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Allmänt 
Namn: Cão de Fila de São Miguel 
Grupp: 2, sektion2.1, FCI nr 340 
Ursprungsland/Hemland: Portugal 
Användning: Vakt- och herdehund 
Rasklubb: Saknas, ingår i Klubben för Gårds- och boskapsvaktare (KGBV) 
Specialklubb: Svenska Bergs-och Herdehundklubben 
 

Rasens historia 
Cão de Fila de São Miguel (förkortas ofta till Fila de São Miguel) är en av hundraserna i 
Europa som fortfarande används som arbetande hundar. De flest arbetande hundarna återfinns 
i sin ursprungliga region – Azorerna, en ögrupp av nio vulkaniska öar i norra Atlanten. 
Dess bakgrund är gemensam med den nu utdöda terceirahunden, iberiska 
molosserhunden Matin de Terceira. Cão de Fila de São Miguel finns dokumenterad sedan 
början av 1800-talet, men söker man på Azorean Cattledog, så kan man hitta information om 
att ursprunget på rasen kan vara redan från 1400-talets mitt. Det vi faktiskt vet är att 1978 
inleddes en inventering av rasen som godkändes nationellt av den portugisiska Kennelklubben 
Clube Português de Canicultura (CPC) 1983 och av den internationella 
hundorganisationen FCI 1995. I Portugal hör den nu till de mest populära hundraserna. 
 
“Cão” betyder hund på portugisiska medans “Fila” betyder “att hålla något med 
munnen/tänderna”. São Miguel är en referens till ön på Azorerna där rasen vuxit fram. 
Lokalt kallas Filan även ibland ”Cão de Vacas” (Portugisiska för bulldog, pga dess primära 
användningsområde som boskapsvaktare & herdehund), på engelska kallas rasen även för 
”Azorean Cattle Dog”. Som de flesta andra boskapshundarna är CFSM alltså en heeler som 
vallar genom att nafsa (”fila”) boskapen i hasorna. 
 
Cão de Fila de São Miguel är en vakt- & herdehund och är som alla herde-/vallhundar, kända 
för deras naturliga förmåga att skapa ett starkt band mellan sig och sin herde/ägare, men även 
för deras intelligens och detta är i hög grad fallet med Fila. På Azorerna används rasen till sitt 
ursprungliga användningsområde, medans i Portugal är väktarjobben ett av de viktigaste 
jobben som ges till Fila de São Miguel.  
 
2018-01-01 fastställdes den svenska översättningen av rasstandarden och rasen ingår sedan 
sommaren 2018 i Svenska Bergs- och Herdehundsklubben (SBHK). 

Helhetsintryck 
Rasen skall vara robust och härdig. 

Uppförande och karaktär 
Rasen är utmärkt som boskapshund och väktare av folk och egendom. Den är mycket bestämd 
mot främlingar, men foglig med sin ägare. Den är mycket intelligent och läraktig. Under sitt 
arbete med att driva kor, biter den korna lågt i hasorna för att undvika att skada deras juver. 
Däremot kan den bita högre upp för att kunna hantera vilsekommen boskap. 
 
Cão de Fila de São Miguel skall vara något längre än den är hög. 
Mankhöjden för hanar skall ligga mellan: 50–60 cm och för tikar: 48–58 cm 
Vikten skall för hanar vara: 25–35 kg och för tikar: 20–30 kg 
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CFSM i Sverige och internationellt 
Rasen importerades till Sverige första gången 2017, en hanvalp från Finland. I mars månad 
2019 importerades även en tik från Portugal. Importerna har skett av två olika personer. 
De flesta hundarna återfinns i dess hemland Portugal och främst i Azorerna, men rasen finns 
även i bland annat Finland, Frankrike, Tyskland och Canada för att nämna några länder dit 
Fila de São Miguel har hittat.  
Det har således inte fötts några kullar än i Sverige och finns inte någon statistik att hämta på 
SKK´s avelsdata. I grannlandet Finland har det däremot registrerats flera importhundar och 
runt 20 valpkullar sedan år 2000. Flera utländska hundar har däremot deltagit i SKK´s 
utställningar under åren med varierat resultat. 
 
Mål 

Ett långsiktigt mål för rasen i Sverige, är att bygga upp en frisk och sund population baserad 
på flera olika linjer, med icke närbesläktade hundar. 
 
Strategi 

Då Fila de São Miguel är en populationsmässigt liten ras, bör import av hundar göras med 
målsättning för avel, dvs lämpliga avelsdjur samt att föra in nya blodslinjer. Användande av 
utländska hanar på våra framtida tikar är ett måste, då avelsbasen i Sverige ännu inte finns. 
 

