LUNDEHUNDEN I EUROPA
Da norsk lundehund er en nordisk race, er det naturligt at den har størst udbredelse i de nordiske lande.
Men også længere syd på i Europa er der mange der har fået øjnene op for denne charmerende lille hund.
Når en race består af meget få individer, er det vigtigt med et godt internationalt samarbejde, så hundenes
gener kan blive spredt hen over landegrænserne. Den følgende beskrivelse viser at det i høj grad er
tilfældet med norsk lundehund.

Norge
I racens hjemland Norge er lundehundeejerne organiseret i deres egen klub: Norsk Lundehund Klub som er
tilknyttet den norske kennelklub. Den norske lundehundeklub blev stiftet i 1962 og arrangerer en årlig
specialudstilling, årsmøde, opdrætterseminar og hvert fjerde år det store fire-dages træf på Værøy, hvor
der plejer at være tilslutning fra store dele af verden. Klubben udgiver et blad der kommer fire gange årligt,
samt en hjemmeside. Klubben har i samarbejde med det norske landbrugsmuseum etableret en genbank
med frossen sæd, som kan benyttes hvis man har behov for gammelt materiale i avlsarbejdet eller ved
akutte kriser i racen. Klubben har ansvaret for at bevare racen ud fra racebeskrivelse og oprindelige
brugsegenskaber. Klubben har også et specielt ansvar for at tage vare på denne norske kulturskat samt
sikre at racen bevares for fremtidens forskning. Klubben har fire lokalafdelinger: Trøndelag, Rogaland,
Troms og Norland. Disse afdelinger arrangerer lokale træf, gåture og kurser. Der er omkring 600
lundehunde i Norge, men det præcise tal kendes ikke. Derfor har klubben for nyligt startet en tælling af
lundehunde i Norge.
I Norge er der for tiden omkring 35 opdrættere. Ikke alle har så stort opdræt at de har kennelnavn, men
man lægger stor vægt på at så mange hunde som muligt kommer med i avl for at sikre racen for fremtiden.
I 2009 blev der født 15 kuld med i alt 35 hvalpe (frem til medio september). Én af disse hvalpe har vi fået til
Danmark. Én er flyttet til Finland og én til Tjekkiet. Norge har gennem årene eksporteret lundehunde til
næsten alle de lande der i dag har lundehunde. Vi har nu i alt 9 hunde i Danmark som er opdrættet i Norge.
Syv kommer fra kenneler og to fra private opdrættere. Der bor ingen dansk avlede lundehunde i Norge.

Sverige
Det svenske lundehundeselskab er en uofficiel raceklub under den svenske spidshundeklub, som er
tilknyttet den svenske kennelklub. Lundehundeselskabet blev stiftet i 1977 og arrangerer en årlig
specialudstilling, træf og opdrættermøder. Selskabet udgiver et blad der kommer fire gange årligt, samt en
hjemmeside. Der omkring 100 lundehunde i Sverige. Der er jævnligt svenske lundehunde der deltager i det
danske træf.

I Sverige er der for tiden omkring 20 opdrættere. I 2009 blev der født 8 kuld med 24 hvalpe. Én af disse
hvalpe er flyttet til Danmark og to til Norge. Sverige har gennem tiden eksporteret lundehunde til næsten
alle de lande der i dag har lundehunde. Vi har nu i alt 3 hunde i Danmark som er opdrættet i Sverige. Alle
kommer fra kenneler. Der bor én dansk avlet lundehund i Sverige og en del svenske hunde har danske
hunde på deres stamtavler. Én dansk hanhund bosiddende i Danmark har været brugt til avl i Sverige.

