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RASEBESKRIVELSE FOR  AUSTRALIAN CATTLE DOG 
 

 
Bruksområde: 
 
Kort historikk: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

Gjeterhund for storfe 
 
Ble utviklet for å hjelpe til da den australske storfe-industrien 
vokste fram.  Første krav var en kraftig hasebitende hund 
som var svært utholdende og i stand til å samle og drive vilt 
storfe.  De tidligere importerte rasene hadde ikke disse 
egenskapene.  De første nybyggerne hadde dårlig tilgang på  
arbeidskraft og dette skapte problemer med å kontrollere 
storfe- og saueflokker.  De fleste eiendommer var uten 
gjerder og krattskogen var ikke ryddet.  For å gjøre det lettere 
for seg selv satte de i gang å avle fram en hund som kunne 
gjøre dette arbeidet.  Forskning har forsøkt å kartlegge 
bakgrunnen til rasen, men da nybyggerne ikke skrev ned 
opplysninger om sitt avlsprogram, så spriker meningene om 
hvilke raser som ligger til grunn for den rasehunden vi ser i 
dag.  Det man kan være enig om er at man krysset korthårs 
blue merle collie med dingo, senere brakte man inn 
dalmatiner og sort og tan kelpie.  Andre krysninger ble 
forsøkt, så som med bull terrier, men disse passet ikke til å 
arbeide med storfe.   
  
Australia 

Helhetsinntrykk 
 

Kraftig, kompakt, harmonisk bygget, med evne og lyst til å 
utføre ethvert oppdrag hvor anstrengende det enn er.  
Kombinasjonen av masse, kraft, balanse og sterk 
muskelkondisjon gir inntrykk av stor bevegelighet, styrke og 
utholdenhet.  Tendens til overdreven tyngde eller spinkelhet 
er alvorlige feil.   
 

Viktige 
proporsjoner: 
 

Kroppslengden målt fra brystbensspissen til sittebens-knuten 
lengre enn mankehøyden - 10:9. 

Adferd/ 
temperament: 

 
Lojal, vaktinstinkt gjør den til selvskreven vokter av buskap 
og eiendom.  Naturlig mistenksom overfor fremmede, men 
tilgjengelig i utstillingsringen.   
 

Hode: Kraftig, i harmoni med øvrige proporsjoner og kroppsbygning. 
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 Skalle: Bred, lett hvelvet mellom ørene.  Flater ut mot stoppen.   
 

 Stopp: Lett, men tydelig markert. 
  

Nesebrusk: Sort. 
 

Snuteparti: Bredt, godt utfylt under øynene. Gradvis avsmalnende for å 
danne et middels langt, dypt og kraftig snuteparti.. Snute og 
skalle danner parallelle linjer. 
 

Lepper: Stramme og tørre. 
 

Kjever/tenner: Sterk, dyp og velutviklet underkjeve.  Sterke, kraftige og 
jevne tenner.  Saksebitt. Viktig med sterke og sunne tenner 
hos en gjeterhund som driver vanskelig kveg ved heeling 
eller biting.   
 

Kinn: 
 
Øyne: 

Muskuløse, verken grove eller fremtredende. 
 
Mørk brune. Ovale, middels store, verken utstående eller 
dyptliggende.  Våkent og intelligent uttrykk.  Karakteristisk er 
et advarende eller mistenksomt uttrykk når fremmede 
nærmer seg. 
 

Ører: Middels store, heller små enn store.  Brede ved basen, 
muskuløse, opprettstående, middels spisse.  Bredt ansatte, 
skrånende utover.  Tykke, innsiden godt behåret.  
Bevegelige, stramt stående når oppmerksom. 
 

Hals: Usedvanlig kraftig, muskuløs, middels lang, bred ved 
overgang til kroppen.  Ikke løs halshud. . 
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Kraftig, rund benstamme helt ned til potene.  Sett forfra rette 
og parallelle. 
 

