
Hur tolkar jag ett MH-protokoll?

Det är frågan många ställer sig när man ska köpa valp. På nästan alla uppfödares hemsidor står det 
att tiken och hanen har genomfört MH eller har känd mental status. Men vad betyder det??

Ett MH (mentalbeskrivning hund) är en beskrivning av vad hunden gjort i en testbana med 
standardiserade moment. Du ska kunna känna dig trygg i att veta att oavsett var hunden än har gjort 
sitt MH så ska det se ut på samma sätt i alla banor. Läs mer om hur ett MH går till på länken 
SBKS:s hemsida

En mentalbeskrivning är just vad det står, en beskrivning av vad hunden gjort i testbanan. 
Beskrivaren kryssar i protokollet det han eller hon ser vad hunden gör. Det görs ingen bedömning 
av hunden. Man beskriver hundens intensitet på en skala från 1 till 5, där 1 är låg intensitet och 5 är 
hög intensitet. 
Här är det viktigt att tänka på att vi ibland vill att hunden ska ha låg intensitet och ibland är det bra 
om den har hög intensitet. Alltså är inte ett kryss i ruta 1 alltid dåligt eller kryss i ruta 5 automatiskt 
ett bra resultat.

Generellt brukar man säga att man vill ha låga siffror på de moment som testar hundens rädslor av 
olika slag, exempelvis ljudkänslighet, överraskning och kvarstående rädsla. Höga siffror vill man se 
på nyfikenheten, då det visar hundens förmåga att våga undersöka vad som eventuellt har skrämt 
den samt kontaktmomenten och lek. 

Tittar vi på momentet kontakt-hälsning så är kryss i ruta 4 idealiskt för de flesta raser, hunden tar 
själv en balanserad kontakt med den främmande människan i detta fall testledaren. 
Vad som är idealiskt för Riesenschnauzern kan du läsa under länken Vår rasprofil här nedan. 

  För att vi ska få se en hund som inte lagt på sig massa erfarenheter, utan visar mycket av det som 
är medfödda reaktioner så vill vi att våra hundar helst ska beskrivas när de är mellan 12-18 
månader. Detta kan medföra att vi får väldigt stora reaktioner t.ex. vid moment överraskning när det 
flyger upp en overall framför hunden. 
Det gör inget att hunden blir rädd och kanske gör en undanmanöver utan att släppa blicken på vad 
som hänt (3:a) eller att hunden lägger på en liten flykt och släpper blicken på vad som hände (4:a). 
Huvudsaken är att  hunden  vågar ta sig tillbaka och undersöka vad som skrämde den, helst med så 
lite hjälp från föraren som möjligt och att den glömmer bort vad som hänt. På baksidan av 
protokollet så står det en beskrivning vad siffrorna på framsidan betyder. Detta går även att läsa sig 
till på rasprofilen. 
För att se om  hunden visar kvarstående rädsla eller intresse för vad som hänt så får  hunden passera 
två gånger förbi det som hänt t.ex. overallen som flög upp och sen blev kvar i uppstående läge. En 
hund som glömmer fort går bara förbi eller kanske bara nosar helt lätt på overallen vid första 
passagen och får då kryss i ruta 1 på kvarstående rädsla (ingen tempoförändring eller båge) och en 
2:a på kvarstående intresse (luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle). 
Medan en hund som har långa minnesbilder går i en stor båge förbi overallen vid alla passagerna 
och vill inte alls nosa på den. Här hamnar då kryssen i ruta 1 för kvarstående intresse (visar inget 
intresse) och i ruta 4 för kvarstående rädsla (båge eller tempoväxling vid minst två passager utan 
minskad intensitet)  Det är alltså en fördel för hunden om den lätt glömmer bort det som skrämt 
den.

På  mitten på ett MH-protokoll finns ett antal rutor där det bl.a. står  Känd mental status. Denna 
kryssar beskrivaren i då hunden är klar i banan. MEN man kryssar i denna ruta även om hunden inte 
klarat att genomföra hela banan på grund av till exempel för höga rädslor. Har beskrivaren brutit 
hunden får man kryss i  rutan Beskrivaren avbryter. Det betyder alltså att hunden inte kunnat 



genomföra hela banan men den har likväl ändå känd mental status. Om beskrivaren avbrutit testen 
så har hunden alltid känd mental status och  får inte göra om beskrivningen. 
Ägaren har också rätt att bryta testen och då kryssas det i rutan Ägaren avbryter. Om ägaren bryter 
så får hunden inte känd mental status och får göra om beskrivningen dock tidigast efter 6 veckor. 
Ombeskrivning medges högst två gånger i de fall ägaren brutit. 
Det finns även en ruta där det står Avstår skott det kan ägaren välja om denne vet att hunden är 
skottberörd eller rädd. Detta måste meddelas beskrivaren i samband med att man startar 
beskrivningen. Hunden får då kryss i ruta 5 på protokollet: Berörd/rädd alternativt vill lämna 
platsen, försöker fly eller föraren avstår skott. I och med detta har hunden fått kryss i alla rutor och 
har därmed Känd mental status. Man kan alltså inte välja att avstå skott när de redan skjutit ett skott 
men givetvis slutar man skjuta om hunden visar stor rädsla redan vid första skottet.  

Reglerna är; för att få registrera valpar av bruksras (vilken Riesenschnauzern tillhör) så krävs Känd 
mental status. Men som synes är det väldigt viktigt att verkligen se till att läsa hela protokollet på 
föräldradjuren när man ska köpa valp.  Återigen ska man tänka på att det är en beskrivning av 
hundens intensitet genom banan. Det gäller att fundera på vilken slags hund jag vill ha. Vill jag har 
en hund med mycket motor för att jag vill träna och tävla eller vill jag ha en hund som bara är 
sällskap? 
Oavsett vilket man väljer ska man tänka på att rädsla är starkt nedärvbart så alltså bör föräldradjuren 
ha låg intensitet på rädslor. 
Det räcker alltså inte att bara konstatera att föräldradjuren har känd mental status. Man måste titta 
på att de fullföljt hela banan och framför allt titta noga på var kryssen sitter.

För att kunna läsa protokollet på de tilltänkta föräldradjuren så kan man söka på www.skk.se  under 
fliken våra e-tjänster och sedan sök hundar. Där kan man se vilka eventuella tävlingsmeriter 
hundarna i fråga har och även läsa deras MH-protokoll. 
Undrar du något så ta gärna kontakt med någon av oss i SRSK. Vi hjälper gärna till. 