Finland
Den finske lundehundeforening er en uofficiel raceklub under den finske selskabshundeklub, som er
tilknyttet den finske kennelklub. Foreningen blev stiftet i 2000. Foreningen arrangerer en årlig
specialudstilling samt fælles gåture. Foreningen udgiver et blad der kommer to gange årligt, en årbog samt
en hjemmeside. Der er omkring 150 lundehunde i Finland.
I Finland er der for tiden omkring 10 opdrættere. I 2009 blev der født 10 kuld med 27 hvalpe – alle hos
kenneler. Flere af disse hvalpe er flyttet til Sverige, én er flyttet til Norge og en enkelt er flyttet til Danmark.
Det er den eneste lundehund vi har i Danmark som er opdrættet i Finland. Finland har eksporteret
lundehunde til næsten alle de lande der i dag har lundehunde. Der bor én dansk avlet lundehunde i Finland.
De danske hunde der gennem tiden er eksporteret til Finland har en del efterkommere i Finland, Sverige,
Holland, Norge og Tjekkiet. Den lundehund der blev verdensvinder i 2008 i Stockholm kom fra Finland og er
oldebarn til en dansk avlet hund. Den lundehund der blev BIM på den store udstilling i 2007 i Morokulien
med over 100 deltagende lundehunde, er opdrættet i Finland og er barnebarn til en dansk avlet hund. Én
dansk hanhund bosiddende i Danmark har været brugt til avl i Finland.

Tyskland
I Tyskland findes der to forskellige uofficielle foreninger for ejere af norsk lundehund: IG Norsk Lundehund
og Lundehund e.V. Den officielle klub er den tyske klub for nordiske hunde som er tilknyttet den tyske
kennelklub. Medlemmer af IG arrangerer to årlige træf samt kurser. Lundehund e.V. arrangerer et årligt
træf. Tysklands første lundehund kom fra Danmark i 1978. Den var fra det første hvalpekuld der blev født i
Danmark. Der er omkring 40 lundehunde i Tyskland. Tyske lundehunde er faste deltagere ved det danske
træf.
I Tyskland er der fire opdrættere. I 2009 blev der født 4 kuld med 13 hvalpe – alle hos kenneler. Én af disse
hvalpe er flyttet til Sverige. I Danmark har vi ingen lundehunde der er avlet i Tyskland. Der bor syv dansk
avlede lundehunde i Tyskland. Disse hunde har enkelte afkom i Tyskland.

Holland
Den officielle klub for lundehundeejere i Holland er klubben for skandinaviske spidshunderacer Scandia.
Klubben er tilknyttet den hollandske kennelklub. Scandia arrangerer en årlig specialudstilling samt gåture.
På privat basis bliver der arrangeret et årligt træf for lundehunde. I 1989 kom den første lundehund fra
Danmark til Holland. Racen har fået et stort opsving i Holland i de senere år, så det nu er det europæiske
land uden for Skandinavien som har de fleste lundehunde. Der er omkring 60 lundehunde i landet.
Hollandske lundehunde er faste deltagere ved det danske træf.
I Holland er der seks opdrættere. I 2009 blev der født 3 kuld med 13 hvalpe – alle hos kenneler. Én af disse
hvalpe er flyttet til Norge og én til Belgien. To er flyttet til Danmark og det er de eneste to lundehunde vi
har i Danmark som er avlet i Holland. Der bor 10 dansk avlede lundehunde i Holland. Disse hunde har en del
afkom i Holland. Én dansk hanhund har været brugt til avl i Holland.
Luxemborg
I 1996 kom den første lundehund fra Danmark til Luxemborg. Der er omkring 10 lundehunde i landet. Der
er én opdrætter, hvor der i 2009 blev født to kuld med tre hvalp. Der bor to dansk avlede lundehund i
Luxemborg. Lundehunde fra Luxemborg er faste deltagere ved det danske træf.
Frankrig
I 1986 kom den første lundehund fra Danmark til Frankrig. Der er omkring 10 lundehunde i landet. Der er
én opdrætter, hvor der i 2009 blev født ét kuld med 3 hvalpe. Der bor én dansk avlet lundehund i Frankrig.
Schweitz
I Schweitz er der to opdrættere og der er mellem 5 og 10 lundehunde i landet. Én af disse hunde kommer
fra Danmark. Én dansk hanhund har været brugt til avl i Schweitz.
Østrig
I Østrig er der to opdrættere og der er under 5 lundehunde i landet. I 2009 blev der født én hvalp. Der er
ingen dansk avlede lundehunde i landet.
Tjekkiet
I Tjekkiet er der én opdrætter og der er mellem 5 og 10 lundehunde. I 2009 blev der født én hvalp. Der er
ingen dansk avlede lundehunde i landet.
Øvrige lande
I Belgien bor der under 5 lundehunde. I England to, i Spanien én, i Ungarn to og i Litauen én. Ingen af disse
hunde er fra Danmark.
Jytte Nysom og Susanne Stig Hansen
Februar 2010 med rettelser maj 2010

