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Hollandse herdershond 

Hollandse herdershond är en formbar, vaksam och uthållig hund, byggd att utföra 
hårt arbete och tvekar inte att försvara sin familj. Rasen används i samtliga 
bruksgrenar. 

Ursprung 
Hollandse herdershond eller holländsk herdehund härstammar från samma förfäder 
som schäfern och de fyra varianterna av belgisk vallhund. Under slutet av 1800-talet 
började man renavla rasen och 1898 bildades den första rasklubben. Den är förhål-
landevis okänd utanför sitt hemland Holland och rasen är på världsbasis numerärt 
liten. Holländsk herdehund finns i tre varianter; korthårig (vanligast), långhårig och 
strävhårig. 

Holländarens egenskaper 
Holländaren ska kunna utföra hårt arbete. Den ska vara välbyggd, livlig och uppmärk-
sam. Detta är en mycket formbar, vaksam och trogen hund som inte tvekar att 
försvara sin förare eller familj om det behövs. Den är uthållig och rörlig med de rätta 
vallhundsinstinkterna och har ett livligt och intelligent temperament. Rasen är i behov 
av en bestämd och konsekvent ledare. En som tar initiativ till stimulerande 
aktiviteter. Den som inte kan ta ansvar för att vara ledare, bör inte skaffa sig en 
holländare. 

Lämpliga aktiviteter för rasen 
Detta är en aktiv hund som mår bäst av träning som erbjuder både fysisk och mental 
stimulans. De är lättlärda och en stor fördel är deras stora kamplust och föremåls-
intresse. Rasen är uthållig och vädertålig. Träning som bygger på en positiv attityd är 
viktig för att hunden ska göra sitt bästa. Holländaren är en utmärkt allroundhund.  
I Sverige används rasen för tjänst och inom alla bruksgrenar. Den används också inom 
IPO, agility och lydnad. Rasen lämpar sig inte som enbart sällskaps- eller promenad-
hund. 

Antal hundar i Sverige 
Hollandse herdershond kom till Sverige 1980 och i dagsläget finns totalt cirka 450 
hundar i landet, alla hårlag inkluderade. 

Tandförluster 
Om eventuella tandförluster (och speciella hänsyn att ta vid en numerärt mycket liten 
ras). Vi, RHH, har frågat den holländska rasklubben, Nederlandse Herdershonden 
Club, hur de ser på eventuella tänder som fattas och fått detta svar. 

Advice from a group of respected judges and breeders in Holland: 
The breed standard of course mentions a full dentition with a scissors bite.  
Our breed's population however is small when compared with other breeds. 
The teeth in general are no problem.  
There are different more important problems in the breed. 
With the wirehaired we only had a handful of litters last year.  



3 

The longhaired only was saved a few years ago and the shorthaired ones are having the 
problem of foreign influences.  
When you would throw away and would not breed with typical Dutch Shepherd Dogs with 
small faults like a missing small premolar (or even 2) you would select the breed to its death. 
So be careful before you make a selection you later on will regret.  
The breed standard only mentions a few disqualifying faults.  
Do not be too rigid when judging a Dutch Shepherd of a good breed type!  
The judges of course are not obliged to value every dog with an EXCELLENT and they could 
do something in their placing. 

Översättning: 
Rasstandarden säger naturligtvis att hunden skall ha en full tanduppsättning och ha saxbett. 
Raspopulationen är dock liten jämfört med andra raser så man får inte vara allt för hård om 
rasen skall överleva. 
Tänderna är i allmänhet inget problem. Det finns olika viktigare problem i rasen. 
Till exempel föds väldigt få kullar av den strävhåriga varianten. 

Den långhåriga varianten räddades från utrotning bara för några år sedan och den 
korthåriga varianten har problem med inkorsning av andra raser. 
Om du ratar/selekterar bort, och inte avlar på rastypiska holländska herdehundar hundar 
med små fel som avsaknad av en liten premolar (eller ens 2) så skulle det driva rasen till en 
säker död. 
Så var försiktig innan du gör ett val du senare kommer ångra. 

Rasstandarden nämner bara några få diskvalificerande fel. 
Domarna uppmanas att inte vara alltför rigida rörande tänder när man bedömer en 
holländsk herdehund av god rastyp!  Det betyder naturligtvis inte att alla hundar ska ha 
Excellent och man kan också markera vid placeringen i konkurrenssituationen. 

