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KORT HISTORIK OCH URSPRUNG

Ett hundra år gammalt vykort.Paris omgivningar för hundra år sedan.

Ett hårt liv i fåraherdens tjänst.

Beauceronen har sitt ursprung i Frankrike. De 
tidigaste noteringarna om en ras kallad Beau-
ceron finns i en renässansskrift från 1578.

År 1809 skrev abboten Rozier en bok i vilken 
han nämnde en hund med lång päls (Berger de 
Brie) och en med kort päls (Berger de Beauce).

På den första franska hundutställningen 
1863 fanns Beauceron med. På den tiden an-
sågs Briard och Beauceron vara samma ras med 
olika pälsvarianter.

1911 delades raserna och Franska Beauce-
ronklubben bildades. Under världskrigen var ra- 
sen nära utrotning och efter andra världskriget 
byggdes rasen upp från ett 50-tal utvalda indi-
vider.

Till Sverige kom beauceronen 1988 då två ti-
kar importerades. Året efter importerades den 
första hanen och 1991 föddes den första kullen. 
2012 föddes 20 valpar. Det finns idag cirka 320 
beauceroner i Sverige.

Chefstränaren vid Bergerie Nationale Rambouillet 
– nationell skola för herdar. 1941
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AnvändningAnvändning
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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Den svenska beauceronen har trots sitt ringa 
antal visat sitt breda användningsområde med 
tävlingsresultat inom samtliga bruksgrenar. 

Inom spår, sök, lydnad, IPO och rallylyd-
nad finns flera hundar med resultat på elitnivå. 
Det finns också hundar som är aktiva som rädd- 
nings-, bevaknings- och väktarhundar. 

Vallanlagstestade hundar arbetar aktivt idag 
som vallhundar. 

Andra områden som passar beauceroner är 
agility, drag, assistanshundar, specialsök och 
som familjehund. Rasens mångsidighet, lätt-
lärdhet och robusta fysik gör att den är lämplig 
för träning inom samtliga områden ovan.
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VÅR FRAMTIDA BEAUCERON
Svenska Beauceronklubbens ambition är att 
beauceronen även i framtiden är och förblir en 
frisk och sund hundras som lämpar sig för de 
traditionella bruksgrenarna, agility och vall-
ning men också som tjänstehund inom rädd-
ning, polis och militärtjänst.

Beauceronen har sina styrkor i sin fysiska ar-
betskapacitet och i sin stora anpassningsförmå-
ga som gör att den med rätt träning kan for-
mas till en allroundhund, det vill säga användas 
inom samtliga områden ovan.

Beauceronen har stor arbetskapacitet och lämpar sig väl för bland annat vallning.



- 8 -



- 9 -

STANDARD FÖR BEAUCERON
BERGER DE BEAUCE, BAS ROUGE

Ursprungsland/hemland:  Frankrike
Användningsområde:  Vall- och vakthund
FCI-Klassifikation:  Grupp 1, sektion 1, med arbetsprov

BAKGRUND / 
ÄNDAMÅL

I slutet på 1800-talet betecknade chien de 
beauce, beauceron och bas rouge gamla 
franska herdehundar från slätterna av samma 
typ med släthårigt ansikte, hård och kort päls 
och kuperade öron.

Kroppen hade tanteckning framför allt 
längst ner på benen vilket gav hundarna 
namnet bas rouge (rödstrumpa). Pälsen var 
i allmänhet svart med tanteckning men det 
fanns också grå, helt svarta och till och med 
helt röda hundar.

Hundarna avlades på och valdes ut för sin 
förmåga att valla och vakta djurhjordarna.

FCI-nummer 44
FCI-standard på franska publicerad  2006-11-09
FCI-standard fastställd av FCI General Committee  2006-10-25
Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor  2020-08-06
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HELHETSINTRYCK
Rasen skall vara stor, stark, rustik, kraftfull, väl-
byggd och muskulös utan att verka tung. 

