
2009-01-01 började de nya Särskilda Rasspecifika Domaranvisningarna att gälla. Där finns 

basset hound med under rubriken ”Åtgärder krävs”. Nedanstående text är hämtad ur 
anvisningarna. Rasklubben har under 2009 arbetat tillsammans med SKKs SRD-grupp om 

den fortsatta utvecklingen av SRD-projektet för vår del. SRD kommer att utvärderas varje år 
och revideras efter behov. Ras-/specialklubb kommer att vara involverad i detta arbete. 

 

Om raserna i Grupp 6 (Ur Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar SRD) 

Gruppen innehåller tre raser där det för närvarande är påkallat med åtgärder pga. överdrifter i 

typ, särskilt beträffande mängden lös hud. 

I samtliga bassetraser bör observeras ev. förekomst av deformerade bröstkorgar med 

defekter i revben och/eller med kort bröstben. Trampdynor som inte har fullständig 

markkontakt ska också uppmärksammas. 

Basset hound 

Överdrifter av rasens kondrodystrofa konstruktion och tyngd kan medföra allvarliga 
hälsorisker. 

I rasen förekommer: 

 Hudvecks- och ögoninflammationer på grund av alltför riklig hud och otillräckligt 
strama ögonkanter. 

 Frekvent återkommande öroninflammationer som kan förknippas med alltför 
tunga/långa öronlappar. 

 Bristfällig konstruktion i fram- och bakställ och alltför lågt markavstånd till följd av 
för korta ben vilket är avvikelser som kan ge upphov till rörelsestörningar och kan 

inverka på rasens funktionsduglighet. 

Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid ögon, öron, hud och rörelser. 

Sunda ögon, öron och hud samt fria rörelser ska värderas högt 

 

Nuläge, SRD 

Rasklubben gör en årlig sammanställning av de SRD rapporter domarna fyllt i efter sina 
uppdrag. Denna har publicerats i medlemstidningen Hound Nytt.  

Ögon 

Det i särklass vanligaste påpekandet under åren gäller ögon, då främst ”lösa ögonlockskanter” 
samt ”öppna ögon”. Då rasstandarden föreskriver rombformade ögon är det svårt att helt 

komma till rätta med problemet men klubben har vidtagit vissa åtgärder (se vidare under 
punkten ”ögon) för att förbättra rasens ögonhälsa.  

Skinnmängd & skinnkondition 

Trots att den näst vanligaste SRD anmärkningen gäller skinn & hud så verkar antalet negativa 
påpekande angående skinnmängden ha minskat sedan det första RAS skrevs år 2009. Ett 

flertal domare påpekar att även om de uppmärksammat individer med för mycket skinn är 
huden vanligtvis i god kondition. Det förekommer dock ett fåtal avvikelser gällande röd & 
irriterad hud men detta går inte nödvändigtvis hand i hand med mängden skinn. 

 

 



Bristfällig konstruktion i fram- och bakställ 

Ingen domare har i SRD dokumentet påtalat bristande konstruktion i fram- och bakställ som 
en uppmärksammad punkt. Vid genomläsning av utställningskritikerna ser man dock, särskilt 

under de sista åren, en ökning av påpekanden främst gällande framställ och fronter. Dock har 
det inte i någon kritik framkommit att dessa avvikelser menligt påverkat hundens 
rörelseförmåga eller varit av den grad att det kunnat påverka hundens funktionsduglighet. 

Markavstånd 

Det förekommer individer med för dåligt markavstånd i rasen. Antalet uppmärksammade 

rörelsestörningar p.g.a. låg markfri gång är väldigt få.  

Öron 

Endast ett fåtal påpekanden gällande överdriven öronlängd förekommer i de sammanställda 

utställningskritikerna. Ingen domare har i SRD dokumentet upptagit öron och/eller öronlängd 
som ett problem. Det finns heller inga anmärkningar på hundar med öroninflammationer eller 

andra sjukdomstillstånd i örat. 

Att använda sig av försäkringsdata för att kunna utröna huruvida basset hounds är en 
högriskras gällande öronproblematik har visat sig svårt. Statistiskt sett buntas ofta rasen ihop 

med övriga bassetraser och det är då svårt att avskilja vilken information som hör ihop med 
vilken ras. I den enkät klubben utförde år 2009 svarade ca 70% att deras hund hade 

problemfria öron. Färre än 10% uppgav att de hade problem med återkommande 
öroninflammationer.  

Majoriteten av de domare som dömt rasen mellan 2009-2014 tycker att den ska stå kvar på 

listan. Detta trots att domaren inte alltid hittar individer med SRD anmärkningar vid 
bedömningstillfället.  

Sedan listan infördes har klubben anordnat ett flertal träffar & möten där SRD har diskuterats. 
Till dessa träffar har det bjudits in externa föreläsare som på olika sätt har anknytning till 
ämnet t.ex. domare.  

Mål SRD  

  Att minska andelen SRD anmärkningar och på sikt avfärda rasen från listan. 

Strategier SRD  

  Klubben skall arbeta konstruktivt med att följa upp alla avvikelser och arbeta med de 

åtgärder som krävs avseende hud, öron, ögon och rörelser enligt SRD-listan. 

 Aktivt följa domarnas utvärderingar av SRD punkterna och sammanställa dessa för att 

kunna delge uppfödare & hanhundar informationen på ett lättillgängligt sätt.  

 Öka uppfödare & hanhundsägares kunskap om sambandet funktionell anatomi kontra 

hälsa t.ex. genom föreläsningar, artikelserier o.s.v. 

 
 

 


