
Barbet

 

en ras för dig?

Eftersom Barbetpopulationen är så liten är det viktigt att 
du som tänker avla på din Barbet också noga funderar 
igenom vilka individer som med bästa förutsättningar 

kan föra vår ras vidare. 
 

Kontakta Barbetklubbens avelsråd om du har frågor och 
funderingar kring parning. Vi hjälper dig gärna att finna 

en lämplig kombination.

Medlemskap i Svenska Barbetklubben betalas 
in på BankGiro: 5432-9958

Mer info hittar du på: www.barbet.se 

Kontakta någon i styrelsen om du har frågor!

.

www.barbet.se

Vad ska följa med valpen?

Valpen ska inte vara yngre än åtta veckor vid leveransen och 
den skall åtföljas av:

■ Registreringsbevis, utfärdat av Svenska kennelklubben   
 (SKK). Det är hundens identitetshandling

■ Veterinärbesiktningsintyg som inte är äldre än en vecka

■ SKK: s köpeavtal, underskrivet av båda parter. Där ska   
 finnas uppgifter om när valpen är vaccinerad och om   
 den är försäkrad. Har du funderingar på köpeavtalet så vänd  
 dig till SKK med dina frågor.

■ ID-märkt vid leverans ska valpen vara - antingen med
 tatuering i örat eller med chip.

■ Matlista ska medfölja valpen, där det står med vilken mat  
 och hur ofta den ska utfordras.
 Uppfödaren lämnar också vanligtvis med en folder eller   
 liknande med lite andra tips och råd.
 Uppfödaren kommer att påpeka för dig vikten av att du låter  
 röntga din hunds höfter och armbågar, samt att du ögonlyser  
 den. Detta skall göras efter det att hunden blivit 12 månader.  
  Detta är enda sättet för uppfödaren att få reda på om det   
 blev en frisk kull i dessa avseenden. Ofta skriver uppfödaren
 in ett önskemål om röntgen i köpeavtalet.



Grupp 8

Historik
Fransk vattenhund, som används för jakt på sjöfågel. 

En vattenhund 
är mer än en ap-
portör. Den måste 
även söka och 
stöta upp bytet 
som gömmer sig 
i vattenvegeta-
tionen. Därefter 
apporterar den det 
skjutna bytet. 

En vattenhund 
fruktar inte kyla 
utan går i vattnet i 
alla väder. Rasen 
tillhör grupp 8, sektion 3.  

Barbet är en mycket gammal ras som var vanligt förekommande i 
Frankrike. 

Även i gamla tider använde man rasen för jakt på sjöfågel, vilket 
finns beskrivet i litteratur från 1500- talet och framåt. Barbet använ-
des även som apporterande hund av den franska flottan.

Barbet är en medel-
stor hund med nor-
mala proportioner. 
Den karaktäristiska 
tjocka, ulliga pälsen 
skyddar effektivt 
mot kyla och fukt.

 

Barbet  (fransk vattenhund)

På hakan bildar pälsen skägg, vilket har givit rasen dess namn 
(barbe = skägg). 

En Barbet skall vara balanserad, varken aggressiv eller rädd. Den är 
mycket fäst vid sin familj, mycket sällskaplig och älskar vatten. 
Barbet är en utrotningshotad ras! Det finns endast omkring 600-800 
Barbet i världen idag.

Karaktär: 
Barbet är en medelstor, robust, glad och tillgiven hund, med ett bra 
temperament.
Hanhundar: 58-65 cm
Tikar: 53-61 cm
Avvikelse på +/- 1 cm tolereras

Färg: 
Enfärgat svart, grå, leverbrun fawn, sandfärgad, vit eller vit med mer 
eller mindre fläckighet. 
Alla nyanser av fawn och sandfärgat accepteras men nyansen skall 
helst vara enhetlig på hela kroppen.
Pälsen kan också ha inslag av vitt.

Päls: 
Pälsen skall vara ullig och krullig och den kan bilda långa testar.
Den rikliga pälsen skall i naturligt skick täcka hela kroppen. 
Pälsen är ett av rasens viktigaste karaktäristika. Pälsen får klippas så 
att den blir lättskött och ändamålsenlig för arbetsuppgiften.

Skötsel: 
Det är nödvändigt att regelbundet sköta pälsen, klippa klorna samt 
hålla örongångarna fria från onödig hårväxt.

Råd om uppfostran
Barbet är en mycket social och mjuk hund, den anpassar sig helt 
efter situationen. Dess 
intelligens och naturliga 
följsamhet gör den mycket 
lätt att uppfostra.

Den kräver dock en fast 
hand.

Den uppskattar familje-
livet och vill inte gärna 
lämnas ensam. 

Eftersom det är en aktiv 
ras, så kräver den långa 
promenader dagligen.

Både agility och lydnad passar rasen bra.