Fotografernas medgivande om publicering finns inklusive på Svenska Kennelklubbens hemsida. 
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Grupp 1 
FCI-nummer 223 
FCI-standard på engelska publicerad 2020-01-09 
FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2019-12-21 
Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2020-06-03 

STANDARD FÖR 

HOLLANDSE HERDERSHOND

URSPRUNGSLAND/HEMLAND: Nederländerna 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Sällskaps- och vallhund 

FCI-KLASSIFIKATION: Grupp 1, sektion 1. Med arbetsprov. 

BAKGRUND/ÄNDAMÅL 
Hollandse herdershond fungerade ursprungligen som herdehund på landsbygden. 
Holländarna hade tidigt en agrar kultur som bland annat innebar hållande av fårhjordar. 
Hundarnas uppgift var att hålla hjordarna borta från fälten med grödor, vilket de gjorde 
genom att patrullera de avgränsande vägarna och fälten. Hundarna följde även med 
hjordarna vid förflyttningar mellan betesmarker, marknader och frakthamnar. På gårdarna 
höll hundarna höns borta från köksträdgårdar, de vallade in kor för mjölkning och drog 
mjölkkärrorna. De varskodde också om främlingar kom in på gården. Omkring år 1900 hade i 
det stora hela merparten av fårhjordarna försvunnit i Nederländerna. Rasens mångsidiga 
användningsområden gjorde den lämplig för dressyr, som då började bli populärt. Därmed 
började rasens nya karriär som polishund, som sök- och spårhund och som blindledarhund. 
Hollandse herdershond är dock fortfarande kapabel att valla får. Den första rasstandarden är 
från den 12 juni 1898. 

HELHETSINTRYCK
Hollandse herdershond skall vara en medelstor, medeltung och välmusklad hund med 
kraftfull och harmonisk kroppsbyggnad. Det är en hund med mycket stor uthållighet, livligt 
temperament och intelligent uttryck. Rasen förekommer i tre hårlagsvarianter: kort-, lång- 
och strävhårig.  

 
 
 

VIKTIGA MÅTTFÖRHÅLLANDEN
Kroppslängden (mätt från bröstbensknappen till sittbensknölen) skall överstiga mankhöjden 
med förhållandet 10:9, vilket passar en travande hund. Förhållandet mellan skallens och 
nospartiets längd skall vara 1:1. 

Kommentarer 
En hund vars utseende kan beskrivas med ”måttligt och medium”. 
Det är viktigt att premiera rätt rastyp! 
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Korthår 

Tik av utmärkt 
typ 

Långhår 

Tik av utmärkt 
typ. 
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Strävhår 

Hane av 
utmärkt typ. 

 
 
 
 

Korthår 

Tik, bedömd som 
excellent på 
kulldag i Holland. 

15 månader, rastypisk tik med vackert huvud och uttryck, utmärkta öron, 
ögon och tänder, bra vinklar och proportioner, utmärkta ben och tassar, 
vacker tigrerad päls, utmärkta rörelser, överlinje vilken kunde vara lite 
stramare, lugnt temperament (kommentar hämtade från bedömning vid 
Nestendag = kulldag i Holland april 2013) 

Kommentar 
På lång- och strävhårshuvuden kan det vara svårt 
att se om de har rätt måttförhållanden. Då är det 
viktigt att känna på huvudet under pälsen. 
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UPPFÖRANDE/KARAKTÄR
Rasen skall vara mycket tillgiven och pålitlig, alltid alert, vaksam, aktiv, självständig, 
intelligent, uthållig, samarbetsvillig och begåvad med ett genuint vallhundstemperament. 
Hollandse herdershond arbetar villigt tillsammans med föraren och klarar självständigt av 
alla uppgifter den blir anvisad. I arbetet med att valla stora hjordar måste rasen ha förmåga 
att samarbeta med andra hundar. 

HUVUD
Huvudet skall stå i god proportion till kroppen. Sett  
uppifrån och från sidan skall huvudet vara kilformat,  
tämligen långsträckt och utan rynkor. Det skall vara  
torrt med flata kinder och inte ha markerade kindben. 
Hos den strävhåriga varianten kan huvudet, på grund 
av pälsen, tyckas mer fyrkantigt men det är en synvilla. 

Skallparti 
Skalle  Stop 

Skallen skall vara flat. Stopet skall vara svagt, dock tydligt synligt. 

 Kvadratisk Rektangulär; Den lilla biten till höger visar 
hur mycket för kort hunden är för att 
överensstämma med rasstandarden. 

Bra proportioner, flat panna, rak 
nosrygg. Utmärkta proportioner, bra 

parallellitet, rak nosrygg, flat 
panna. 

