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Hvordan kan det være, at så mange hundeejere 
er bange for at få mentalbeskrevet deres hunde, 
når man ikke er bange for at få testet for hof-
teledsdysplasi eller andre arvelige fysiske ska-
vanker?
Det er et af de spørgsmål, mentalbeskrivelsesud-
valget hos DKK ofte stiller sig selv. Virkeligheden 
er nemlig, at hundens mentale beskaffenhed er 
ekstremt arvelig. Flere af hundenes reaktioner 
på de ting, mentalbeskrivelsen tester for, har 
faktisk en arvelighed på langt over 30 procent.
– Derfor er mentalbeskrivelsen et meget vigtigt 

avlsredskab. Gennem beskrivelserne kan man 
være med til at sikre en mental sund race, lyder 
det fra udvalgets formand Helle Mulvad.
– Der er ganske enkelt alt for mange hunde, der 
bliver omplaceret eller aflivet på grund af dårligt 
temperament. Ville det så ikke være bedre, at 
man kunne komme det problem i forkøbet ved 
at vide, om en hund var mentalt god at avle på, 
spørger hun.
Vi møder Helle Mulvad i hendes hus i det nord-
vestlige Sjælland. Selv har hun to grand danois, 
som fylder godt i huset.

Hvalpen

ARVER
forældres

PSYKE
Mentalbeskrivelser skal have større udbredelse i Danmark. 

Det er målet for mentalbeskrivelsesudvalget i DKK. 

Udvalget arbejder hårdt for at lære opdrættere, at 

beskrivelserne i virkeligheden er et vigtigt avlsredskab
 

TEKST:  W IEGA ARDEN/B JARKE K IRKEGA ARD N IELSEN

Helle Mulvad og resten af udvalget vil 
gerne have flere opdrættere, hundeejere 
og racerepræsentanter til at opdage 
mentalbeskrivelsernes herligheder. 
Foto: Wiegaarden/Bjarke Kirkegaard Nielsen
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Gennem hele interviewet ligger de dog lige så fint på den anden side 
af dørtrinnet til køkkenet, og følger dovent med i samtalen.
 
Ønskeprofil
Det er vigtigt for Helle Mulvad og resten af udvalget, at der kommer 
så mange hunde som muligt gennem mentalbeskrivelsen i Danmark. 
Men det kræver først og fremmest, at racernes repræsentanter får 
lavet ønskeprofiler på racerne. I dag har 117 af cirka 330 racer en 
ønskeprofil, og det er ifølge Helle Mulvad ikke godt nok.
– Når racen ikke har en ønskeprofil, kan vi ikke lave mentalbeskrivel-
ser på hundene i racen. Derfor kommer de manglende ønskeprofiler 
til at virke som en flaskehals, siger hun.

Pris   2.995.000
Udb.   150.000
Ejerudgifter/md.  4.109
Brt/nt u/ejerudg.  2.507/10.742
Grund   1.931 m2
Bolig   340 m2
Rum/vær.   9/5
Opført/omb.  1880/1987
Sag   36005075
Kontakt   Tlf. 47 31 00 98

Skovsneppevej 27 - Jægerspris

Ren Morten Korch idyl
EDC har her æren at byde velkommen til
det skønneste og charmerende hus midt 
i skoven. Gøgebakkehus vækker samtlige 
sanser i dig, her går hus og omgivelser op  
i en højere enhed. Huset har masser af sjæl 
og charme og med den store hunde- og 
løbegård, trimmerum og indhegnet grund,  
er den perfekt til en familie med hund.

Frygt for høje lyder ligger latent i 
nogle hunde. Derfor kan man ikke 
sige, at mentalbeskrivelserne skaber 
en frygt hos hundene. Foto: Shutterstock

altid sat sig grundigt ind i racestandarden inden et møde, så vi er 
klædt bedst muligt på.
 
