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Innledning 

RAS for Napolitansk mastiff er skrevet av Klubben for Gårds- og Fjellhunder. Det har 

i mange år hvert kun en oppdretter på rasen i Norge og pr. i dag vet vi ikke om det 

finnes flere en 10 hunder av rasen her i landet. KGFH har kontaktet 

forsikringsselskaper i Norge for å kunne kartlegge helse på alle rasene i klubben. Alle 

raser tilsluttet klubben har i alle år vært så fåtallige at det ikke er grunnlag for 

statistikker for helse på disse rasene.  

Generelt 

Rasens historie; bakgrunn og utvikling 

 

Når vi snakker om over 4000 år av historie til denne Italiensk rase er det ikke en enkel 

oppgave å fortelle historien med få linjer. 

Fra Mesopotamias terrakotta bekreftes den moderne mastiff. Rasen har forandret/utviklet 

seg, men noen av dens adskillende egenskaper gir den en unik posisjon, og den offisielle 

anerkjennelse i verden er at rasen er mer eller mindre uforandret. En stor årsak til dette er de  

Napolitanske «Mastinari» som så nidkjært har bevart og forbedret rasen gjennom 

århundrene. Vi står i stor gjeld til de som har bevart dette virkelige historiske monument av 

Italias hundehistorie, som hele verden misunner litt. En eldgammel rase farget av tradisjoner, 

og mangt et romantisk dikt er skrevet om slag med gladiatorer i Colosseums arenaer i Roma. 

Utallige antikke kunststykker, malerier og monumenter finnes i forskjellige byer i Italia, og 

beviser at denne hunden var en viktig ledsager og arbeider i denne delen av verden. 

Det vi vet er at rundt Napoli og Vesuvio -området fantes molossere eid av godseiere og 

bønder. Her arbeidet de som vakthunder, og her avlet de molossere. Hundene var av så høy 

verdi for de som eide dem, uavhengig om de var rike godseiere eller fattige bønder, at de ble 

ikke solgt eller «markedsført» åpenlyst. Hundene var noe spesielt, noe man måtte ta vare på 

å verdsette høyt. 

Under annen verdenskrig var det kanskje denne kjærligheten og respekten som gjorde at 

noen få hunder overlevde krig og fattigdom. Man kan tenke seg hvor vanskelig det var skaffe 

mat til familien under krigen, og da i tillegg ha hunder av denne størrelsen. Man antar 

hundene overlevde på gammelt brød og melkerester fra osteproduksjon. 
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Den første Napolitansk mastiff som kom til Norge var nok den svenskfødte hunden ved navn 

Campilios A- Sahib. Og i 1988 ble det importert en hanhund fra Holland, i 1989 en danskfødt 

tispe; Smily`s Beton Olga.  

Den første Italienske importen kom til Norge i 1990 Int. N. S. UCH NV- 92 Nord V – 94 Unno 

Dell Alta Fiumara, oppdretter Antonio Di Lorenzo. (imp. av Kennel Star Mastino`s) 

Deretter kom det flere importer på 90 tallet fra England, Holland og Sverige. 

1989 ble det første kullet født i Norge, 6 valper hos kennel Kimmy`s. 

De mest kjente oppdrettere i Norge er nok "Kimmy`s", "Star Mastino`s" og eneste oppdretter 

fortsatt i drift; "of the Witches Meltingpot". 

I de siste 20 år er det kommet en rekke importer, i hovedsak fra Italia. 

Oppdrettere i Norge har gjennom tidene samarbeidet mest med Sverige, hvor rasen har 

hvert betydelig mer populær enn her hjemme. 

Til Sverige kom Napolitansk mastiff i 1978. 

1985 ble første kull født i Sverige. Det kom mange importer etter hvert til Sverige og det har 

vært større aktivitet på rasen enn i Norge med et høyere antall oppdrettere og også flere 

påmeldte hunder på utstillinger. 

