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ALLA RASER HAR FRÅN BÖRJAN SAMMA 
URSPRUNG, MEN HAR SENARE FORMATS 
OCH UTVECKLATS PÅ SKILDA HÅLL I 
VÄRLDEN 

� Olika klimat 

� Skilda miljöbetingelser 

� Människans behov har  

    varit varierat 
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SAMBAND MELLAN FUNKTION, 
EXTERIÖR, MENTALITET & HÄLSA 

                     Mentalitet 

 

      Exteriör                               

                                                   Funktion 

 

                      Hälsa 

 

    Önskvärt 

    En förutsättning för att bibehålla de olika raserna 



FÖLJANDE MODELLER KAN VARA BÖRJAN TILL UTVECKLING                                       
AV NYA VARIANTER ”RASER” 

                       Mentalitet 

                                      

                                               Funktion 

                                                                                            Exteriör 

                        Hälsa                                 

                                                                                                  

                                                                                                               Hälsa 

                      

 

                       

                       Mentalitet 

       

     Exteriör 

 

                        Hälsa 

                                                                                              Exteriör 

             

När man anser att 
exteriör ej är viktigt, 
fokus på funktion och 
mentalitet 

När funktion saknar 
betydelse, inga krav 
på funktion 

Vanligt med låga eller inga 
krav på mentala 
egenskaper 

Förödande: Risk för stora 
överdrifter med ex. 
hälsostörningar som följd 







-  Överlinjen löper utan synligt avbrott, från  

 halsens ansättning och längs den höga, 

 långa manken över den raka ryggen  

 till det lätt sluttande korset. 

-  Svansen skall räcka minst till hasleden,  

 dock inte längre än till mitten av mellanfoten. 

 

 

-  Pälsen skall vara anpassad till kroppen och  

 varken dominera eller dölja kroppsformen.  

 

 

 

 

 

 

 



-  Huvudet skall bäras högt skalle/nos 

 ungefär lika långa.  

-  Skallen skall vara medelbred.  

-  Skallens och nosryggens plan skall 

 vara parallella. 

-  Ögonbrynsbågar och okbågar 

 skall inte vara framträdande. 

-  Den belgiska vallhunden  

 skall vara kvadratisk.  



-  Nosryggens längd skall förhålla  

 sig till skallens längd som 1:2. 

 

 

 

 

 

-  Markavståndet skall vara 

 40% av mankhöjden.  



-  Den skall vara välproportionerlig med rena linjer. 

-  Den skall vara elegant, grasiös och i fullständig 

 balans, samtidigt som den skall ha tillräcklig  

 massa för att ge intryck av uthållighet. 

-  All tendens till grovhet eller spinkighet är 

 oönskad. 

-  Kroppen skall ge ett atletiskt intryck. 

-  Kroppen skall något överstiga mankhöjden. 

-  Väl tillbakalagd skuldra. 

-  Välvinklad knäled.   

 

 

 



GENETISK VARIATION 

Grundfärgen skall vara rent vit, alltid med   
distinkta, väl fördelade fläckar. 

Idealfärgen kan vara i nyanser av rött och 
gult. 

Svart, viltfärg eller fawn tollereras. 

Allvarliga fel 

Tantecken, små färgprickar i den vita 
pälsen. 



Arbetet med RAS kan delas in i tre delar: 
1.  Rasens historiska bakgrund och utveckling. 
2.  Beskrivning av nuläget. 
3.  Slutsatser, målinriktning och prioriteringar                                            

 för framtiden. 
  



De aspekter vi bör ta hänsyn till 
är: 

 - Hälsa 
 - Funktion 
 - Mentalitet 
 - Genetisk variation 
 - Exteriör 