Ikke en test
Selvom mange kalder det en mentaltest, så slår Helle Mulvad fast, 
at der ikke er tale om en test men en beskrivelse, som man hverken 
kan bestå eller dumpe. For fem racer er det dog et krav, at ens hund 
kan gennemføre en mentalbeskrivelse for at blive godkendt til avl. Det 
er dogo canario, cane orso italiano, mastino nepoletano, broholmer 
og rottweiler.
– Der er faktisk ikke noget at frygte. Jeg 
synes selv, det er rart, også som hun-
deejer, at jeg kender mine hundes men-
tale tilstand. Ved jeg for eksempel, at min 
hund er skudræd, så kan jeg tage nogle 
forholdsregler f.eks. nytårsaften. Så ud-
over at være et godt avlsværktøj, så er en 
mentalbeskrivelse også et godt værktøj 
for den almindelige hundeejer i hverda-
gen, siger hun.
Har man ikke en af de fem racer, der har 
krav om mentalbeskrivelse inden avl, er 
der ingen sanktioner, hvis hunden klarer 
sig dårligt.
– Nej, det er alt sammen op til ejerens 
samvittighed. Vi som beskrivere kan ikke 
udtale os, om hunden er egnet til avl; det 
er udelukkende ejerens vurdering. Måske synes vi ikke, det er smart at 
avle på hunden, men vi kan ikke forbyde det, lyder det fra Helle Mulvad.
 
Mentalbeskrivelsen
Selve mentalbeskrivelsen består af en række udfordringer for hun-
den. Udfordringer, som går fra de milde og sjove til de mere svære 
og slutter af med at teste, om hunden er skudræd.
– Punkterne bliver altid kørt i samme rækkefølge, så belastningen 
øges undervejs. Efter hvert punkt skal hunden helst kunne starte op 
fra nul. Derfor lægger vi en lille pause ind mellem øvelserne, så hun-

 
Det er det samme, 

vi kigger efter, og derfor 
kan man være sikker på, at 

alle hunde har fået den 
samme behandling

En ønskeprofil er, som ordet antyder, den mentale profil, man ønsker 
racen skal have. Det er altså ikke den profil, man tror racen har, men 
den profil, de ønsker, racen har i forhold til racestandarden.
– Ønskeprofilen laves ved, at racerepræsentanten og nogle andre 
racefaglige personer sætter sig sammen, og prøver at udfylde ske-
maet. Når de har gjort det, kontakter de Pia Paulsen, der er sekretær 
for udvalget. Så bliver der sat et møde op, hvor de mødes med et par 
stykker fra udvalget, og sammen bliver profilen gennemgået punkt 
for punkt. Har de en underskriftberettiget person med, kan de få pro-
filen godkendt med det samme, fortæller Helle Mulvad og fortsætter:
– Det kan også være, man ikke ved et klap om det. Så kan man også 
få et møde med os, hvor vi kigger på profilen sammen. Udvalget har 

Hvalpe er noget af det mest fantastiske. 
Med en mental beskrivelse kan man se, 
hvilken af forældrene, hvalpene ligner. 

Foto: Wiegaarden/ Maria Schacht

Man kan ikke træne sin hund til at 
klare sig gennem mentalbeskrivelsen. 
Beskriverne holder nøje øje med tegn 

på frygt hos hunden.  Foto: Shutterstock

Hos jagthundene er der stort set ikke nogen, der 
er skudrædde. Det skyldes, at man ikke kan bruge 
hunde med den frygt til jagt. Foto: Shutterstock

den kan nå at lægge eventuelt ubehag fra den forrige øvelse bag sig, 
siger Helle Mulvad.
Den første oplevelse, hunden udsættes for, er kontakt. Her bliver 
hunden konfronteret med en fremmed person, og mentalbeskriverne 
observerer så, hvordan hunden reagerer. I skemaet er der fem reak-
tioner, beskriverne kan krydse af ved. Reaktionen strækker sig fra, 
at hunden afviser kontakt, knurrer og/eller forsøger at bide til, at den 
er påtrængende i sin kontakt ved at hoppe og gø.
I alt er der 20 punkter, der beskrives i de otte momenter hunden 

skal igennem, og ved alle punkterne har 
mentalbeskriverne fem mulige udfald at 
krydse af. På den måde får man til sidst 
et godt billede af, hvordan hunden er rent 
mentalt.
– Det er vigtigt at sige, at der er ens reg-
ler over hele Danmark. Det er det samme, 
vi kigger efter, og derfor kan man være 
sikker på, at alle hunde har fået den 
samme behandling, siger Helle Mulvad.
 
