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Som navnet antyder, stammer bou-
vier des flandres fra både den belgi-
ske og franske del af Flandern. Der 

er ingen naturlig grænse mellem de to om-
råder. Kvæg- og studedriverne i Flandern, 
som havde brug for gode hunde til at drive 
deres flokke, valgte dem, der var til rå-
dighed i deres område, alene ud fra deres 
karaktermæssige og fysiske kvaliteter. Det 
er disse kvaliteter, den nuværende bouvier 
des flandres har arvet.

Oprindelse
Oprindelig var bouvier des flandres brugt 
som kvægdriver, som trækhund og til at 
drive smørkærnen. Med moderniseringen 
af landbruget er denne oprindelige an-
vendelse ændret, og i vore dage fungerer 
racen som vagthund på ejendomme og 
gårde samt som forsvars- og politihund. 
Racens vagtegenskaber er intakte, og en 
bouvier er vagtsom og passer på sin fa-
milie og ejendom. Venner og bekendte af 
familien kan stort set komme og gå som 
de vil, men fremmede skal ikke forsøge at 
træde ind på dens territorium.
Racen var ved at uddø efter de to ver-
denskrige, og det har sat sine spor. Før-
ste verdenskrig betød næsten enden for 
denne fantastiske race, men takket være 
dens alsidighed og den kærlighed, der var 
for racen, lykkedes det for nogle få gode 
eksemplarer at overleve. Også soldaterne 

satte stor pris på hundene for deres mod 
og loyalitet. Også takket være soldaterne 
findes racen den dag i dag. 

Racen i Danmark
De første bouvier des flandres kom til 
Danmark i 1966, hvor der blev impor-
teret to hunde fra Belgien. Det præcise 
antal, vi har her i dag, kendes ikke, men 
det drejer sig om et par hundrede stykker. 
Som indikation kan det oplyses, at Dansk 
Kennel Klub sidste år registrerede ni nye 
hvalpe. Herudover importeres der årligt 
et par stykker. 
I 1990’erne fik racen for alvor et gennem-
brud i Danmark. Det var i dette årti, den 
bemærkede sig ved topplaceringer i for-

skellige hundesportsgrene. Udstillings-
mæssigt kan nævnes, at det var en bouvier, 
der blev årets hund nr. 2 i DKK. Racen var 
også repræsenteret med en ekvipage på 
lydighedslandsholdet, ligesom en bouvier 
vandt DKK’s IPO DM i 1999. Det var også 
i 1990’erne, at registreringsantallet hos 
DKK var det største til dato i Danmark.
På grund af de entusiastiske bouvier-ejere 

er racen fortsat repræsenteret med gode 
placeringer på udstillinger, i lydighed og 
også inden for brugshundesporten.

Familie- og sportshund
En bouvier des flandres er en fantastisk fa-
miliehund for den aktive familie. Den har 
behov for en vis portion motion og ”ar-
bejde” dagligt. Det er ikke en race, der ”går 
på væggene”, men man er ikke i tvivl, hvis 
en bouvier ikke er blevet aktiveret nok!

I og med bouvier des flandres er 
fantastisk til at tilpasse sig sine 
omgivelser, så er de også gode til 
at tilpasse sig det aktiveringsni-
veau, man tilbyder dem. Dermed 
ikke sagt, at de kan tilpasse sig 
til et aktivitetsniveau på nul, for 

en bouvier, der ikke får motion og udfor-
dringer, kan med tiden ende med at blive 
indadvendt, sløv og sove det meste af tiden 
– og en sådan bouvier trives ikke!
En bouvier er relativ lærenem, og når 
øvelserne er indlært, så er kun lø-
bende vedligeholdelse nødvendig.  
Man skal vide, at en bouvier kræver nogle 
faste rammer allerede fra hvalp. Det er 
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Den tidligere 
kvæg- og 
trækhund, bouvier 
des frandres 
fungerer i dag 
som en alsidig 
kammerat i aktive 
familier
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BEHOV 

Være en del af den aktive familie, få 

daglige udfordringer til hjernen samt 

motion. 