STOR
STARK
RUSTIK

KRAFTFULL
VÄLBYGGD
MUSKULÖS

Siraudin, cirka 1925.

VIKTIGA MÅTTFÖRHÅLLANDEN
l	Rasen skall ha normala proportioner.  
l	Kroppslängden, mätt från skulderblads-
 leden till sittbensknölen, skall något 
 överstiga mankhöjden.
l	Huvudet skall vara långt, 2/5 av mankhöjden.
l	Skallens bredd och huvudets djup skall 
 något understiga halva huvudets längd.
l	Skallen och nospartiet skall vara lika långa.

Hanhund av utmärkt typ. Hunden skall vara något 
längre än den är hög.



UPPFÖRANDE / KARAKTÄR
l	Uppförandet skall vara rättframt utan 
 rädsla. 
l	Uttrycket skall vara frimodigt och aldrig 
 vare sig elakt, räddhågat eller oroligt.
l	Karaktären skall visa klokhet och mod.

Hunden skall vara vänlig och orädd.

DISKVALIFICERANDE
Aggressiv eller extremt skygg.

KOMMENTARER 
Beauceronen är en mycket signalkänslig
hund med stor integritet. 

Vissa hundar kan verka lite avvaktande 
utan att för den skull vara otillgängliga.

Blicken skall vara lugn och betraktande.
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HUVUD

Vackert huvud med harmoniska 
linjer.

Välformat huvud med parallella 
plan.

Avfallande skalle.

HUVUD
l	Huvudet skall vara välmejslat med harmoniska linjer.
l	Nosryggen skall vara närmast parallell med skallinjen från sidan sett.

SKALLPARTI
SKALLE
l	Skallpartiet skall vara plant eller 
 något välvt från sida till sida. 
l	Pannfåran skall vara föga markerad.
l	Nackknölen skall vara tydlig.

STOP
l	Stopet skall vara föga markerat och placerat
 mitt emellan nosspets och nackknöl.

KOMMENTARER  
Skallen får inte vara för bred och inte så 
utfylld i kindpartiet att uttrycket blir mer likt 
en rottweiler. 

Skallen och nospartiet skall vara parallella.

Kindmuskulaturen skall vara välutvecklad 
men ingen stark kindbildning får störa 
huvudets form.
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Två exempel på vackra och typiska beauceronhuvuden.

Rund skalle. Bred skalle och för markerade kinder.
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NOSTRYFFEL
l	Nostryffeln skall stå i proportion till 
 nospartiet, vara välutvecklad och 
 aldrig kluven. Den skall alltid vara svart. 

NOSPARTI 
l	Nospartiet skall varken vara smalt 
 eller snipigt. 

LÄPPAR
l	Läpparna skall vara åtliggande 
 och alltid väl pigmenterade.
l	Överläpparna skall täcka de undre 
 utan att vara lösa. 
l	Mungiporna skall forma en mycket lätt 
 början till ficka som aldrig får vara öppen.

DISKVALIFICERANDE
Kluven nostryffel; nostryffel av annan 
färg än svart; avpigmenterad nostryffel.

Kort nos. Avsaknad av pigment på 
läpparna.

Ramsnos (konvex). Tunga läppar.

ANSIKTE
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DISKVALIFICERANDE
Tydligt över- eller underbett; avsaknad 
av 3 tänder eller fler (P1 beaktas inte).

KÄKAR/TÄNDER
l	Tänderna skall vara kraftiga och 
 sluta samman i ett saxbett.

Välformat tikhuvud med utmärkt stop.
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ÖGON
l	Ögonen skall vara placerade horisontellt 
 och vara lätt ovalt formade.
l	De skall vara mörkbruna, i alla fall aldrig 
 ljusare än mörkt hasselnötsbruna även om 
 tantecknen skulle vara något ljusa. 
l	Blå ögon är tillåtet hos harlekinfärgade 
 hundar.

