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Raskompendium 2019 
  

 

BERGER PICARD 
 (Berger de Picardie, Berger picard) 

 

 
 

 

  

  
 Framtagen till SBK:s domarkonferens 2019 
  
 Kompendiet baserar sig på FCI-nummer 176 

FCI-standard på franska publicerad 2009-01-23 

FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2008-11-04 

Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2010-03-23 
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STANDARD FÖR 

BERGER PICARD 
  

Ursprungsland/ 

hemland 

Frankrike 

  

Användningsområde Vall- och vakthund 

  

FCI-klassifikation Grupp 1, sektion 1 med arbetsprov 

  

Bakgrund/ändamål Berger picard har gamla anor. Det är inte belagt att rasen 

härstammar just från Picardie. Det är möjligt, och t.o.m. 

troligt att den har varit spridd över ett mycket större område. 

Strävhåriga vall- och boskapshundar var typiska i hela 

nordvästra Europa. År 1863 bedömdes de första berger 

picard på utställning i samma klass som beacueron och 

briard. År 1898 blev rasen erkänd som en ras från Picardie. 

År 1922 utarbetades en första standard av Paul Megnin. 

Rasen blev slutligt erkänd 1925. Ända fram till andra 

världskriget, förde rasen en något obemärkt tillvaro. Det var 

inte förrän entusiaster ville återlansera rasen, som man i 

Picardie sökte de mest typiska hundarna för reproduktion. 

Efter flera år av svårigheter för rasklubben att bli ansluten till 

franska kennelklubben, bildade den framstående kynologen 

Robert Montenon klubben Berger picards vänner (”Les amis 

du Berger Picard”) 1955. Klubben anslöts slutligen 1959 och 

en ny rasstandard antogs av franska kennelklubben (S.C.C.) 

år 1964. Den gällande standarden har redigerats av J. C. 

Larive, klubbens ordförande, och hans kommitté i samarbete 

med R. Triquet. 

  

Helhetsintryck Berger Picard är en medelstor hund, solid, rustik, välmusklad 

och välbyggd utan att någonsin vara tung. Den skall vara 

mycket elegant såväl i stående som i rörelse. Dess uttryck 

skall vara livligt och vaket vilket understryks av dess skägg 

och ögonbryn. 
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Rustik, välbyggd och mycket elegant  
  

 

 
Vaket och livligt uttryck vilket understryks av skägg och ögonbryn 

  

Viktiga 

måttförhållanden 

Berger picard skall ha normala proportioner. Kroppslängden 

mätt från skulderleden till sittbensknölen skall något 

överstiga mankhöjden (med 5-8 %). Tikarna är i allmänhet 

något längre än hanhundarna. Skalle och nosparti skall vara 

lika långa. Avståndet från armbågarna och marken skall 

motsvara halva mankhöjden. 

  

Uppförande/ 

karaktär 

Rasen skall ha en balanserad mentalitet. Den skall vara 

sansad och modig, aldrig aggressiv, rädd eller orolig. Detta 
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gör det möjligt för den att lätt genomföra sitt arbete med att 

valla och vakta fårhjordar. Rasen är också en mycket bra 

vakthund hemma och en utmärkt familjehund som trivs med 

barn. 
  

Kommentar Berger Picard är en mycket signalkännslig hund som oftast snabbt 

läser av och reagerar på omgivningens signaler. 

Under uppväxten kan den naturliga vaktinstinkten ta sig uttryck i en 

reservation mot främmande människor. I sin reservation får hunden 

inte visa aggressivitet eller rädsla. 

Rasen behöver daglig och kontinuerlig socialisering, fram för allt som 

valp och unghund. Som vuxen kan en Berger Picard vara helt 

ointresserad av främmande, men den kan lika gärna välja att kräva 

uppmärksamhet och kel. En Berger Picard har ofta ett gott minne för 

människor och hundar den tidigare har träffad. Berger Picard är en 

smart, självständig, lyhörd och påhittig hund. Tillsammans med sin 

förare skall hunden tolerera att andra hanterar den. 

