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    GRUPPE:   2 
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RASEBESKRIVELSE FOR AZORES CATTLE DOG 
        (cao fila de Sao Miguel)  
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

Portugal 

Bruksområde: 
 
Kort historikk: 
 
 
 
 
 
Helhetsinntrykk: 
 

Kveghund 
 
Stammer fra øye Saint Miguel i Azorene, også kjent som 
"Kveghunden".  HIstorisk knyttet til den nå utdødde Terceira-
hunden.  Rasen er kjent siden begynnelsen av det 
19.århundre. 
 
 
Robust og hardfør. 
 
 

Viktige 
proporsjoner: 

Litt lengre enn høy 
 

 
Adferd/ 
temperament: 
 

 
Utmerket kveghund, vokter også folk og eiendom.  Svært 
bestemt overfor fremmede, men føyelig overfor eier.  Svært 
intelligent og mottagelig.  Når den driver kveget, biter den lavt 
for å unngå å skade juret.  Når den driver kveg på avveie kan 
den bite høyere. 
 

Hode: 
 

Kraftig med parallelle linjer, skalle/snuteparti. 
 

 Skalle: Bred, firkantet, toppen lett konveks, bare lett synlig 
nakkeknøl. 
 

 Stopp: Markert. 
 

Nesebrusk: Bred, sort, 
 

Snuteparti: Rett overlinje, litt kortere enn skallen.  Lett avrundete sider. 
 

Lepper: Godt pigmenterte, overleppen dekker underleppen, stramme.  
Underlinjen lett avrundet. 
 

Kjever/tenner: Kraftige, velutviklede kjever, korrekt bitt.  God bredde.   Fullt 
tannsett, enten sakse- eller tangbitt. 
 

Øyne: Ovale, uttrykksfulle, ansatt noe dypt og horisontalt.  Middels 
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store,  mørkebrune. 
 

Ører: Ansatt over øynene, ukupert* er de av middels størrelse, 
trekantede, hengende, men berører ikke kinnet.  I land hvor 
ørekupering er tillatt kuperes de med avrundete tupper. 
 

Hals: Rett, kraftig, middels lang, godt plassert i skulderen.  Uten løs 
halshud. 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Kraftige, med god avstand, rette. 
 

Skulder: Lett åpen vinkel skulderblad/overarm. 
 

Overarm: Kraftig, middels lang, muskuløs. 
 

Underarm: Tykk og muskuløs.  
 

Håndrot: 
 
Mellomhånd: 

Kraftig. 
 
Kraftig, middels lang. 
 

Poter: Ovale med kraftige tær og klør. 
 

Kropp: Kraftig, muskuløs med godt markert forbryst 
 

Rygg: Rett. 
 

Lend: Middels lang, bred og muskuløs. 
 

Kryss: Middels langt i forhold til kroppen,  noe høyere enn manken. 
 

Bryst: Bredt og dypt. 
 

Underlinje/buk: Stiger lett, Buk og flanker velproporsjonerte i forhold til 
kroppen. 
 

Hale: Høyt ansatt, tykk, middels lang og lett buet.  Kupert* ved 2. 
eller 3. halevirvel i land hvor kupering er tillatt. 

 
Baklemmer: 

 
 

 
Helhetsinntrykk: 

 
Kraftige, rette med god avstand. 
 
 

Lår: Lange, muskuløse.   
 

Knær: Lett åpen vinkel. 
 

Underlår: Middels lange, muskuløse. 
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Mellomfot: Middels lange, sporer tillatt*. 

 
Poter: Som forpotene, men ikke for buet. 

 
Bevegelser: 
 

Frie og lette.  Ruller lett i bakparten.   

Hud: 
 
Pels: 
 

Tykk og pigmentert. 
 

Hårlag: 
 

Kort, glatt, tykt, grovt, antydning til fane på hale, rundt 
endetarm og bak på lårene. 
 

Farge: 
 

Fawn, skygget blek fawn, grå fra lys til mørk nyanse, alltid 
brindle.  Hvite tegninger tillatt på hode og fra hake til bryst, 
kan ha små, hvite tegninger på begge forpoter eller alle 4 
poter.   
 
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: 50 – 60  
Tisper: 48 – 58 cm  
 

Vekt: Hannhunder:  25 - 35 kg 
Tisper:  20 – 30 kg 
 

Feil: 
 
 
 
 
Alvorlige 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, samt dens evne til å 
utføre sitt tradisjonelle arbeid. 
 
-Hode: sammenfallende linjer i skalle og snuteparti 
-Kjever: lett over- eller underbitt 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

 Aggressiv eller altfor sky 

 Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter  

 divergerende plan i skalle og snuteparti 

 kraftig over- eller underbitt 
  
 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
 
*) I henhold til norsk lov er halekupering og fjerning av sporer forbudt. 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
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