
      RAS – Griffon Fauve de Bretagne 

Historia   

Fauve de Bretagne – en ras med två varianter, Griffon Fauve och Basset Fauve. Griffon Fauve de 

Bretagne är en mycket gammal ras som tillhörde adeln och de rika. När det föddes för små Griffon Fauve 

i kullarna ville adeln inte ha dem utan de blev bortskänkta till bönder på landsbygden. Det skedde i 

början på 1900 talet. 1920 visades dessa små hundar för första gången i Paris på utställning och de blev 

visade som Basset Fauve.  ”Basset = lågställd” 

Under 1400-talet användes Griffon Fauve vid jakt i stora flockar så kallade pack eller koppel och ansågs 

vara de bästa hundarna vid vargjakt. Hundarna var då mycket större med en mankhöjd på ca 70-75cm. 

Rasen förklarades nästan utdöd 1928. Efter andra världskriget 1949 bildades en klubb för medelstor 

Fauve de Bretagne. Klubben räddade rasen 1981, genom att inkludera Griffon Fauve de Bretagne i den 

franska ”Club de Fauve de Bretagne”.  ”Fauve som anger färgen och från området Bretagne” 

 

Sverige idag 

Rasklubben bildades 2009-07-11. Svenska Griffon Fauve Klubben med en interimsstyrelse. Antalet 

hundar var då 34 st. Per 2016-12-31 uppgår antalet till 147 stycken varav 15 stycken är importer. 

Klubben har en egen hemsida www.griffonfauve.se och är en rasklubb under Svenska Specialklubben för 

Drivande Vildsvinshundar, SSDV, sedan 6 mars 2010.  

Aveln    

De första hundarna som kom till Sverige 2003, var en hane och två tikar. Det föddes en kull 2006, en kull 

2007 och 2st kullar 2008 samt en kull 2009 och 2010. Det importerades en obesläktad hane och en tik 

2007. 2009 importerades ytterligare en obesläktad hane. För närvarande finns fyra uppfödare i Sverige. 

Det finns i dagsläget 147 reg. hundar i Sverige några sannolikt avlidna. Export till Norge, Finland och 

Storbritannien har skett av svenskfödda hundar. Hälsoläget i rasen i Sverige idag är bra och vi har inga 

rapporter om allvarliga hälsostörningar hos rasen.      

 



STATISTIK REGISTRERING 2005-2016 

 

Totalt 147 stycken hundar varav 15 importer (132 + 15 = 147 ) 

 

 

 
 

Inavelstrend 

 

 

Visa 
fr.o.m.:   

                                                        

 

 t.o.m.
:   

                                                        

 

 

 
   2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017  

Inavelsgrad     0 %   6,3 %   0 %   0 %   0,6 %   1,5 %   3,5 %   0 %   2,5 %   - 

 



 

Djur använda i avel 

 

 

Hundar använda i avel mellan:   1990  -   2017  Typ:          
 

 
 
  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  Totalt 

Kullar  1 1 2 1 1 2 2 3 3 1 1 18 

Tikar  1  1  2  1  1  2  2  3  3  1  1  11 

Hanar  1  1  1  1  1  2  2  3  3  1  1  11 

 
Antal olika tikar resp. hanar använda i avel ett visst år. (År = födelsedatum för kull) 

D.v.s. Hur många tikar resp. hanar användes i avel till kullar födda år xxxx. 

 

 

 

 
 

 
 

 
Hundar använda i avel mellan:   

 

   2006
  

  2007
  

  2008
  

  2009
  

  2010
  

  2011
  

  2012
  

  2013
  

  2014
  

  2015
  

  2016
  

Kullstorlek 

genomsnitt   
   4,0     7,0     9,0  

   10,0

  
   7,0     8,0     5,5     6,7  

   11,0

  
   9,0     5,0  

Antal kullar      1     1     2     1     1     2     2     3     3     1     1  

 
(År = födelseår) 
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Jakten i Frankrike 

 I Frankrike jagar hundarna i pack om ca 6-8 hundar främst vildsvin men även annat klövvilt (rå/hjort) 

samt hare/kanin. Jakten i Frankrike skiljer sig mycket från Sverige, här är det inte tillåtet enlig svensk 

jaktlagstiftning att jaga med packhundar. GFdB används uteslutande som jakthund i Frankrike.     

