk-
ket. Hundene trives fint i flok og der 
er generelt ikke problemer med do-
minans. Men selv om det er en meget 
omgængelig hund er lagottoen ikke 
blot en ”sofahund”, dertil er brugs-
egenskaberne for udprægede, så man 
skal være indstillet på at ville træne 
med den.
- Lagottoen er heller ikke en vagt-
hund, fortæller Sarah og fortsætter: 
- Mentaliteten er ikke: ”Nu skal jeg 
forsvare dig”, men nærmere ”Jeg hå-
ber, at du forsvarer mig”. Hvalpene er 
nogle rigtige bangebukse, så det er 
nødvendigt med grundig prægning 
og socialisering, allerede fra opdræt-
terens side.

Omfattende pelspleje
- Fordi lagottoerne elsker at snuse 
rundt, roder de tit rundt i alt mu-
ligt, fortæller Sarah. - De graver hul-
ler, hvis de får færten af noget spæn-
dende og ruller sig gerne i alt, hvad de 
mener dufter godt. På den måde bli-

ver de ofte beskidte og man må være 
indstillet på at skulle filtre blade, 
kviste og andet ud af pelsen på dem, 
og bør gå dem grundigt igennem 
ofte.
- Pelsen er krøllet og skal klippes, for 
ikke at vokse sig for lang og filtret. 
Alt efter hvor meget pelspleje man 
orker (og om man vil udstille) skal 
den klippes ned 1-4 gange om året. 
Nogle lagotto-folk mener desuden, 
at man ikke skal børste en lagotto, 
for så reder man krøllerne ud, men 
det er vel en smagssag, konkluderer 
Sarah.

eksplosiv popularitet
- Man skal være særligt opmærksom 
på hofteledsdysplasi hos lagottoen, 
fortæller Sarah Brandes. - Tidligere 

VaNDHuNDEracEr
Til vandhunderacerne regnes: 
american waterspaniel, bar-
bet, irsk vandspaniel, lagotto 
romagnolo, perro de agua 
español, portugisisk vand-
hund, og wetterhoun. curly 
coated retriever er også skabt 
på baggrund af europæiske 
vandhunderacer.

Lagottoen er meget opmærksom og let at 

træne. Derfor egner den sig til megen hun-

desport – også til udstilling.
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sin fører. Hundens store lyst til at 
samarbejde gør, at den er egnet til 
f.eks. agility, lydighedstræning, spor 
eller andre former for hundesport.
- Lagottoen er intelligent og er ret let 
at træne. Samtidig behøver den ikke 
nødvendigvis trænes eller aktiveres 
en masse hver dag, men den vil gerne 
ud at løbe, er meget glad for vand og 

Læs mere om lagottoen 
og besøg Sarah Brandes på: 

www.lapinlumon.dk

Lagottoen er specialiseret i at finde de ef-

tertragtede trøfler til gourmet-måltider.
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så man også ”rystesyge/ungdoms-epilepsi” hos en del hvalpe, men 
i Finland lykkedes det at finde genet herfor, så arvegangene kan 
kortlægges og lidelsen elimineres på den måde.
At racen har visse problemer, bekymrer Sarah Brandes, idet hun 
ser disse i sammenhæng med racens nærmest eksplosive popu-
laritet: 
- Jeg er naturligvis glad for, at folk er ved at få øjnene op for vores 
dejlige race og dens mange gode egenskaber. Men at det sker så 
pludseligt, gør mig noget nervøs. Hos andre racer har man jo set, 
hvordan en pludselig og intens popularitet får visse skruppelløse 
opdrættere og privatpersoner til at avle på revl og krat, hvilket 
ikke er sundt for racen. Man har oplevet det i Sverige, hvor racens 
popularitet har været eksplosiv gennem de senere år, og det har 
skabt hunde med store sundhedsmæssige problemer. Det er der-
for mit håb, at både opdrættere og hvalpekøbere i Danmark vil 
tænke sig nøje om, når de opdrætter eller anskaffer sig en lagotto, 
så vi kan fortsætte med at nyde denne skønne race, slutter Sarah 
Brandes. n

BOg OM LagOTTOEN
Da lagotto romagnolo stadig er for-
holdsvis ny i Nordeuropa er det småt 
med engelsk og nordisk litteratur om 
racen. Men den svenske forfatter af 
flere hundebøger, renée Willes, har 
skrevet en god bog om lagottoen, 
som bl.a. kan bestilles ved henven-
delse til den svenske kennelklub på 
www.skk.se

Sådan ser man ofte lagottoen. Med snuden i jorden på jagt efter kilden til 

en spændende duft. 