Skulder: Skråstilt, kraftig, muskuløs og velvinklet.  Ikke for tettsittende 
ved manken. 
 

Mellomhånd: Lett skråstilt, fleksibel.  
 

Poter: Runde.  Korte, kraftige, godt hvelvede og tettsluttende tær.  
Harde og kraftige tredeputer. Korte og kraftige klør. 
 

Kropp:  
 

Overlinje: Rett. 
 

Rygg: Kraftig. 



Norsk Kennel Klub  4 

 
Lend: Bred, sterk, muskuløs, spesielt hos hannhunder. 

 
Kryss: Ganske langt og skrånende. 

 
Bryst: Dypt, muskuløst, moderat bredt.  Godt hvelvede ribben, lange 

bakre ribben.  Dype flanker. 
 

Hale: Forholdsvis lavt ansatt, følger linjen fra krysset.  Rekker 
omtrent til hasene.  I hvile hengende i en svak bue, under 
bevegelse eller opphisset heves, men aldri båret ovre en 
vertikal linje trykket gjennom haleansatsen.   
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: 
 
 
Lår: 

Brede, kraftige og muskuløse.  Sett bakfra rette og parallelle 
fra hasene og ned, verken for trange eller for bredstilte.   
 
Lange, brede, velutviklede. 
 

Knær: Velvinklete. 
 

Haser: 
 

Sterke, korte. 

Poter: Som forpotene.   
 

Bevegelser: 
 

Rene, frie, smidige, utrettelige, og med harmoni mellom 
forparten og det kraftige frasparket.  Evne til raske og 
plutselige bevegelser vesentlig.  Ved øket fart tendens til 
snoring.   

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Korthåret.  Dobbel pels med kort, tett underull.  Dekkpelsen 
tett, rett, grov og flat, motstandsdyktig mot regn.  Lengre pels 
under kroppen og bak på lårene hvor det dannes passende 
bukse.  Kort pels på hodet, inkl innsiden av ørene, foran på 
bena og potene, noe lengre og tykkere på nakken.  Halen 
skal ha børste.  Pelsen på kroppen ca 2,5 - 4 cm lang.   
 

Farge: 
 

Blå: blå; blåmarmorert; blåspettet; alle med eller uten andre 
avtegninger.  Tillatte avtegninger sort, blå eller tan på hodet, 
helst jevnt fordelt.  Tan-fargen strekker seg fra midt på 
forbena opp til framsiden av bryst og strupe, tan på kjevene.  
Tan-fargen på innsiden av bakbena og innsiden av lårene 
brer seg til framsiden av kneet og til utsiden av bakbena fra 
hase til tær.  Tan-farget underull tillatt på kroppen, men må 
ikke synes gjennom de blå dekkhårene.  Sorte tegninger på 
kroppen ikke ønskelig.   
 
Rødmarmorert: Jevne røde flekker overalt også i underullen 
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(ikke hvit eller krem) med eller uten mørkere røde tegninger i 
hodet.  Symmetriske tegninger er øskelig.  Røde tegninger på 
kroppen er tillatt, men ikke ønskelig. 
   

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde Hannhunder: 46 - 51 cm 
Tisper: 43 - 48 cm. 
 

Feil: Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. 
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er 
og effekten på hundens helse og velferd og dens evne til å 
utføre sitt tradisjonelle arbeid.  

 
 

Alvorlige feil: 
 
 
 
 
 
Diskvalifiserende 
feil: 

-Tunge skuldre, dårlig muskelsatte skuldre, steile. 
-Svakheter i albuer, mellomhender og poter 
-Steil knevinkel 
-kuhaset eller hjulbent 
-stive og styltende bevegelser 
 

 Aggressive eller meget sky hunder 

 Alle hunder som viser tegn på fysiske defekter som 
påvirker hundens hundens sunnhet skal 
diskvalifiseres.   

 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
 
*) ifølge norsk lov er fjerning av sporer ikke tillatt. 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 
 

Norsk Kennel Klub, 12. mars 2013 

 

 
 


