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Berger Picard, FCI Nr 176
Ursprungsland/hemland: Frankrike
Användningsområde: Vall och vakthund
FCI-klassifikation: Grupp 1, sekt. 1 med arbetsprov
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1) Historik
Berger Picard, en av de äldsta franska vallhundsraserna, fanns säkert i norra
Frankrike så tidigt som under medeltiden. Picardens temperament passade
herdarna som skulle driva boskap och får till marknaderna. Hundarna användes
ibland även till att valla grisflockar och till att dra kärror.
Rasen var också en favorit hos gränsbevakarna i arbetet mot smuggling, precis
som hos smugglarna som använde hundarna för att frakta laster av tobak och
tändstickor över den fransk-belgiska gränsen.
Officiellt erkänd som ras 1925 var Picarden nästan utdöd efter andra
världskriget. Den har återskapats av entusiaster men är fortfarande sällsynt.
Utvecklingen av rasen tillskrivs det arbete som Robert Montenot och Jaques
Senecat lade ner. Dessa båda har varit ordförande i den franska rasklubben under
de första åren.
Den egentliga utvecklingen av Berger Picard som ras började faktiskt först 1953.
Intresset har spridits utanför Frankrikes gränser de senaste åren. Franska
klubbens arrangemang (särskilt rasspecialen som går av stapeln sista helgen i
september) drar till sig allt fler utländska deltagare. Utan att vara en ”populär”
ras fortsätter den att vinna nya entusiasters hjärtan.
Rasen har funnits i Sverige sedan 1966. Den första Picarden i Sverige var den
från Österrike importerade Merlin de la Valle du Mouton. Mellan åren 1997 och
2015 importerades 15 hundar från Danmark, Frankrike, Italien och Österrike.
Första kullen i Sverige föddes 2008, därefter har det fötts 12 kullar tom 2016.

2) Avelstruktur/Population
Avel
mellan 2008 – 2016 t.o.m november har det fötts 12 kullar i Sverige med totalt
67 valpar.
5 tikar och 6 hanar har använts i aveln, hanarna är ffa från Frankrike och
Tyskland (import och utlandsparning).
19 valpar exporterade till Danmark, Norge, Finland, Holland och USA.

Population Sverige.
År
1997-2016
1997-2016
2008-2016

Registreringar/födda
84 st
20 st importer.
67 st valpar.

Då rasen har en mycket begränsad population i landet är det nödvändigt att
aveln bedrivs med ffa utländska hundar.

Population utlandet.
Danmark
Norge
Finland
Frankrike

ca 50 st
ca 10 st
ca 90 st
ca 3000 st

Mål:
Att öka den genetiska variationen och bredda avelsbasen. Idag är avelsbasen för
snäv i Sverige, av svenskfödda valpar är en hane far till 43 st.
Rasens genomsnittliga inavelsprocent beräknad över 5 generationer:
2008 0%
2009 0%
2010 4,7 %
2011 0%
2012 0%
2013 2,7%
2014 0%
2015 0%
2016 13,7 %
Strategi:
Att använda avelsdjur som är mindre besläktade än kusiner
(6,25 %) och att leta lämpliga avelsdjur i flera länder. När någon importerar en
Picard bör de inte vara släkt med redan befintlig population i Sverige.
Spara/importera sperma för framtida bruk från avelsgodkända djur.
Använd hanhund eller tik till max tre kullar. Bibehålla den goda
reproduktionsförmågan, dvs att till avel prioritera hundar som inte bedöms ha
nedsatt könsdrift eller oförmåga till normal parning.
Att verka för att öka intresset för rasen.
3) Hälsa
Idag är Picarden en sunt byggd hund enligt rasstandarden. Rasen tillhör Svenska
Brukshundklubben (SBK) och därmed gäller SBK:s hälsoprogram nivå 3 för
avel, dvs A- eller B-höfter och känd mental status. Många Picarder blir 12 - 15
år. 65 % är HD-röntgade, 23 % fel. 65 % ED-röntgade, 2 % fel.
Mål:
Att kartlägga rasens hälsostatus i Sverige samt även inhämta hälsostatus från
utlandet (Europa och USA)
Strategi:
Att via enkät samt kontakt med Picardägare och uppfödare samla in uppgifter
rörande hälsa hos rasen, även förmå ägare och uppfödare att till Arbetsgruppen
Avel & Hälsa i rasklubben rapportera problem.

Mål:
ED/HD:
Målet är att inom en 5-årsperiod höja andelen undersökta hundar till 75%.
Strategi:
Att rasklubben genom information, utbildning samt uppfödarträffar få uppfödare
och valpköpare att inse vikten av att utvärdera sina hundar.
Ögonlysning: Det förekommer få fall av ögonrelaterade sjukdomar hos rasen men
vi rekommenderar att blivande föräldradjur är ögonlysta och att detta intyg ej är
äldre än ett år vid parningstillfället.
Strategi:
Att klubben genom information, utbildning samt uppfödarträffar får uppfödare
och valpköpare att inse vikten av att utvärdera sina hundar.
Se SKK: www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/ogon
4) Mentalitet/Funktion
Mentalitet
Rasen skall ha en balanserad mentalitet. Picarden är mycket alert och vaksam
med en naturlig vaktinstinkt vilket KAN ta sig uttryck i en reservation mot
främmande människor, detta innebär att det är speciellt viktigt att socialträna
valpen under hela uppväxttiden.
Av Picarder i Sverige har 47 % genomfört MH.
Funktion
Picarden är en vallhund med bruksegenskaper.
Av dagens Picarder är ca 30 % utställda. I lydnad, bruks, spår, agility och
rallylydnad är ca 20 % startade.
Mål:
MH:
Målet är att inom en 5-årsperiod höja antalet hundar med känd mental status till
75 %.
Strategi:
Att klubben genom information, utbildning samt uppfödarträffar får uppfödare
och valpköpare att inse vikten av att utvärdera sina hundar.
5) Exteriör
Helhetsintryck

Berger Picard är en medelstor hund med normala proportioner. Den skall vara
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. Av de hundar som
ställts ut/ exteriörbeskrivits har alla fått godkänd exteriör.
Mål:
Målet är att få så många hundar som möjligt exteriörbeskrivna.
Strategi:
Att klubben genom information, utbildning samt uppfödarträffar får uppfödare
och valpköpare att inse vikten av att utvärdera sina hundar.
6) Övergripande avelsstrategier
Behålla den rastypiska mentaliteten med god arbetslust och samarbetsvilja samt
en god exteriör genom att till avel endast använda funktionellt, mentalt och
exteriört sunda och friska hundar. Verka för att avelsdebuten inte skall ske förrän
hunden är fysiskt och mentalt mogen, dvs inte före tre års ålder. Att i avel endast
använda hundar med sämst 3 på skott.

RAS har delgivits uppfödare och ägare under rasklubbens
specialutställning maj 2015.
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