
KOMONDOR 
 

 

omondoren är en storvuxen och 

kraftigt byggd herdehund. Dess 

tilltalande yttre och den värdiga 

hållningen väcker beundran och stor 

respekt. Den är minst 65 cm hög över 

manken och väger 40-60 kilo. Pälsen är 

filtad, raggig, tjock och lång, elfenbensvit.  

Dess karaktäristiska päls ger skydd mot 

alla typer av väderlek liksom skydd vid 

anfall av rovdjur. 

 

I Sverige finns 29 individer registrerade i 

Jordbruksverket (2015). Rasen är en 

urgammal herdehund som följde med 

folkvandringar från Asien till det vi nu 

kallar Ungern. 

I Ungern är rasen betydligt vanligare där 

den är en effektiv herde- och vakthund. 

Den lever fritt 

kring sin familj och vaktar den, dess 

djur, ägodelar och mark. Under dagen 

ligger den helst på en kulle 

varifrån den har god uppsikt över 

reviret.  

 

Dagens komondor har kvar sin 

självständighet och självsäkerhet. Den 

är tystlåten och kan vara misstänksam mot 

främlingar på grund av sitt ursprungliga 

användningsområde som vakthund, men 

den är oerhört lojal mot sin familj. 

 

Rasen är av naturen inte inställsam. Därför 

kan du inte muta dig till en komondors 

vänskap eller gå fram och ta kontakt och 

tro att ni är vänner. Där är komondoren 

ovillkorligen sin egen och talar gärna om 

det. 

 

Komondoren har ett gott och långt minne. 

Får du en komondor som vän har du en vän 

för livet (förutsatt att du inte sviker 

förtroendet). 

 

På mitten av 1980-talet föddes den första 

kullen med komondorer Sverige.  

 

 

Svenska Klubben för Ungerska Rashundar (Svk FUR) 

är specialklubb för komondor, mudi, puli och pumi. 

Klubben grundades 1973 och är numera direkt associerad 

under Svenska Kennelklubben, SKK. Klubben anordnar två 

officiella utställningar varje år och ger ut klubbtidningen 

Furien med 4 nummer per år. Aktiva medlemmar anordnar 

träffar med olika aktiviteter runt om i landet. 

 

Besök gärna klubbens hemsida svkfur.com och SvkFUR på Facebook. 
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