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Inledning 

Magyar Agar har grupptillhörighet tio och ligger på GRAINS ansvar vad gäller 
upprättande av avelsstrategi. Antalet hundar är mycket begränsat varför en allmänt 
hållen avelsstrategi upprättats.  

Rasens historia 

(Hämtad från Internet, Wikipedia the free encyclopedia, 2008-09-04. Fritt översatt av 
Rickard Sellin 2008-09-04)  

Dessa hundar åtföljde Magyarerna till dagens Ungern och Rumänien på 900-talet. De 
är föga kända utanför Ungern och Rumänien. Traditionen säger att Magyar Agar först 
kom till nordöstra Ungern och stora Alföld (ungerska slätten) för drygt tusen år sedan. 
Även om de har levt i hela stora Alföld, har de haft en stark jakthistoria i de tre 
grevskapen i Szabolcs- Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar och Somogy.  

Det finns muntliga berättelser som visar att Magyar Agars var med ungrare (dvs 
Magyarer) mycket tidigare när denna nomadiska stam bodde i Uralbergen i Eurasien. 
Men det finns för närvarande inga empiriska bevis för denna hypotes. De tidigaste 
arkeologiska bevisen för Magyar Agar har hittats i bergskedjan Karpaterna längs den 
norra och östra ungerska gränsen. Hundarna som åtföljde Magyarerna bestod av en 
mängd orientaliska raser som blev en del av Magyarflocken som reste från eurasiska 
slätterna och in i centraleuropa. Existerade Magyar Agar innan Magyarerna nådde 
Karpaterna? För närvarande är detta fortfarande öppet för debatt. Med tiden 
utvecklades den ungerska hästen och Magyarerna blev det främsta kavalleriet i 
Europa kallade Hussarerna. Magyar Agars utseende har förblivit detsamma från 
medeltiden fram till modern tid tills Greyhound infördes på 1800-talet. För ungrarna 
är den ungerska hästen, Hussarerna, och Magyar Agar sammanlänkade genom sin rika 
historia.  

Magyar Agar är en långdistans sprinter. Han togs fram för att hämta byten som 
skjutits från hästryggen på de öppna slätterna. Ungrare berättar att hundarna 
förväntades följa med jägarna på mellan 30 och 50 kilometer på en dag. Bytet i de 
flesta fall var hare och rådjur. Under största delen av den ungerska historien var det 
inte endast adeln som ägde Magyar Agar. Varje ungrare, om han så önskade, kunde 
äga och jaga med en. Trots att Magyar Agar inte var begränsade till vissa kulturella 
eller aristokratiska grupper, var de hundar som bodde med adeln mycket större än de 
som bodde hos bönderna. Magyar Agar som ägdes av bönder var kända som 
”gårdsagarer” eller helt enkelt som harfångare. Dessa mindre versioner av Magyar 
Agar är nu utdöda.  

Idag är Magyar Agar populära bland europeiska kapp- och utställningsentusiaster som 
är outtröttliga i sitt stöd för denna sällsynta ras.  

Rasen kom till Sverige 2007 genom 2 st tikar vid namn Kucorgó‐Dombi Ezüst och 
Kucorgo- Dombi Endivia. 2008 kom den första hanen Repülj Dárda.  



Population 

I dagsläget finns ca 45 hundar i Sverige, i Norge 8 st och i Finland ca 123 och i 
Danmark finns det 2 stycken.  

Sveriges första kull föddes 2009 och kull nummer två föddes 2013. Till dags dato 
(2018) har det fötts upp 7 kullar i Sverige. 

Viljeinriktningen just nu är att skapa ett intresse för rasen och på så sätt kunna öka 
antalet hundar i Sverige utan att för den skull avla på alltför närbesläktade individer. 

Riktlinjer 

För alla uppfödare är det viktigt att ha kunskap inom följande områden: 

• Rasens historiska bakgrund och utveckling (framförallt i rasens hemland)

• Aktuell populationskunskap, dvs nuläge för rasen

• Målinriktningar och prioriteringar för framtiden

Dessutom skall följande beaktas: 

- Importera avelsdjur med låg grad av släktskap till befintliga avelsdjur.

- Naturlig fortplantning; ”Att till avel endast använda hundar som kan fortplanta sig
på naturligt sätt” (SKKs grundregler punkt 2:6)

Hälsa/funktion 

Inga kända hälsoproblem finns i rasen. Att bedöma hälsoläget i Sverige är svårt pga. 
det låga antalet hundar. För vidare avel bör information inhämtas från ungerska 
uppfödare avseende hälsoläget i rasen.  

Riktlinjer 
• Prioritera avel som gynnar avkommans möjlighet till ett långt liv utan
hälsostörningar. • Prioritera exteriör avel som gynnar god funktion.

• Avelsdebuten bör ske tidigast vid den ålder då hunden uppvisar en vuxen individs
beteende (mentalitet) men också vid den ålder då hunden med stor sannolikhet hunnit
utveckla för rasen kända hälsostörningar.

Mentalitet 

Karaktär enligt svensk rasstandard 2007-04-26; ”Rasen skall vara outtröttlig, full av 
kraft, snabb, oöm och robust. Den är utmärkt på coursing-banan och är på vissa 



distanser snabbare än greyhound. Till naturen är den något tillbakadragen, utan att 
vara skygg. Rasen är balanserad, uppmärksam och trofast samt vaksam med en 
utvecklad vilja att skydda sitt husbondfolk, hem och egendom. Den är ändä inte 
aggressiv eller ilsken.” De hundar som finns i Sverige uppfyller väl standardens 
beskrivning.  

Riktlinjer 

• Avel för mentala egenskaper anpassade till rasens funktion och samhällets krav.

• Till avel skall endast användas hundar som ej uppvisar beteendestörningar i form av
överdrivna rädslereaktioner eller aggressivt beteende i oprovocerade eller för hunden
vardagliga situationer. (SKKs grundregler punkt 2:5).

Exteriör 

Vid exteriörbedömning framhålls ofta att hundarna är välproportionerliga i 
förhållande till sin storlek, samt att helhetsintrycket är gott. Inga särskilda brister 
brukar påpekas. Inga hittills kända exteriöra avvikelser som kan innebära problem för 
hundarna.  

Riktlinjer 
Prioritera exteriör avel som gynnar god funktion. 

Förankring 

RAS för Magyar Agar har upprättats av GRAINS i samverkan med svenska ägare till 
rasen Magyar Agar.  
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