Myter
Ifølge Helle Mulvad findes der et utal af 
myter omkring hundes psyke.
– For det første kan et menneske na-
turligvis ødelægge en god hund, men i 
langt de fleste tilfælde, hvor en hund bi-
der, udviser angst, skræk eller på anden 

måde er voldsom, så skyldes det altså, at hunden har haft det liggende 
latent i sig, fortæller hun.
Der er også folk, der tror, at hundene kan udvikle en frygt på grund 
af det, der sker ved en mentalbeskrivelse.
– Det har simpelthen ikke noget på sig. Vi hører ofte, at folks bekym-
ring går på, at en hund bliver bange for noget efter at have været hos 
os, men den frygt har altså ligget i hunden, og så er det kun et spørgs-
mål om tid, hvornår det kommer op til overfladen. Det er jo helt vildt 
arveligt, så har man for eksempel en hvalp med skudrædde forældre, 
så er der også en stor risiko for, at hvalpen udvikler det, siger hun.
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VIL DU VÆRE 
MENTALBESKRIVER I DKK?

Så er det nu! 
Dansk Kennel Klubs Mentalbeskriverudvalg uddan-
ner nye mentalbeskrivere til efteråret 2019 og i foråret 
2020.   
I DKK arbejder vi for at få øget indsigt i hundens men-
tale egenskaber. Man ved, at hundens mentalitet er 
arvelig, ligesom pelsfarve, højde og f.eks. ørestilling er 
det. Mentalbeskrivelsen er således et vigtigt redskab 
bl.a. for specialklubber, opdrættere og hundeejere, der 
i praksis arbejder med racernes mentale egenskaber, 
og som ønsker hjælp til at udvælge de mest egnede 
avlsdyr, og derfor ønsker at evaluere afkom og lære 
mere om den enkelte hund.
 
Som DKK-mentalbeskriver arbejder du sammen med 
andre mentalbeskrivere, og på dagen indgår du i et 
team af fire personer. Sammen beskriver I de hunde, 
som er tilmeldt et mentalbeskrivelsesarrangement i 
en given specialklub. Som mentalbeskriver lærer 
du at beskrive hunde af alle typer og racer. Du læ-
rer en masse om adfærd og om at ”læse” og beskrive 
hunde i forskellige situationer. Du lærer også at ud-
føre rollen som både figurant, beskriver og testleder.  

Som DKK-mentalbeskriver 
forventes det, at du:

 Er positiv og god til at samarbejde og 
kommunikere.

 Er glad for hunde af alle typer – store som små.
 Er rask og rørig, da det er en relativt fysisk 

krævende opgave at være beskriver.
 Er mobil samt kan og vil køre til 

mentalbeskrivelsesarrangementer i dit område.
 Har kendskab til flere racer end din egen.

Sted:
Uddannelsesstedet vil være i Jylland/Sjælland.
Det er en forudsætning, at du kan deltage på ALLE 
kursusdage for at gennemføre uddannelsen.
Pris: kr. 1000,- pr. weekend.

Grundkursus: den 28. - 29. september 2019 i Jylland 
(skal bestås før Modul 1)
Modul 1: den 19. – 20. oktober 2019 i Jylland
Modul 2: den 29. februar – 1. marts 2020, sted op-
lyses senere.
Modul 3: den 18. – 19. april 2020, sted oplyses senere.
– det forventes, at man afsætter weekender til ”føl-
tjeneste” mellem modulerne.