  

  

Huvud Huvudet skall stå i proportion till hundens storlek och det 

skall aldrig vara massivt. Det skall vara fint mejslat men det 

får inte ge ett spetsigt intryck. Sett från sidan skall de övre 

linjerna i skalle och nosparti vara parallella. Det skäggiga 

utseendet är typiskt, det vill säga ögonbrynen skall vara 

markanta (päls på ungefär 4 cm som inte får hänga ner över 

ögonen), liksom skägg och mustasch. 

 

Skallparti Framifrån sett skall pannan vara lätt välvd och inte plan. Den 

skall ha en minimal mittfåra. 

 

Stop Stopet skall vara föga framträdande. Det skall befinna sig på 

lika avstånd från nackknöl och nosspets. 
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Sett från sidan skall de övre linjerna i skalle och nosparti vara parallella 

  

  

Ansikte  

 

Nostryffel Nostryffeln skall vara väl utvecklad. Den skall alltid vara 

svart och ha vida näsborrar 

 

Nosparti Nospartiet skall vara kraftigt och inte alltför långt. Det får 

inte vara spetsigt. Nosryggen skall vara rak. Det skall finnas 

en mindre mustasch och ett lätt skägg. 

 

Läppar Läpparna skall vara torra och sluta väl an. 

 

Käkar/tänder Käkarna skall vara kraftfulla. Saxbett. Bettet bör vara 

fulltaligt. 

 

Kinder Kinderna skall vara något rundade. 

 

Ögon Ögonen skall vara medelstora, ovala, horisontella och inte 

framträdande. De skall vara mörka (färgen får vara mer eller 

mindre mörk i enlighet med pälsfärgen, men aldrig ljusare än 

hasselnötsfärgad). 
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 Picardens ögon framhävas av den tydliga kajalteckning som syns tydligast 

hos hundar med fawn eller sotad fawn päls och ger anledning till en djup 

intensiv kommunikativ blick som vänligt möter dina ögon. 

  

Öron Öronen skall vara högt ansatta, medelstora och breda i basen. 

Spetsarna skall vara något rundade. Öronen skall alltid bäras 

naturligt upprätta. Öron burna lätt utåtriktade tolereras, men 

är inte önskvärt. 
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 Picardens öron är breda i basen, ansatta högt, spetsarna lätt rundade. 

  
Kommentar  

Huvudet Får inte vara spetsigt eller ha en sluttande haka. 

Tänderna Bör vara vinkelrätt placerade i käken. 

Öronen Skall vara breda i basen och bör ej vara allt för långa. Under 

samverkan med föraren är det inte ovanligt med ett rikligt ”spel” med 

öronen som visar på hundens humör och uppmärksamhet. 

Skalle och nosparti Skall vara parallella och av samma längd. 

Ögonen Var uppmärksam på ljusa ögon, speciellt på de tigrerade hundar. 

  

  

Hals Halsen skall vara kraftig och muskulös. Den skall vara lång, 

väl ansatt i skulderpartiet och tillåta att huvudet bärs stolt. 

  

Kropp Benstommen skall vara kraftig utan överdrift och 

muskulaturen skall vara torr. 

 

Rygg Ryggen skall vara plan. 
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Ländparti Ländpartiet skall vara kraftigt. 

 

Kors Korset skall slutta svagt och mjukt gå över i bakpartiet. 

 

Bröstkorg Bröstkorgen skall nå ner till men inte nedanför armbågarna. 

Omkretsen på en korrekt bröstkorg mätt alldeles bakom 

armbågarna skall överstiga mankhöjden med ungefär en 1/5-

del. Revbenen skall vara väl välvda i sin övre del varefter de 

gradvis blir flatare mot bröstbenet. 

 

Underlinje och buk Buken skall vara svagt uppdragen. 