Olikfärgade ögon hos en harlekin. Vackert formade ögon med utmärkt mörk färg.

DISKVALIFICERANDE
För ljusa ögon; blå eller olikfärgade ögon 
(utom hos harlekin).

Runda ögon. Vackra ovala ögon. Gula ögon. Utmärkta mörka ögon.
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ÖRON
l	Öronen skall vara högt placerade. 
l	Öronen skall bäras halvresta eller 
 hängande, men inte tätt intill kinderna. 
l	Öronen skall vara flata och tämligen korta. 
l	Örats längd skall motsvara halva huvudets
 längd.

Bilden visar korrekt burna 
hängande öron.

DISKVALIFICERANDE
Okuperade styva ståndöron.

Typ av öronställning, som ej är 
önskvärd.

Upprättstående öron som är 
diskvalificerande.

KOMMENTAR 
Öronen bör inte vara tunna och lätta och 
inte så kallade rosenöron.
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HALS
HALS
l	Halsen skall vara muskulös, av god längd, 
 och harmoniskt övergå i skuldrorna. 

KOMMENTARER 
Ryggen skall vara rak och stark, 
både stillastående och i rörelse.

Korset skall vara svagt sluttande 
– ungefär 30 grader.

Bröstkorgen skall vara välutvecklad, något 
välvd och ha ett välutvecklat förbröst. 

Bröstkorgen skall vara djup 
och inte för smal i bröstbotten.

Väl utvecklat förbröst skall ge ett 
kraftfullt intryck utan att verka tungt.

KROPP
MANKE
l	Manken skall vara väl markerad. 

RYGG
l	Ryggen skall vara plan. 

LÄNDPARTI
l	Länden skall vara kort, bred och väl musklad. 

KORS
l	Korset skall vara föga sluttande. 

BRÖSTKORG
l	Bröstkorgen skall vara bred, djup och lång.
l	Dess omfång skall överstiga
 mankhöjden med mer än 1/5.
l	Bröstkorgen skall nå väl ner till armbågen.
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SVANS
l	Svansen skall vara okuperad, lågt buren 
 och nå åtminstone till hasspetsen. 
l	Den får inte bäras snett.
l	Svansen skall forma en lätt J-formad krok 
 i spetsen.
l	I rörelse får svansen bäras högst 
 i överlinjens förlängning.

Denna svans är alltför rak. Denna svans är diskvalificerande.

DISKVALIFICERANDE
Kuperad svans.
Svans som är rullad över ryggen.

Svansen formar ett svagt ”J”.

KOMMENTAR 
Svansen skall vara tjock och rejäl 
med fransar. 
Skall inte bäras in under kroppen. 
Får vara brun på undersidan vid svansroten.
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EXTREMITETER
FRAMSTÄLL
HELHET
l	Frambenen skall vara väl ställda och 
 lodräta framifrån och från sidan sett.

SKULDERBLAD
l	Skulderbladen skall vara snedställda 
 och medellånga.

UNDERARM
l	Underarmarna skall vara muskulösa.

FRAMTASSAR
l	Framtassarna skall vara kraftiga, runda 
 och kompakta. 
l	Klorna skall alltid vara svarta.
l	Trampdynorna skall vara hårda 
 men ändå elastiska. 

BAKSTÄLL
HELHET
l	Bakbenen skall vara väl ställda och 
 lodräta från sidan och bakifrån sett.

LÅR
l	Låren skall vara breda och muskulösa.

DISKVALIFICERANDE
Överdrivet utåtvridna baktassar.
Mycket lätt benstomme.
Enkla sporrar eller total avsaknad av 
sporrar på bakbenen.

KOMMENTAR
Beauceronen skall vara ganska moderat i 
sina vinklar. Framställets vinklar är lika 
viktiga som bakställets.

Mellanhanden skall inte vara vek.

