
 

Förenklad RAS 
 

Braque Français, type pyrénées 
(FCI grupp 7, nr 134 ) 

 
Specialklubb: 

Saknar egen rasklubb, men representeras i Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar – SKF. 

  
Hemland: Frankrike 

 

 

Historia och användningsområde: 

Rasen Braque Français, type pyrénées anses ha sitt ursprung från en antik fågelhundstyp som 

var spridd över Frankrike och centralpyrénéerna. 

 

I slutet av 1800-talet började hundarna bli sällsynta och i början av 1900-talet skedde ett 

räddnings- och rekonstruktionsarbete av rasen. 

 

År 1975 skedde en uppdelning i Braque Français, typ pyrénées (en mindre variant) och 

Braque Français, typ gascogne (en större). 

 

Numera är raserna väletablerade och uppskattade i hemlandet och båda varianterna är kända 

som mycket goda jakthundar. 

Raserna förekommer sparsamt utanför sitt hemland.  

 

Rasen används vid praktisk jakt på fågel som ställande och apporterande hund samt vid 

eftersöksarbete – kort sagt att kunna hantera hela viltfinnarprocessen. 

Dess uthållighet, snabbhet, viltintresse och förmågan att lära lätt, är några av fördelarna som 

underlättar det jaktliga kamratskapet. 

 

Idealtemperamentet för Braque Français beskrivs som ”vänlig, social, mild och undergiven”. 

Det är en hund med pigga fötter och en snabb, effektiv, flytande framfart. 

 

 

Storlek och utseende. 

Mankhöjd för hane är 47-58 cm och tikar 47-56 cm. Färgen är antingen brun, brun och vit, 

brun och vit med många prickar, brun med tan-teckning. Svansen är tunn och kan vara natur-

ligt kort från födseln. 

Pälsen är tunnare och kortare än den andra rasvarianten och därför mycket lättskött. Den fäller 

två gånger per år. 

 

 

Rasen internationellt  

Den är välrepresenterad i hemlandet Frankrike. Det finns uppfödning i andra närliggande 

europeiska länder, såsom Belgien, Holland och Italien.  

Likaså är rasen representerad och etablerad i Kanada och USA sedan 1970-talet. De franska 

och kanadensiska rasklubbarna är tongivande i arbetet kring rasens bevarande och utveckling. 

 



Nulägesbeskrivning i Sverige. 

Sedan 2007 har fyra individer kommit till Sverige.  

Två individer har startats på fältprov, varav en har gått till såväl första- som andrapris i UKL.  

De tre Braque Français, type pyrénées som nu finns i landet är utställda och alla har fått CK.  

 
Sammanställd av SKF/AK 2012  
 

 

Källa; Rasrepresentant för rasen via SKF, Johan Michaëlsson 

 

 
Det finns ingen Braque Français, type gascogne i Sverige ännu. 