De mest kjente oppdrettere i Sverige gjennom tidene har vært "Necromancer`s" (i dag 

"Sempre Viva") og "Lay Back". 

 

Overordnet mål for rasen 

Overordnet mål for rasen, er å kunne avle så typeriktige, sterke og sunne napolitanske 

mastiffer som mulig. Med en typeriktig napolitaner menes ikke en usunn napolitansk 

mastiff. Vi som elsker vår rase ønsker å kunne bevare utseendet som vi er så fasinert av, og 

som ingen rase er dens like, vi ønsker nettopp bevare akkurat det! En napolitansk mastiff 

skal være som et rustikt monument. Altså kan ikke en Napolitansk mastiff være en lett hund! 

Men et rustikt monument kan vi sammenlikne med enorm styrke, så i sin tunge kropp skal 

det være et skjelett av styrke som gir dette preget. 

Rasen skal ha løst skinn og rynker, med dette menes ikke at det skal henge i laser nedover 

bena, under bryst og mage eller falle fremover øynene!  Det er meget viktig at rynkene er 

faste og med rett «design», skinnet er løst men tykt med en viss fasthet og ikke slaskete. 

Overordnet prioritering må i avlen være å øke gjennomsnitts levealder til hundene, godt 

gemytt som passer i dagens samfunn. En riktig og sunn konstruksjon. Avlen må søke sunne, 

sterke hunder som kan leve godt i det daglige med sin eier. 

Klubben for Gårds- og Fjellhunder vil ikke kreve avlskrav og begrensninger på avlen, men vi 

håper at anbefalingene og veiledningen i dette dokumentet kan rettlede og veilede i 

fremtiden. KGFH syntes det er viktig å poengtere at avlen er oppdretters ansvar.   
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Rasens populasjon 

Populasjonsstørrelse 

Det finnes ingen oversikt over rasens populasjon trolig har tallet på individer i Norge ligget på 

under 20 i de seneste 5 år. Noen få individer er importert fra Danmark og Sverige utenom 

hundene eiet av eneste oppdretter i Norge pr. i dag. Av valper født i Norge siste år er kun 

noen få solgt i Norge. 

Gjennomsnittlig kullstørrelse 

Det er siden 1991 og frem til 2013 født 61 kull som er registrert i NKK. Antall valper født er 

357, som gir et gjennomsnitt kullstørrelse på 5,85 valper pr. kull. 

Effektiv populasjonsstørrelse 

Det finnes svært få individer av rasen i dag i Norge, de fleste valper født er eksportert. Det 

finnes ikke pr. i dag materiale nok til å lage noen statistikker. 

Innavlsgrad 

Ingen stor innavls grad i Norden. 

Bruk av avlsdyr 

God bruk av variert avlsmateriale med tanke på hvor få individer det alltid har vært i Norden. 

Innhenting av avlsmateriale fra andre land 

Det er importert en rekke avlsdyr fra utlandet de siste 20 år. Hovedsakelig fra Italia, Sverige 

og England. 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål 

Ikke relevant pr. i dag de siste årene er det født kun 1 kull pr. år. 

Helse 

Generell beskrivelse av helsesituasjonen i rasen 

Klubben har søkt informasjon om helse på rasen fra forsikringsselskap, men da 

populasjonen er så lav finnes det ingen nyttig informasjon for dette dokument å hente. Vi 

velger derfor å beskrive helsesituasjonen ut fra egen erfaring og kunnskap med Europa som 

utgangspunkt. 

Napolitansk mastiff er en meget hurtigvoksende rase hvor også voksne hunder blir veldig 

tunge. Derfor er det meget viktig at foring og mosjon gjøres riktig fra tidlig alder. Vi pleier å si 

at rasen er de første 2 år som en porselens vase og må behandles deretter, etter 2 års alder 

er de som en tanks. Det er en del sannhet i dette, for en hund som skal kunne vokse så fort 

på kort tid er ledd, sener og muskler «løse» og om man får skader i ung alder blir dette ofte 

et vedvarende eller tilbakevendende problem for kanskje hele livet til hunden. 