Hälsa 
Det finns för närvarande inga hälsoprogram för rasen, varken i Sverige eller i hemlandet. 
Även att det ofta är nämnt att rasen inte är känd för att ha många hälsoproblem, så har de så 
kallade valpfabrikernas uppfödare (backyard/puppy mill breeder) orsakat att hälsoproblem 
uppkommit på Fila de São Miguel i form av höftleds- och armbågsdysplasi.  
Det rekommenderas starkt att man undersöker uppfödaren, dennes rykte samt hundar innan 
man köper en Fila (precis som man ska göra inom alla raser).  
Förövrigt är en normal Fila de São Miguel en sund hund, som har en medelålder på 13–14 år.  
 
Den svenska populationen är ännu för liten och ung, för att det ska vara möjligt att dra några 
slutsatser. Ingen hälsodata finns registrerad i Avelsdata. 
 
Mål 

Att alla svenska individer ED/HD- röntgas, och att undvika exteriöra överdrifter så som för 
höga och för tunga individer. 
 
Strategi 

Försöka få alla presumtiva ägare att röntga sina hundar, även om de inte ska användas i avel. 
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Egenskaper/mentalitet 
Mixen mellan intelligens, råhet/tuffhet och skyddsegenskap gör denna ras till ett mycket 
dåligt val för en oerfaren hundägare, men även ett dåligt val för de som tror att det räcker med 
en 20 minuters promenad runt kvarteret för att tillgodose hundens dagliga motion och arbete. 
Raser som genom sitt ursprungliga användningsområde kan förväntas ha t.ex. stark 
vaktinstinkt och/eller stor misstänksamhet mot främmande personer, medför ett särskilt 
ansvar för såväl uppfödare som hundägare. SKK och SBHK anser därför att individer av 
dessa raser bör genomgå Beteende- och personlighetsbeskrivning, BPH, alternativt 
Mentalbeskrivning hund, MH. Hundarnas resultat registreras och redovisas officiellt och bör 
utgöra ett underlag i avelsarbetet. 
 
Mål 

Att få hundägarna att genomföra BPH/MH för att kartlägga rasens mentala status då detta är 
en mycket viktig aspekt, för att få så mentalt sunda hundar som möjligt till en framtida avel 
samt att uppfödarna är extremt måna om att inte sälja valpar till oerfarna hundägare. 
 
Strategi 

Nå målet genom att informera så mycket som möjligt om rasen samt att arbeta tillsammans 
med ras- och specialklubb för att sprida kunskap om vikten av att veta vad det är för typ av 
hund man har i kopplet. 
 

Exteriör 
Cão de Fila de São Miguel är en atletisk, medium stor till stor hund, även om deras 
deltagande i hundutställningar har drivit storleken till att bli en tyngre byggd, större hund 
(ofta lutande mot en välvd bröstkorg). En arbetande Fila de São Miguel ska inte vara högre än 
60 cm i manken och inte väga mer än 35 kg för hanar och 58 cm i manken samt högst 30 kg 
för tikar – kom ihåg att detta är de övre måtten i rasens standard och att dom ofta är 
lägre/lättare än dessa siffror. Hundar av utställningslinjer har under åren tenderat att bli både 
högre och tyngre. 
Formmässigt är dom inte längre än dom är höga. Huvudets form är fyrkantigt med öron högt 
ansatta på toppen av hjässan. Nospartiet och ansiktet är ofta helt svart, liknande en mask, 
medan kroppen är traditionellt brindel – allt från ljust till mörkt brun och ibland nästan helt 
svart. Pälsen har ibland vita fläckar på bröstet och/eller tassarna vilket många relaterar till de 
äldre blodslinjerna av rasen. Avlade till att vara utomhus, är dom fullt utrustade att tåla det 
portugisiska vädret. 

Bilaga: 
Källor: 

http://filadesaomiguel.com 
All about the Cão de Fila de São Miguel 
Text översatt från engelska till svenska av Marianne Lindblom 2018, finns att läsa på www.sbhk.se 
Rasstandard: 
FCI-standard på engelska publicerad 2007-06-20 
FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2007-05-21  
Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2018-01-22  
 
Bilder: från uppfödare och ägare till rasen utomlands 
 
RAS har sammanställt av Marianne Lindblom, därefter genomgånget av SBHK. 



KLUBBEN FÖR GÅRDS- OCH BOSKAPSVAKTARE 2019 6/4 
 

 
Bilder: 

Kuperad vuxen hund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nedan: Okuperad vuxen hund med sin fårflock. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till vänster: Kuperad, vuxen hund. 
Nedan: Okuperade valpar 
 
 
 
 
 
 
 