TEMPERAMENT 

Åben, glad, tilgængelig, velafbalance-

ret og selvstændig. 

STØRRELSE 

Ideel skulderhøjde for hanner: 65 cm. 

Tæver 62 cm. 

PELS

Strid/ru pels, der består af dækhår og 

underuld, som giver en god beskyt-

telse mod vind og vejr. 

Pelsen kræver en grundig børstning og 

fjernelse af underuld mindst en gang 

om ugen samt trimning/klipning 3-4 

gange om året – og oftere hvis hunden 

skal udstilles.

FARVER 

Grå, brindlet eller med sorte hårspidser. 

Ensfarvet sort er lige så vel tilladt. 

Lyse pelsfarver, såkaldt udvaskede, er 

ikke tilladt. En hvid ”stjerne” på bry-

stet tolereres.

F A K T A  O M   B O U V I E R  D E S  F L A N D R E S

Bouvier 
des flandres
– en modig og 
energisk brugshund

Bouvierens hoved prydes af et fyldigt skæg, 

der er med til at give racen sit karakteristiske 

udtryk. (Foto: Tosafoto)

Bouvieren er en brugshund, der trives med 

at arbejde. (Foto: Carsten Thømming)

Bouvieren er en intelligent 
og initiativrig hund med en 
fremragende lugtesans
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Bouvierens kortbyggede og kompakte krop 

anbragt på knoglekraftige og muskuløse 

ben giver den indtryk af styrke, men uden 

at den virker klodset eller grov. (Foto: Krister 

Olander Lindblom)

en meget egenrådig hund med en stærk 
vilje og stor selvstændighed. Det er også 
en race, der har båret sine gener med sig 
fra oprindelsestiden. Derfor er den ikke 
nødvendigvis en 
hund, der gør alt 
for dig – den er 
oprindeligt skabt 
til selvstændigt 
arbejde, og den 
udfører opgaver, 
hvis den kan se, at der er et formål med 
dem! Men med konsekvens og kærlighed 

når man en bouviers hjerte og mange 
muligheder også rent træningsmæssigt.
Bouvieren er en alsidig hund, men na-
turligvis har hvert enkelt individ sine 

forcer og be-
grænsninger. I 
Danmark såvel 
som i resten af 
verden anven-
des den inden 
for brugshunde-

sporten (IPO), agility, spor, lydighed, 
som redningshund og hjemmeværns-
hund og naturligvis også til udstilling. 

En bouvier elsker sin familie
En bouvier bliver dybt knyttet og hen-
given over for sin familie og dem som 
den kender godt, men den bærer ikke 
”hjertet uden på tøjet”. Nogle er iøjne-
faldende reserverede, andre mere ud-
advendte, og få voksne er sædvanlig-
vis overstrømmende demonstrative i 
deres kærlighed. En bouvier kan godt 
lide at være i nærheden af familien og 
skal helst ligge hvor familien er, og om 
nødvendigt på en plads i huset så den 
har overblik over hvor hele familien 
opholder sig! 

Bouvierens ildfulde blik 
røber intelligens, energi 
og dristighed.

Nok er man brugshund – men man er også en kæ-

lepotte! (Pernille Puggaard-Thomsen)

IPO VM  
i  D A n M A r K
I perioden 28.-30. oktober 2011 

afholdes IPO VM for bouvier des 

flandres i Hornbæk (Nordsjælland). 

Adressen er Skibstrupvej 3, og til-

skuere er velkomne.

Se mere på www.bouvierdk.com/

WM/WM.html

En bouvier trives derfor ikke nødvendig-
vis med en plads alene i en hundegård el-
ler at være afskåret fra sin familie alt for 
længe ad gangen. 
En bouvier er – på trods af sin størrelse 
– let at have med alle steder, på ferie, hos 
venner og bekendte og den elsker at være 
med hvor tingene sker!  n

Se mere på www.bouvierdk.com G
RA

FI
KE

R:
 L

H
S

Fo
to

: t
os

af
ot

o