Vi ser en del hunder i hele Europa som går mot det ekstreme når det gjelder løst skinn og 

rynker, noe som påvirker helsen til hundene. Dette mye pga. at skjelettet på skalle, 

snuteparti, bryst, bein ikke er kraftig nok og også ikke riktig type (utforming på skjelettet) iht. 

rasestandarden. 
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Dårlig konstruerte hunder vil påvirke helsen hos alle raser, og på de store rasene blir det 

ekstra krevende for hundene. 

Forekomst av helseproblemer, sykdommer og/eller defekter 

 

Erfaringer hentet fra skandinaviske oppdrettere gjennom de siste 20 år. Samt erfaring fra 

Europa. 

 

Panosteit ("voksesmerter ") ser vi en del på rasen. 

Magedreining, her finnes flere meget gode tiltak for å forebygge at det oppstår. 

Entropion/ektropion forekommer på rasen, kan gjøre en del med fenotype, være bedre type 

iht. rasestandarden. Riktig utformet skalle med best muskler og kanskje først og fremst 

panne slik at ikke skinnet henger frem i ansiktet. Riktig skinn og utforming på rynker. 

Cherry eye er kjent på rasen men rapporteres i mye mindre antall enn for et tiår tilbake. 

Selv om vi har HD/ AD på rasen er dette sjelden så alvorlig at hunder avlives kun for dette. 

Senere forskning viser også at man kan forebygge mye ved riktig foring og mosjon. Ser ikke 

noe sammenheng med at lettere hunder har bedre resultater, heller ser vi at hunder som har 

opplevd traumer i ung alder kommer uheldig ut på resultater. 

Demodex finnes på rasen og frarådes på det sterkeste å bruke hunder/tisper med lidelsen i 

avl. 

Hjertelidelser finnes på rasen men det er vanskelig å få oversikt da oppdrettere ikke er åpne 

om problemet. Men fra erfaring kjenner man til noen linjer som det antagelig er bedre å ikke 

videreføre. 

«Krybbedød», hunder dør i ung alder uten at noen grunn finnes ved obduksjon. 

Forekomst av reproduksjonsproblemer 

Vi har ingen sikre tall på dette men vi vet at det er blitt gjort en del keisersnitt. Dette ofte pga. 

når kullet er fåtallig er valpene ofte veldig store, og når kullet er tallrikt blir det meget 

langvarig fødsel og tispen får dårligere veer samt at det kan være døde valper som stenger 

fødselskanalen over lengre tid. 

Ellers har det blitt brukt frossen sæd noen få ganger på rasen med meget godt resultat av 

drektige tisper. Alt fra 1 til flere valper i kullet. 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål 
Når avlen er så begrenset som i dag, ca. 1 kull pr. år, blir det vanskelig sette noe hovedmål. 

Men det viktigste skulle være å kunne utelukke hunder fra avl som kan videreføre 

sykdommer som hundene dør av, når man har informasjon som bekrefter Demodex og 

Hjertelidelser. Ønsker bare å nevne at ingen av disse er kjent på rasen i Norge de siste 10 år 

som vi vet om. 

Vi håper å kunne øke gjennomsnitts levealder på individer i den norske populasjonen.. 
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Oppfordre Nordens oppdrettere til å søke kunnskap om anatomi og at hundene skal kunne 

leve et godt liv med sin eier. 

Prioritering og strategi for å nå målene 

Bruke hunder i avl med utmerket type, konstruksjon og som er friske. 

Utelukke hunder med påvist hjertelidelse, demodex, dårlig konstruerte hunder, være 

selektive og ha tanker om å forbedre rasen i hver generasjon. 

Mentalitet og bruksegenskaper 

 

Siden rasen ikke brukes eller egner seg til bruks eller jakthund er dette ikke relevant. I Norge 

som resten av Europa er rasen i dag en ypperlig familie, gårds og vakthund, dog ikke for alle! 