Baktassarna kan ha olika grader av 
utåtvridning (panardism), inte att förväxla
med kohasighet.

HAS/HASLED 
l	Hasorna skall vara kraftiga och 
 inte för lågt ansatta utan vid 
 ungefär 1/4 av hundens mankhöjd. 
l	Vinkeln mellan underben och has 
 skall vara mycket öppen.

MELLANFOT
l	Mellanfötterna skall stå nästan lodrätt, 
 något bakom sittbensknölarna.

BAKTASSAR
l	Baktassarna skall vara kraftiga, runda 
 och kompakta. 
l	Klorna skall alltid vara svarta.
l	Trampdynorna skall vara hårda 
 men ändå elastiska. 
l	Av tradition har herdarna hållit fast vid 
 att bevara de dubbla sporrarna. 
 Sporrarna skall bilda väl åtskilda tummar
 med klor och vara placerade tämligen 
 nära tassarna.

Beauceronens kännetecken: dubbelsporrarna.
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RÖRELSER
l	Rörelserna skall vara smidiga och fria.
l	Hunden skall röra sig parallellt 
 framifrån och bakifrån sett.
l	Travet skall vara utsträckt och vägvinnande.

Beauceron i trav.

Illustration som visar det ideala gångmönstret när 
beauceronen rör sig fritt med flocken eller visas upp i 
ringen. 

Illustration som visar travet sett från sidan och 
spåravtrycken.
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PÄLS
PÄLSSTRUKTUR
l	Pälsen skall vara kort och slät på huvudet 
 och i övrigt vara kraftig, kort, grov, tät, 
 ligga an mot kroppen och vara 3-4 cm lång.
l	Lårens baksidor och svansens undersida
 skall vara lätt men obligatoriskt befransade.
l	Underullen skall vara kort, fin, tät, dunig,
 mycket tätt åtliggande och helst vara 
 musgrå. 
 Den får inte synas genom täckhåren.

DISKVALIFICERANDE
Päls: annan färg och struktur än vad som 
anges i standarden; lång päls.Beauceronens päls skall vara kraftig, grov och tät med 

kort och fin underull som inte får synas.

Hane av utmärkt typ med en korrekt kraftfull päls, dessutom bra färg och tecken.
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FÄRG
SVART MED TANTECKNING 
(BAS ROUGE)
l	Den svarta färgen skall vara ordentligt svart. 
l	Tantecknen skall vara ekorröda och finnas:
l	ovanför ögonen som två distinkta, runda 
 fläckar
l	på nospartiets sidor och gradvis avta på
 kinderna utan att någonsin nå under öronen
l	på bringan föredras tanteckningen 
 som två fläckar
l	på strupen
l	under svansen
l	på benen där tanteckningen skall sträcka 
 sig från tassarna och uppåt för att gradvis
 försvinna utan att täcka mer än en 
 tredjedel av benet; på benens insida 
 sträcker sig tanteckningen lite högre upp.

DISKVALIFICERANDE
Annan färg än vad som anges i standarden.
Total avsaknad av tanteckning.
Tydlig, väl synlig, vit fläck i bringan.

Maskulint vackert huvud med klara tantecken, fin färg.

Bleka tantecken.

Vackert, välskuret huvud med sotiga tantecken.

KOMMENTAR
Bas rouge ”röda strumpor”, black and tan. 

På en del hundar kan tantecknen 
vara lite bleka.

En del hundar har sotiga tantecken.

Får inte vara helt svarta.
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Den röda färgen på den vänstra hunden är klart bättre än på den högra.
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HARLEKIN
(grå med svarta fläckar och tantecken)

l	Pälsen skall ha lika mycket grått som svart
 uppdelat i väl fördelade fläckar 
 eller mer svart än grått. 
l	Tantecknen skall ha samma placering 
 som hos de tvåfärgade. 
l	Några vita hårstrån i bringan tolereras.