Utmärkta proportioner, bra 
parallellitet, rak nosrygg, flat 
panna. Ljusa ögon. 
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Ansikte 
Nostryffel 
Nostryffeln skall vara svart. 

Nosparti 
Nospartiet skall vara något längre än den flata pannan. 
Nosryggen skall vara rak och på parallellt plan med  
skallpartiet. 

 
 
 
 

Läppar 

Läpparna skall vara åtsmitande och välpigmenterade. 

Vackert kilformat huvud, åtsmitande 
välpigmenterade läppar. 

Kommentarer 
Förhållandet skalle-nosparti skall vara 1:1. Det som står i 
punkten ovan syftar till nosryggens längd i förhållande 
till den flata pannan – inte hela skallens längd. 

Strama välpigmenterade 
läppar. 

Något grovt huvud, lösa 
läppar och läppficka. 

Nosparti som inte är rakt och 
panna som inte är flat dessutom 
lös mungipa. Fel rastyp, ser mer ut som 

en malinois. För lite stop 
(ingen skillnad mellan skalle 
och nosparti). 

Inte rastypiskt huvud. För 
lite stop och långt nosparti. 
För vasst skurna öron. 
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Käkar/Tänder 

Kraftigt, regelbundet och komplett saxbett. 

Ögon 

Ögonen skall vara mörka, medelstora, mandelformade 
och något snedställda. De får inte vara för brett ansatta 
eller utstående.  

Välformade huvuden med utmärkta uttryck, lite varierande ögonfärg. 

Vackra välplacerade ögon i ett 
välformat huvud. 
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(forts) 

Utmärkt huvud, samma hund före och efter trimning 

Ljusa och runda ögon. 
 För ljusa ögon. 

 För runda ögon 
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Öron 

Öronen skall vara medelstora. När hunden är uppmärksam bärs de högt och upprättstående. 

Välformat huvud, lite brett 
ansatt öron och något ljusa 
ögon. 

Välformat huvud, något stora 
lite brett ansatta öron. Bra 
ögon. 

Något grovt huvud, brett 
ansatta öron, utmärkt 
ögonform och färg. 

  Utmärkt huvud, bra ögon, öron och 
 uttryck. 

   Utmärkt huvud, bra ögonform, färgen 
 kunde vara mörkare, utmärkta öron. 

  För stora öron. 

 Stora, breda och brett 
 placerade öron. 
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HALS
Halsen skall inte vara för kort. Den skall vara torr och utan veck. Halsen skall mjukt övergå i 
kroppen. 

KROPP:

Kroppen skall vara stark, men inte grov. 

Överlinje 

Övergången mellan hals och rygg skall vara 
jämn och harmonisk där huvud och hals har 
naturlig resning. 

Rygg 

Ryggen skall vara plan och stram. 

Ländparti 
Ländpartiet skall vara starkt, varken långt 
eller smalt. 

Kors 

Korset skall vara något sluttande och 
inte kort. 

Bröstkorg 

Bröstkorgen skall vara djup och tillräckligt  
lång, inte smal. Revbenen skall vara något 
välvda. Förbröstet skall vara tämligen väl  
utvecklat. 

Underlinje och buk 

Buken skall vara något uppdragen. 

Kort och brant kors. Inte korrekt överlinje och för 
lång i kroppen. 

Rundad i ländpartiet, uppdragen i 
buklinjen och kraftigt avfallande 
kors. 
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SVANS 
I vila skall svansen hänga rakt ned eller med en svag böj. Svansen skall nå till hasleden. I 
rörelse skall den bäras elegant uppåt, aldrig ringlad eller buren sidledes. 

EXTREMITETER 
Framställ 
Helhet 

Frambenen skall vara kraftfulla, av god längd och välmusklade. Benstommen skall vara solid, 
men inte tung. Benen skall alltid vara raka men med tillräckligt smidiga mellanhänder. 

Skulderblad 

Skuldrorna skall vara väl tillbakalagda och ligga väl an mot bröstkorgen. 

Överarm 

Överarmarna skall vara välvinklade mot de intilliggande benen och vara ungefär lika långa 
som skulderbladen. 

Armbåge 

Armbågarna skall ligga väl intill bröstkorgen. 

Framtassar 

Framtassarna skall vara ovala och väl slutna med välvda tår. 
Klorna skall vara svarta och trampdynorna elastiska och 
mörka. 

