
Förenklad RAS 
Rasspecifik avelstrategi för hundraser där avel för närvarande i nte bedrivs i Sverige 
 
 
Rasens namn 
Basset Bleu De Gascogne 
 
 
Specialklubb 
Svenska Bassetklubben 
 
 
Rasens historia, hemland, användningsområde 
Rasens hemland är Frankrike. Den kommer från området Gascogne, söder om Bordeaux.  
År 1893 är rasen omnämnd i fransk litteratur för första gången. 
Så sent som på 1960 talet höll rasen att försvinna i Frankrike. För att rädda rasen påbörjades 
ett återuppbyggnadsarbete 1968. Man valde att blanda in Petit Bleu de Gascogne. Det enda 
problemet med detta var att mankhöjden blev alltför hög på en del individer. Detta är ett 
problem som kvarstår i rasen. 
Det är en drivande hund. Den används i hemlandet både som ensam jagande hund och i pack 
I Sverige som ensam jagande hund. 
 
 
 
Rasen internationellt 
Rasen finns representerad i Sverige, Norge och Finland. 
Hur stor rasen är i dag i Frankrike har  inte gått att få reda på. Inte heller hur det ser ut i övriga 
delar av världen. 
 
 
 
När kom rasen till Sverige 
De första två individerna importerades från Nederländerna 1997. 
 
 
Nulägesbeskrivning i Sverige. Antal registreringar/år de senaste 10 åren. 
 
Antal registreringar från är 1997 är totalt 56. 
From år 2000 har det fötts 9 kullar i Sverige. 
1997 = 2 
1998 = 0 
1999 = 0 
2000 = 7 
2001 = 12 
2005 = 10 
2006 = 4 
2007 = 7 
2008 = 14 
 
Det finns tre registrerade kennlar på rasen. 
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Avelsdata; prov- utställningsresultat, MH, veterinärdata, inavelsgrad 
 
Flertalet hundar är utställningsmeriterade. 
En hund är viltspårschampion, inga övriga starter på viltspår. 
En hund har startat på drevprov, den gick ej till pris. 
 
Rasens genomsnittliga inavelsgrad var 2008 lika med 3%.  År 2005 var den 3,8%. 
 
 
 
 
Observandum, t.ex. kända problem med allvarlig sjukdom, mentalitet som kan 
förorsaka problem, extrem exriör, tveksamt jaktsätt. 
 
Uppfattningen är att rasen Basset Bleu de Gascogne är en förhållandevis frisk ras.  
Men det är en numerärt mycket liten ras och få individer är hälsoundersökta. 
 
 
 
 
Övrigt,ev.  mål och strategier 
 
Rasen är inte så känd i Sverige så det finns i dagsläget inget större intresse av den. 
 
Svenska Bassetklubben arbetar med att få ut fler hundar på prov och utställning samt att visa 
upp den på mässor mm för att sprida information om rasen. 
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