DISKVALIFICERANDE 
FÖR HARLEKIN:
För mycket grått. 
Svart på ena sidan och grå på den andra.
Helt grått huvud (avsaknad av svart).

KOMMENTAR
Den vita fläcken kan vara stor som en 
femkrona.

Hanhund av utmärkt typ, utmärkt färg och tecken. Fronten kunde vara djupare och mer välutfylld.
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STORLEK / VIKT
MANKHÖJD

Hanar:  65-70 cm
Tikar: 61-68 cm

DISKVALIFICERANDE
Storlek utanför standard.

Hanhund av utmärkt typ som kan förefalla något knappt vinklad bak, men som håller sig inom ramen för stan-
darden.

KOMMENTAR
Mankhöjd som över- eller understiger 
angiven storlek är diskvalificerande. 
Är du osäker, mät hunden!

Hanhund med utmärkt, kraftfull bestomme.
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FEL
Varje avvikelse från standarden är fel och skall 
bedömas i förhållande till graden av avvikelse 
och dess påverkan på hundens hälsa och välbe-
finnande samt hundens förmåga att utföra sitt 
traditionella arbete.

l	Aggressiv eller extremt skygg.
l	Hund som tydligt visar fysiska eller
 beteendemässiga abnormiteter.
l	Mankhöjd över eller under de i
 standarden angivna måtten.
l	Mycket lätt benstomme.
l	För ljusa ögon; blå eller olikfärgade 
 ögon (utom hos harlekiner).
l	Kluven nostryffel; 
 nostryffel av annan färg än svart;
 avpigmenterad nostryffel.
l	Tydligt över- eller underbett; 
 avsaknad av 3 tänder eller fler
 (P1 beaktas inte).
l	Okuperade styva ståndöron.

l	Överdrivet utåtvridna baktassar.
l	Enkla eller inga sporrar bak.
l	Kuperad svans; 
 svans som är rullad över ryggen.
l	Päls: 
 Annan färg och struktur än vad som 
 anges i standarden;
 total avsaknad av tanteckning;
 lång päls. 
 Tydlig, väl synlig, vit fläck i bringan.
 För harlekinfärg:
 För mycket grått.
 Svart på ena sidan och 
 grått på den andra.
 Helt grått huvud (avsaknad av svart).

DISKVALIFICERANDE FEL

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.

Varje avvikelse 

från standarden är 

fel och skall bedömas i 

förhållande till graden 

av avvikelse.
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TEMPERAMENT:
l	Aggressiv eller mycket skygg. 

GENERELLT INTRYCK: 
l	Inte rastypisk
l	Mankhöjd inte inom föreskriven standard.

SPECIFIKA DELAR:
l	Konstruktion och benkvalitet som gör hunden obrukbar för arbete.
l	Utåtvridna bakfötter, mer än 150 grader.
l	Svansen hållen mellan bakbenen eller ringsvans över ryggen.
l	Enkelsporrar eller inga dubbelsporrar på bakbenen.
l	Helt stela, resta, okuperade öron.
l	Delad nostryffel, annan färg än svart, utan pigment.
l	Ögon för ljusa eller blå (förutom harlekin).

PÄLS:
l	Färg och struktur som avviker från standard.
l	Avsaknad av tanmarkeringar.
l	Lockig/lurvig.
l	Skarpt avgränsad vit fläck på bringan. 
l	För harlekin: för mycket svart på ena sidan av kroppen och grå på den andra sidan; 
 huvud helt grått (utan svart). 

ANOMALIER:
l	Monorchid eller cryptorchid.
l	Överbett eller underbett med förlorad tandkontakt, avsaknad av 3 eller flera tänder 
 (P1 räknas inte).

Ingen prisbelöning av beauceroner i Frankrike med följande fel:
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Samtliga foton i detta kompendium 
publiceras med fotografernas tillstånd. 
Medgivande finns även om publicering 
på Svenska Kennelklubbens hemsida.