Bakställ 
Helhet 

Bakbenen skall vara kraftfulla och välmusklade. 
Benstommen skall vara solid, men inte tung.  
Vinklingen skall inte vara överdriven. 

Lår 

Låren skall vara ungefär lika långa som under- 
benen. 

Underben 

Underbenen skall vara ungefär lika långa som låren. 

Has/Hasled 
Hasorna skall vara lodrätt ställda i linje under 
sittbensknölarna. 

Mellanfot 

Sporrar skall inte finnas. 

 För knappa vinklar. 

 För mycket vinklar bak. 
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Baktassar 

Baktassarna skall vara ovala och väl slutna med välvda tår. Klorna skall vara svarta och 
trampdynorna elastiska och mörka. 

Borttagning av sporrar utan veterinärmedicinska skäl är förbjuden i Sverige. 

RÖRELSER 
Rasen är en travande hund med fria, jämna och spänstiga rörelser utan överdriven steglängd 
eller påskjut. 

PÄLS 
Pälsstruktur 
Korthårig:  
Hela kroppen skall vara täckt av tämligen hård, tätt åtliggande, inte alltför kort päls och ha 
mjuk underull. Det skall finnas tydlig halskrage, byxor liksom fana på svansen. 

Långhårig:  
Hela kroppen skall vara täckt av lång, rak, väl tätliggande päls utan lockar eller vågor. Pälsen 
skall vid beröring kännas grov och den skall ha mjuk underull. Uttalad krage och byxor skall 
finnas. Svansen skall vara rikligt behårad. Huvud, öron och tassar, liksom bakbenen nedanför 
hasleden skall vara täckta av kort, tät päls. Baksidan av frambenen skall ha starkt utvecklad 
päls som blir kortare ned mot tassarna, så kallade fanor. Öronen skall inte ha behäng. 
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Strävhårig:  
Hela kroppen skall vara täckt av tät, sträv, och raggig päls med tät, mjuk underull överallt 
utom på huvudet. Pälsen skall vara tätliggande. Över- och underläppar skall vara väl 
behårade. Mustascher och skägg liksom sträva, buskiga ögonbryn ska vara tydliga men inte 
överdrivna. Behåringen får inte vara mjuk. Pälsen på hjässan och kinderna är inte lika starkt 
utvecklad. Från sidan ser huvudet mer kvadratiskt ut än det är på grund av pälsen. Väl 
utvecklade byxor är önskvärt. Svansen skall vara behårad runt om. Brindlefärgen kan vara 
mindre tydlig på grund av den raggiga pälsen. Den sträva pälsen trimmas ner för hand 
ungefär två gånger per år. 

Färg 
Brindle. Grundfärgen skall vara gyllene eller silver. Det gula kan variera från ljust sandfärgat 
till kastanjerött. Tigreringen skall vara tydlig över hela kroppen, i krage, byxor och svans. 
Alltför mycket svart är inte önskvärt. Svart mask föredras. Kraftiga vita markeringar på bröst 
eller tassar är inte önskvärt 

Ljus sand 

Guld   Silver 

 För mörk 
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Gul – inte tillåten färg då den saknar tigrering. 

Kommentarer 

 Hunden på bilden är en korthårig holländare. 
 Färgen kallas gul och är inte tillåten. 
 På senare år har ”felfärgade” hundar fötts, 
 både i Sverige och Europa. Bland annat med 
 schäferteckning med sadel och bristfällig 
 brindle (tigrering). 

 Rasklubben ställde en fråga till en erfaren 
 exteriördomare i Holland: 

”I Sverige har vi HH med färger mer lik schäferteckning med sadel. De enda synliga 
ränderna är några få på benen. Är detta tillåtet eller anses det som fel? Hur bedöms det på 
utställning?” 

Svar: 
”Officiellt är det inte diskvalificerande enligt standarden men ingen domare skulle ge ett 
högt pris eftersom standarden säger brindle (tigrering).” 



17 

För mycket vitt på bröst och/eller tassar är inte önskvärt. 

STORLEK/VIKT 
Mankhöjd: Hanhund: 57–62 cm 

Tik: 55–60 cm 

FEL 
Varje avvikelse från standarden är fel och skall  
bedömas i förhållande till graden av avvikelse och  
dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande 
samt förmåga att utföra sitt traditionella arbete. 

DISKVALIFICERANDE FEL 
• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter.
• Avsaknad av rastyp.

NOTA BENE 
Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk konstruktion skall användas till 
avel. 

TESTIKLAR 
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen. 

Så här fel kan 
det bli om man 
inte ”kan” 
rasstandarden. 