  

  

Svans Svansen skall vara okuperad. I vila skall den hänga ner till 

hasen med en svag böjning i spetsen. I rörelse får svansen 

bäras högre utan att någonsin bäras in över ryggen. Pälsen på 

svansen skall ha samma längd som på kroppen. 

  
Kommentar Svanssättningen är en förlängning av ryggraden. Den får inte vara 

kuperad. Glada svansar, främst hos hanhundar, bör ej bestraffas 

alltför hårt. Svansen får dock inte bäras rullad över rygg. 

  

  

Extremiteter  

  

Framställ  

Helhet Frambenen skall vara lodrätt ställda såväl från sidan som 

framifrån sett. 

 

Skulderblad Skulderbladen skall vara långa och snedställda. 

 

Armbåge Armbågarna skall ligga väl intill kroppen. 

 

Underarm Frambenen skall vara raka och väl musklade. 

 

Mellanhand Mellanhänderna skall vara svagt sluttande från sidan sett. 

 

Framtassar Framtassarna skall vara runda, korta och kompakta. 

  

Bakställ  

Helhet Bakbenen skall vara parallella bakifrån sett och väl ställda 

från sidan sett. 

 

Lår Låren skall vara långa och väl musklade. 

 



10 
 

Knäled Knälederna skall vara mycket välvinklade. 

 

Has/hasled Hasorna skall vara lagom vinklade, och varken vara öppna 

eller alltför vinklade. 

 

Mellanfot Mellanfötterna skall vara lodrätt ställda. 

 

Baktassar Baktassarna skall vara runda, korta och kompakta. Det får 

varken finnas sporrar eller extra tår. Trampdynorna skall 

vara fasta. Klorna skall vara mörka. 

 

Borttagning av sporrar utan veterinärmedicinska skäl är 

förbjuden i Sverige. 

 
Kommentar Benstommen ska vara kraftig utan överdrift och muskulaturen ska vara 

slank och fast.  

Vinklarna skall vara välmarkerade för att tillåta de typiska och 

regelbundna rörelserna. 

Bestraffa hundar som är som är feta/överviktiga och allt för stora 

hundar. 

  

  

Rörelser Rörelserna skall vara smidiga och fria. De skall på samma 

gång ge intryck av elegans och lätthet. I måttlig fart skall 

benen röra sig parallellt. 

  

  

Päls  

Pälsstruktur Pälsen skall vara sträv och halvlång och kännas frasigt sträv 

när man tar på den. På kroppen och svansen skall den vara 5-

6 cm lång. Underullen skall vara fin och tät. 

 

Färg 

 

Fawn, sotad fawn, tigrerad fawn, grått som i huvudsak är 

mörk. Det får inte finnas stora vita fläckar (en liten vit fläck i 

bringan och vitt på tåspetsarna tolereras). 
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Fawn 

  

  

 

 
Sotad fawn 
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Tigrerad fawn 

  

  

Storlek/vikt  

  

Mankhöjd Hanhundar: 60-65 cm 

Tikar:  55-60 cm 

 +/- 1 cm tolereras. 

  

  

FEL Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i 

förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på 

hundens hälsa och välbefinnande samt förmåga att utföra sitt 

traditionella arbete. 

  

Allvarliga fel  Avsaknad av 2 andra tänder än P4orna i underkäken 

(P1orna beaktas inte). 

 Omvänt saxbett utan att framtänderna har förlorat 

kontakt. 

 Mycket ljusa ögon. 

 Svans som är rullad över ryggen eller överdrivet kort. 

 Päls med tendens att krusa sig. Päls som är för platt; är 

kortare än 4 och längre än 7 cm. Päls som är mjuk 

eller ullig. 

 Grava fel i fram-eller bakställ; speciellt om bakstället 

är felaktigt, mycket utåtriktade baktassar, kohasighet. 
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Diskvalificerande fel  Aggressiv eller extremt skygg. 

 Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga 

abnormiteter skall diskvalificeras. 

