
Mentalitet/Funktion 

 
Då basset hound är en utpräglad s.k. packhound, vill vi se det typiska godmodiga packhounds-
temperamentet hos rasen. Det innebär en stor social förmåga bland andra hundar och familjen. 
Även utomstående människor bemöts på ett vänligt sätt. Könsaggressivitet är icke önskvärt. 

Rasstandarden lägger stor tonvikt vid temperamentet och betonar det vid ett flertal tillfällen: 

 Temperamentet skall vara lugnt, aldrig aggressivt eller undfallande. Rasen skall vara 

tillgiven.  

 Uttrycket skall vara lugnt och allvarligt. 

 
Aggressiv eller extremt skygg står upptaget under punkten ”Diskvalificerande fel”.  
 

Nuläge: 

Rasen har på det stora hela en stabil och trygg mentalitet. De flesta individer fungerar bra ihop 
i flock och är positivt inställda till människor oavsett om de tillhör familjen eller är 

utomstående. Via sammanställning av kritiker samt genomgång av SRD dokumenten har vi 
dock sett en ökad problematik sedan det senaste RAS skrevs år 2009. Fler hundar än tidigare 

har tilldelats s.k. mentalnollor och fler hundar får även påpekanden om sin mentala hälsa i 
utställningskritikerna. Det förekommer skarpa såväl som veka individer.För att få en klarare 
bild av hur det idag ser ut med basset houndens mentala hälsa valde klubben att i den nya 

enkäten utöka frågorna gällande mentalitet. För att få en mer nyanserad bild ställdes även ett 
flertal frågor på en s.k. likertskala.  

 
 

Mål mentalitet 

 

 Förstärka den rastypiska och utmärkta mentaliteten. 

 Hålla fokus på rätt packhound mentalitet vilket också bör vara en för rasen naturlig 
egenskap. Det innebär att rasen är vänligt sinnad och aldrig muckar gräl med andra 

hundar.  

 Minska antalet hundar som tilldelas Disqualified p.g.a brister i mentaliteten. 

 Att öka kunskapen om en basset hounds rastypiska mentalitet och förankra den hos 
uppfödare/täckhundsägare, hundägare och valpspekulanter.  

 
Strategier mentalitet 

 

 Värna om utmärkt mentalitet genom att bedöma föräldradjurens temperament. Tik 
eller hane som tilldelats ”Disqualified, Rapporteringskod: A”, en s.k. mentalnolla skall 

ej användas i avel. Valpkull efter föräldradjur som tilldelats mentalnolla medges ej 
valphänvisning via rasklubben. 

 Rasklubben ansvarar för att följa upp utställningskritikernas kommentarer angående 
mentalitet och delger uppfödarna den information som sammanställts genom t.ex. 

publicering i rasklubbens tidning eller på annat lämpligt sätt.Kontinuerligt informera 
om mentalitet via klubbens samtliga informationskanaler. 