Eier bør være erfaren hundeier. 

Atferd 

Atferdsproblemer 

Så vidt oss bekjent er det ingen Napolitanske Mastiffer avlivet pga. atferd. Rasen kan være 

skeptisk til fremmede. Og rasen har vaktinstinkt, dette er ikke en rase for alle. Den passer 

ikke i alle miljøer, og eier bør være en svært erfaren hundeeier.  

Det er viktig at eier/familien er leder for hunden, og vakt/ kamp instinkt skal aldri fremmes. 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål  

Det er viktig at oppdretter gir riktig informasjon og selger valper til rett miljø, rasen krever å 

bo landlig med god plass.  

Prioritering og strategi for å nå målene 

Fortsette avl med selektering av avlsdyr med atferd som passer dagens samfunn. 

Eksteriør 

Eksteriørbedømmelser 

Napolitansk mastiff kan sammenliknes med et antikt rustikt monument. 

Massiv sterkt bygget, stor og av majestetisk fremtoning. Kraftig substans og proporsjonal. 

Det første inntrykket ved å se på hodet er en stor firkant, som viser et uttrykk som er både 

nobelt og stolt, alltid oppmerksom og årvåken. 

Ved nærmere ettersyn er det som to firkanter er satt sammen, Skalle og snuteparti. Skallen 

bred og flat mellom ørene, snuten skal være firkantet og dyp, med velutviklede lepper. 

Linjene i kraniet perfekt parallelle.  

Skinnet rikelig og løst over hele kroppen, spesielt på hodet hvor det dannes rynker og folder, 

og på undersiden av halsen to godt adskilte hakeposer. 
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Den fysiske strukturen av en Napolitansk mastiff skal øyeblikkelig gi inntrykk av styrke. 

Massivt bygget med velutviklede muskler, spesielt i bakparten. Gode vinkler som gir styrke til 

bevegelser. 

Kombinasjonen av dette er den ideelle typen av rasen.

Vær oppmerksom også på BSI:

Neapolitan Mastiff (Mastino Napoletano)
� 
Molossoid type
The conformation of the breed is creating a large heavy massive and bulky dog�
which however must not be grotesque. The typical skin thick abundant and loose 
all over the body�makes pronounced exaggerations risky.

Areas of risk are:

1. 
Skin:Too excessive skin in general, on head forming wrinkles surrounding eyes and/or 
oversized eyelids which may cause eyelids folding inwards or outwards - also unsound-
ness in lip folds. 
2. 
General construction:Incorrect construction of the legs and poor overall anatomy and 
conformation can cause unsoundness and discomfort of movement.
Look for healthy skin and sound eyes, but also correct movement. Too excessive skin 
and incorrect movement should not be encouraged.
Dogs with the required typical cat-like, agile, somewh at slow movement with good drive 
from sound hindquarters and proper reach in front, should be highly appraised.

Utfordringer i dag 

Napolitansk mastiff kan ikke være en lett bygget hund, med spe benstruktur. Her må følelsen 

av et monument være den beste sammenlikning. Stort, rustikt og sterkt. 

Når man kjenner på benstammen minner det om marmorsøyler som gir støtte til et tungt 

massivt byggverk. Ikke en masse løst skinn uten styrken og bærekraften i benstrukturen 

under. 

De kan ikke mangle harmoni eller symmetri, styrke og sunnhet uten å miste det 

karakteristiske. 

 

Overdrevne eksteriørtrekk 

 

Hodets type forandres om ikke de parallelle linjene i profil er perfekte. Og de viktige kubene/ 

firkantene satt sammen av skalle og snuteparti. For ofte i disse dager ser vi også at det flate 

partiet mellom ørene har en definert kurve isteden, og dermed for lavt ansatte ører. 

For korte eller for lange snutepartier, mangel på dybde i snuten. Hodet skal fra en hver vinkel 

være firkantet. 