 Otypisk. 

 Över- eller underbett där framtänderna har förlorat 

kontakt. 

 Avsaknad av 2 P4or eller fler än 2 andra tänder än P4 

(P1orna beaktas inte). 

 Ögon som är blå eller så ljusa att de går mot gult. 

 Öron som inte bärs naturligt upprättstående. 

 Svans som är rudimentär eller saknas. 

 Färg: svart, vit, harlekin, fläckig; vitt som är alltför 

utbrett i bringan, tassar som är helt vita. 

 Vitt i pälsen på andra ställen än de områden som 

nämns ovan. 

 Storlek som över  eller understiger de i standarden 

angivna. 

 Hanhundar som är 67 cm och tikar som är 62 cm i 

mankhöjd kan tolereras förutsatt att de har mycket stor 

kvalitet. 

 

Nota bene Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med 

rastypisk konstruktion skall användas till avel. 

  

Testiklar Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt 

utvecklade och normalt belägna i pungen. 
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Bilaga 1 
ENLIGT FRANSKA PICARDKLUBBEN LES AMIS DU BERGER PICARD ÄR 
FÖLJANDE DE VIKTIGASTE PUNKTERNA ATT TITTA EFTER HOS BERGER 
PICARD. 
 
Det krävs en balanserad karaktär, klok och djärv, det betyder att hunden i 
sällskap med sin ägare skall tolerera domarens eller andra främmande 
människors hantering utan onormala reaktioner (varken aggressivitet eller 
rädsla). Den ska alltid vara vaksam. 
 
Rustikt utseende, inte friserad, enbart underhållen päls som ska vara hård och 

torr, inte alltför lång. Respektera färgerna i standarden (ej nästan svart, ej för ljus 

och med en jämn färg förutom de tigrerade). 

 
Huvudet: För att vara typiskt bör huvudhåret bestå av (inte för mycket), 

ögonbryn, mustascher och skägg. 

 Huvudet får inte vara spetsigt eller ha en sluttande haka. 

 Tänderna bör vara vinkelrätt placerade i käken (respektera 

standardens tolerans för tandförluster i kvalitetsbedömningen). 

 Öronen ska vara breda i basen och bör ej vara alltför långa. 

 Hjässan och nospartiet ska vara helt parallella och av samma 

längd. 

 Var uppmärksam på ljusa ögon, särskilt på de tigrerade. 

Benstomme: Ska vara kraftig utan överdrift och muskulaturen ska vara slank 

och fast. Bestraffa feta/överviktiga och alltför stora hundar. 

Vinklar: Vinklarna skall vara väl markerade för att tillåta de typiska och 

regelbundna rörelserna. 

Svans: Ansättningen är en förlängning av ryggraden. Glada svansar, främst hos 

hanar, bör ej bestraffas alltför hårt (men får ej bäras helt rullad). 

Päls: Längd: 5 till 6 cm, det är en halvlång päls (rasens typiska ansiktsbehåring 

får ej dölja ögonen). 

Textur: Sträv päls som bör knastra mellan fingrarna 

Färg: Fawn – Sotad fawn – Tigrerad – Grå 

Det är dock nödvändigt att mer eller mindre slå ner på avvikelser såsom: 

Päls kortare än 4 cm men framförallt längre än 7 cm eller mer. 
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Päls som är mjuk eller ullig. 

Färger som inte finns i standarden, framförallt sådana som börjat dyka upp 

sedan några år. Nästan tvåfärgad där pälsen/stråna är ljusare ytterst och 

mörkare vid roten (motsatsen till en sotad päls). Att lägga märke till är att en 

sådan typ av färg generellt är mjuk och för lång.  
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 BERGER PICARD I 

SVERIGE 

 
Klubb Berger Picard ingår i Svenska Briardklubben. 

