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Allmänt 

Namn: Mastín Español 

Grupp: 2, sektion2.2, FCI 91 

Ursprungsland/Hemland: Spanien 

Användning: Vakt- och herdehund 

Rasklubb: Saknas, ingår i Klubben för Gårds- och boskapsvaktare 

Specialklubb: Svenska Bergs-och Herdehundklubben 

 

Rasens historia 

Mastín Español används i sitt ursprungsland som vakt- och skyddshund. Rasens främsta 

användningsområde var att vakta boskap, särskilt de berömda merinofåren under de stora 

förflyttningarna av hjordar som har ägt rum årligen enda sedan medeltiden, och som då 

anordnades av så kallade ”Mesta”, sammanslutningar av fåruppfödare. Hundarna skulle 

skydda fåren från vargar och andra rovdjur, både under vandringarna och på betesplatserna. 

Denna uppgift utfördes året runt, i alla typer av väderlek och i skiftande terräng. Rasen 

används även idag för beskydd av betande och vandrande boskapshjordar, men också som 

vakthund på lantgårdar och i andra sammanhang. 

 

Helhetsintryck 

Mastín espanõl ska vara en mycket storväxt hund med normala proportioner. Den ska vara 

välbalanserad, mycket kraftfull och muskulös. Benstommen ska vara kraftig. Huvudet ska 

vara massivt och kroppen täckt av medellång päls. Rasen ska vara mycket intelligent och inte 

sakna skönhet, vilket ska avspeglas i dess uttryck. 

 

Uppförande och karaktär 

Rasen ska vara tålig, vänlig och stolt. Den ska vara mycket modig. Skallet ska vara hest, djupt, 

mycket kraftfullt och hörbart på mycket stort avstånd. Av beteendet ska framgå att denna 

ras har självförtroende och styrka och att den är medveten om sin enorma kraft. Den får 

absolut inte vara vek, rädd eller obalanserad. 

 

 



Storlek  

Minimihöjd hanhund 77 cm, tik 72 cm. Det är önskvärt att dessa mått överskrids. Hanhundar bör vara 

över 80 cm och tikar över 75cm. 

 

Mastín Español i Sverige 

Rasen importerades till Sverige första gången 1996. Det har fötts två kullar i Sverige, en 2001 

med två hanar och tre tikar och en 2003, med två hanar och en tik. Sedan 2006 har det 

registrerats 10 individer, totalt finns det idag sju stycken i livet. 

Mål 

Ett långsiktigt mål för rasen i Sverige, är att bygga upp en frisk och sund population baserad 

på flera olika linjer, med icke närbesläktade hundar.  

Strategi 

Import av, för avel lämpliga hundar, för nya blodslinjer. Användande av utländska hanar på 

våra tikar. 

 

Hälsa 

Det finns för närvarande inga hälsoprogram för rasen, varken i Sverige eller i hemlandet.  

Inga hälsodata finns för rasen. Det är en relativt frisk ras, men höftledsdysplasi förekommer. 

Den svenska populationen är ännu för liten och ung, för att det ska vara möjligt att dra några 

slutsatser. Livslängden är ca 8-12 år. 

Ingen hälsodata finns registrerad i Avelsdata. 

Mål 

Att alla individer ED/HD- röntgas, och att undvika exteriöra överdrifter. 

Strategi 

Försöka få alla ägare att röntga sina hundar, även om de inte ska användas i avel. 

 

Egenskaper/mentalitet 

Rasen ska vara självständig, tålig, vaksam, stolt och med utpräglad vaktinstinkt i sitt revir. 

Raser som genom sitt ursprungliga användningsområde kan förväntas ha t.ex. stark 

vaktinstinkt och/eller stor misstänksamhet mot främmande personer, medför ett särskilt 



ansvar för såväl uppfödare som hundägare. SKK och SBHK anser därför att individer av dessa 

raser bör genomgå Beteende- och personlighetsbeskrivning, BPH, alternativt 

Mentalbeskrivning hund, MH. Hundarnas resultat registreras och redovisas officiellt och bör 

utgöra ett underlag i avelsarbetet. 

Mål 

Att få hundägarna att genomföra BPH/MH. 

Strategi 

Nå målet genom information och personliga inbjudningar till beskrivningar. 

 

Exteriör 

Rasen ska vara harmoniskt byggd, trots sin storlek. Den gångart som föredras är trav, vilket 

ska vara harmoniskt, kraftfullt och utan tendenser till rullning. I skritt rör sig en mastín som 

ett stort kattdjur. Huden på halsen skall vara tjock och lös. Dubbla välutvecklade hakpåsar 

skall finnas. 

 

Övrigt 

Mastín Español är en ras som är anpassad att leva utomhus med ursprungliga 

arbetsuppgifter. Rasen passar inte förstagångshundägaren, och är inte lämplig i lägenhet 

eller tätbebyggt område. De vaktar i första hand med sitt hörbara skall, framför allt under 

dygnets mörka timmar. 

 

 Referenser 

Rasstandard 

ORIGINALSTANDARD 1982-05-26 

FCI STANDARD 1995-04-14: Engelska och Spanska 

SKK: s STANDARDKOMMITTÉ 1997-02-19 
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