Jakten i Sverige 

Hundarna som finns i Sverige fungerar utmärkt som jakthundar och eftersökshundar och flera har 

meriterat sig för svenskt viltspårchampionat, vilket blev godkänt från och med 2010-01-01. Rasklubben 

har tidigare skickat ut en jakt- och drevtidsenkät till alla GFdB ägare för att få en uppfattning om hur 

rasen arbetar och fungerar som ensamdrivande hund i Sverige. Enkätens syfte var att få reda på vilka 

djurslag och vilka drevtider hundarna har. Majoriteten av hundarna fungerar som ensamdrivare på 

vildsvin. Rasen har både drivande och ställande egenskaper. Hundarna arbetar klokt med vildsvin och 

håller avstånd samt att de sällan har viltskärpa.  Rasen driver med skall och nyanserar avseende på vilket 

vilt den jagar. Drevtider på ca 10-60 min är normalt. Rasen har ett mycket spårnoga drevsätt vilket 

medför att drevhastigheterna är låga.    

Rasen är samarbetsvillig och dresserbar, den jobbar med god förarkontakt och är oftast lätt att kalla in. 

Griffoner (GFdB) har med träning haft lätt att bryta drev på fel djurslagt. GFdB är en drivande hund med 

intresse för allt klövvilt samt hare/kanin men är samarbetsvillig och lättstyrd så föraren kan lätt forma 

hunden till drev på önskat vilt. Flera hundar arbetar också med ”skarpa” eftersök d.v.s. skadskjutet vilt då 

de med sin utmärkta spårförmåga tillika är lätta att läsa när de arbetar med spår.    

 

Registrering  

I Frankrike registreras ca 350-450 valpar/år. Rasen är ovanlig utanför hemlandet, i Tyskland finns ung. s:a 

antal individer som i Sverige. Det finns ca 60 reg. uppfödare i Frankrike varav ca 50 st. är aktiva. 

På den årliga special utställningen Nationale E’levage deltar ca 300-400 Griffon Fauve. 

Rasen är inte föremål för något hälso/bekämpningsprogram i Frankrike.      

 

Målsättning i Sverige   

Verka för ökad genetisk variation och låg inavelsgrad. De hundar som använts och de avelsdjur vi har 

tillgång till talar för en generellt låg inavelsgrad.   

Verka för att få fler intresserade av att föda upp rasen.   

Verka för god hälsa som möjliggör ett långt liv utan hälsostörningar.   

Verka för ett fortsatt gott samarbete med den franska rasklubben och de franska uppfödarna så att fler 

obesläktade individer kan importeras i framtiden.   

Fortsätta meritera de hundar som finns på prov och utställning.   

Verka för att främja intresse för rasen genom att delta på jaktmässor mm.  Rasen är med sitt trevliga 

temperament sin egen ”rasgeneral”.  



Bibehålla den rastypiska och goda mentaliteten.   

Bibehålla en bra funktionell exteriör som gynnar god funktion som jakthund.   

Bedriva avel enl. SKK´s grundregler med hög prioritet för: God fertilitet, naturlig fortplantning, lätta 

valpningar.   

Klubben ska verka för att fler hundar startar på jaktprov, diplomtest och bph. 

   

SEUCH      

För att erhålla SEUCH krävs lägst ett 2:a pris på jaktprov på vildsvin för drivande 
hundar enligt SKK’s utställnings- och championatregler. 

Jaktchampionat   

För Jaktchampionat är det i dagsläget de regler SSDV har.  

  

Griffon Fauve de Bretagne är en utmärkt jakthund som är lämplig för vildsvinsjakt.  

 

 

2017-12-01    Rasklubben för Griffon Fauve de Bretagne.  

 

  