 

 Merlin de la Vallee du Mouton var den förste representanten 

av rasen i Sverige, han importerades år 1996. Merlin flyttade 

som 4-åring till USA med sin matte och levde där tills han 

gick bort i nov 2008, då 13 år gammal. Nästa import som 

togs in till Sverige år 1997 var också en hanhund, Risque-

Tout de la Vallee du Mouton. Mellan åren 2001 till 2008 

importerades ytterligare 14 st. Berger Picard. De kom från 

Danmark, Frankrike, Italien och Österrike. 

  

Aveln i Sverige I Sverige har det mellan åren 2008 - 2018 funnits tre aktiva 

kennlar. 

Kennel Chalise fick den första svenskfödda kullen på fyra 

valpar den 1 maj 2008, tätt följd av åtta valpar hos kennel 

Atengaflu’s. Under 2013 fick Väsbyvikens Kennel en kull 

om sju valpar. För år 2019 planeras det en till två kullar från 

kennel Atengaflu´s och Väsbyvikens Kennel. 

Registrerade valpar mellan åren 2008 - 2018 är 83 st. Av 

dessa är 16 importer. Av totalt 67 svenskfödda valpar är en 

och samma hane far till 43, en son efter denna hane är far till 

5 valpar. En tik är mor till 37 valpar och 3 döttrar undan 

henne är mödrar till 26 hundar. I släktskapet i Norden går det 

att finna ca 10 olika linjer. Ur de bakre leden är avelsdjuren 

ofta desamma. I Sverige går det idag att följa inavelsgraden 

över fem generationer. Inavelsgraden har utvecklad sig på 

följande sätt: 2008 0%; 2010 4,7%; 2016 13,7%. 

HD resultat mellan åren 2009 – 2018 är känd hos 59% av de 

registrerade hundar som i dagsläget är röntgade. Resultat av 

höftröntgen under perioden är 54% A eller B, 41% C och 5% 

D. 

Från 2008 till november 2018 har 44 Berger Picarder har 

genomfört MH. Varav 2 har fått 5: or på skott 

Då rasen har en mycket begränsad population i landet 

bedrivs aveln således fortfarande bäst med utländska hundar. 

Det krävs stort ansvarstagande, noggrann planering och 

utvärdering av avelsresultaten för att säkerställa en fortsatt 

gynnsam utveckling av rasen i Sverige med bibehållen 
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mental stabilitet, arbetsvillighet samt rastypiskt exteriör hos 

rasen. 

  

Aktiva hundar i 

Sverige 

Av hundarna i Sverige har ett fåtal startat lydnadsklass till 

och med klass 2 (enl. den äldre klassindelningen). Utav dessa 

har en hund erhållit LP KL 1. 

Några har startat Rallylydnad i Nybörjar, Fortsättning och 

Avancerad klass. 

I agility har ett antal startat i hopp- och agilityklassen. 

Två har tävlat i Freestyle klass 1 och en har startat i klass 2. 

Fem har erhållit Viltspårchampionat och ett par stycken 2:a 

pris. 

Ett fåtal har testat och klarat doftprov i Nosework. 

En hund har startat 3 gånger i barmarksdrag med goda 

resultat. 

Tre hundar är certifierade patrullhundar inom 

försvarsmakten. 

En hund är utbildad vårdhund och internationell 

räddningshund. 
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2019-05-10 

Framtagen av Åsa och Hans Tanghöj i samarbete med ”Arbetsgruppen Berger 

Picard”. Särskild tack till Inger Karlsson och Lena Svartholm som varit till stor 

hjälp i utarbetandet av kompendiet. Tack till fotograferna Joan Österbye Lund, 

Verena Minesso, Jenn Cannon och Hans Tanghöj. Samtliga har godkänt att 

bilderna används för RAS-kompendiet och publicering på SKK:s hemsida. 

Underlag för utarbetandet av kompendiet är beskrivningen av rasen framtagen 

av Club les Amis du Berger Picard samt översättningen fastställd av SKK:s 

Standardkommitté 2010-03-23. 

https://www.berger-picard.fr/