Napolitansk mastiff skal ha rikelig med rynker og folder på hodet. Men et viktig poeng er at 

de må være av rett «design». Rynkene og foldene skal være veldefinerte, som faste pølser, 

med support av det kraftige kraniet under. Det må ikke bli et totalt kaos med slaskete skinn, 

ikke jo mer jo bedre. Mange av dagens oppdrettere glemmer at det er kraniet som 

bestemmer proporsjonene på hodet, man må ikke la seg lure av rynker, skinn og muskulatur. 

De fleste godtar lett underbitt, så lenge dette ikke ødelegger den meget rette frontlinjen på 

leppene i profil. Tannmangel og tangbitt resulterer som regel ikke trekk i premiegrad. 

Øynene uten entropion og ektropion. Mange av dagens hunder har ikke bredden vi ønsker 

oss i skallen, samt at øynenes plassering blir for tett. For hodet og utrykket som er så viktig 

har også øynene en viktig innvirkning. Så uttrykksfulle som mulig og som forteller med en 

gang om det er en tipse eller hannhund du står overnfor. 

Nakken må være sterk og nobel. Hakeposer med tykt skinn og ikke henge langt nedover 

brystet. 

Det jobbes med en ny revidert standard og kropps lengden er en av de viktigste endringer 

som har hvert mye omdiskutert. Alle ser tilbake på rasens «glans periode» hvor hundene var 

vesentlig lengre i kroppen enn i dag. Napolitansk mastiff skal være rektangulær, ikke kort 

rektangulær. De målene som var gjeldene og som må komme tilbake er for hannhunder 15- 

18 prosent lenger en høyde, og for tisper 18- 22 prosent. 
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Krysset er ett av de største konstruksjons problemer sammen med for korte kropper for 

rasen i dag. For avfallende og ofte korte kryss som skaper problemer for hele hunden, også 

bevegelsesmønster som er så karakteristisk for rasen. 

Proporsjonene og konstruksjonen er så viktig. Det er lengden på kroppen, vinkelen i 

skulderen og typen vinkel i hele bakparten som gir Napolitanske mastiffen de typiske 

bevegelsene. Langsomme og «løse», gående som en bjørn, travende som en løve. 

Langsomt trav med meget lange steg. Når man vurderer bevegelser skal man øyeblikkelig se 

at det er stor aksjon i bakparten som gir kraftig «push» til de lange stegene. De galopperer 

sjeldent. Det foretrekkes trav, passgang tolereres men uten å se trav burde premiegrad 

trekkes. 

 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål 

Rett fokus i avlsarbeide for å bedre utfordringer. 

Prioritering og strategi for å nå målene 

Utarbeide et avlsdokument for både dommere og oppdrettere. 

Gjøre dommere og oppdrettere oppmerksomme på rasens "svake punkter" og unngå disse i 

både avl og premiering på utstilling. 

Oppsummering 

Prioritering av viktige kortsiktige og langsiktige mål 

Klubben skal arbeide for at oppdrettere bruker kun rasetypiske og sunne individer med god 

psyke i avl. 

 

Plan for videre arbeid i klubben 

Klubben tror ikke rasene tilsluttet KGFH har en populasjon stor nok til å sette restriksjoner. 

KGFH har valgt ikke å ha avlsråd, samt at klubben ikke valpeformidler. Medlemmer kan 

registrere sin kennel på klubbens web sider. Dette er oppdrettere registrert i NKK og skal da 

følge NKK sine etiske grunnregler for avl. 

Flere av klubbens oppdrettere av forskjellige raser holder god kontakt og veksler erfaringer 

fra hverandre. Dette ønsker klubben skal fortsette og KGFH kan også forsøke at dette skjer 

også i større grad fremover.  

KGFH ønsker kunne få til dommerkonferanser på rasene våre, der vi også ønsker et opplegg 

for oppdrettere. 

 

 

 