Forudsætninger og krav:
For at deltage på uddannelsen skal du opfylde følgende 
krav:
1.  Være medlem af DKK.
2.  Indstilles til uddannelse af en specialklub eller en 

anden mentalbeskriver.
3.  Være villig til at bruge adskillige lørdage eller søn-

dage i perioden 1. marts - 31. oktober til test af hunde 
af alle racer.

4.  Du selv har deltaget på en mentalbeskrivelse med 
egen hund eller har overværet en mentalbeskrivelse.

Tilmelding til uddannelsen:
Er du interesseret i at blive uddannet som mentalbeskri-
ver og deltage aktivt i mentalbeskrivelser i løbet af året, 
så kontakt din specialklub eller en mentalbeskriver og 
bed dem om at sende en skriftlig indstilling.
Motiveret ansøgning samt indstilling skal fremsendes til 
udvalgssekretær Pia Paulsen på pipa@dkk.dk.
Motiveret ansøgning skal være os i hænde hurtigst 
muligt eller senest 31. august 2019.

Vil du vide mere?
Gå ind på Dansk Kennel Klubs hjemmeside www.dkk.dk og søg på ”mentalbeskrivelse”
Her kan du også se filmen om DKK’s mentalbeskrivelse, som er tilgængelig på Youtube.

Du kan også kontakte udvalgssekretær for mentalbeskrivelsesudvalget Pia Paulsen på pipa@dkk.dk

Netop det, at en tilstand kan udvikle sig, er også et væsentligt para-
meter, når man kigger på hundes mentale tilstand.
– Man hører tit historien om, at en hund ikke var bange for fyrværkeri 
den første nytårsaften. Næste år er den pludselig blevet bange for 
det. Så husker man pludselig, at der vist også var et eller andet med 
et kanonslag, der blev fyret af lidt tæt på hunden det første år, og det 
nok er derfor, den nu er bange. Sådan hænger det ikke sammen. Hun-
den udvikler sig gennem hele livet, og disse ting er ofte noget, der 
kommer, når hunden er ovre det helt tidlige hvalpestadie, siger hun.
 
Få dem nu beskrevet
For Helle Mulvad er der ingen tvivl. Alle hunde bør mentalbeskrives. 
For opdrætterens, for hundeejerens og for hundens skyld.
– Man vil kunne give sin hund et meget bedre liv, hvis man kender til 
dens mentale svagheder. Man kan undgå at udsætte den for unødven-
dige stressmomenter, og det må da være i alles interesse. Derudover 
kan man også se, hvilke hunde der vil være gode at sætte sammen 
i ens avl, siger hun. 
Opdrættere, der tilmelder hele kuld samme dag, får et fantastisk bil-
lede af, hvor homogent kuldet er mentalt. Er begge forældre også 
beskrevet, vil man tydeligt kunne se, hvem hver hvalp er faldet ud 

efter. Enkelte opdrættere bruger allerede nu mentalbeskrivelsen se-
riøst i avlsarbejdet. 
En af de klubber, der har fået mange af deres hunde beskrevet, er is-
landsk fårehundeklub. Her gik mange ind til testen med en ide om, at 
en stor del af hundene var bange for skud. Det var flere af dem også 
i starten, men der var også mange, der ikke var bange for skuddene.
– I dag har vi en situation, hvor langt de fleste islandske fårehunde 
ikke er bange for skud. Det er da fantastisk, udbryder Helle Mulvad, 
som naturligvis ikke forstår, at folk ikke får deres hunde testet.
– Man er ikke bange for at gå til en udstilling og få vurderet sin hunds 
udseende, selvom man måske har fået sløje bedømmelser mange 
gange før. Men at teste hundens mentale tilstand, det er farligt. Det 
har jeg meget svært ved at forstå.  

På den internationale udstilling i Roskilde havde 
mentalbeskrivelsesudvalget for første gang en 
stand på en udstilling. Helle Mulvad fortæller, at 
det var en stor succes med mange nysgerrige 
besøgende. Foto: Wiegaarden/Jørgen Bak Rasmussen

 
Man vil kunne give sin hund et 

meget bedre liv, hvis man kender 
til dens mentale svagheder


