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RAS   RASPECIFIKA AVELSSTRATEGIER 

 FÖR  BLODHUND 

 

  

AVELSPOLICY 
Gäller alla uppfödare och avelshundsägare , även de som inte är medlemmar i Svenska 

Blodhundsklubben. 

 

Uppfödare och hanhundsägare av Blodhund följer lagar och förordningar som rör avelsarbetet såsom 

• Europarådets konvention till skydd för sällskapsdjur 

• Djurskyddslagen med regler och förordningar 

• SKK: s grundregler 

• SKK: s avelspolicy 

• Rasklubbens RAS-dokument med dess specifika formuleringar rörande avel med Blodhund 

 

Uppfödare och hanhundsägare av Blodhund 

• Samarbetar aktivt för rasen bästa 

• Medverkar aktivt till att fakta kring rasen kan insamlas via hälsoundersökningar, enkät m.m. 

• Uppmuntrar aktivt valpköpare att deltaga i hälsoundersökningar, enkäter m .m samt spår- och 

utställningsverksamhet. 

• Medverkar aktivt till att bevara rasens genetiska  mångfald till eftervärlden 

• Arbetar aktivt till att motverka inavel och dess effekter på hundens hälsa och välbefinnande 

 Använder ej för unga eller för gamla individer i avel 

 Använder ej sjuka eller osunda individer i avel 

• Använder till avel endast mentalt, funktionellt och exteriört rastypiska hundar. 

• Undviker matadoravel 

 Ett enskilt ansvar åvilar varje hanhundsägare och uppfödare. 

 

Blodhunden ur ett historiskt perspektiv 
 

Blodhunden tillhör är en av de allra äldsta spårhundsraserna. Hundar av ”blodhundstyp” kan spåras 

tillbaka till 2000 f .Kristus. 

 

I Normandie i Frankrike fanns mellan åren 656-727 f Kristus en munk, St Hubert .Legenden talar om 

honom som en jägare ,mestadels på grund av visionen där han förvandlas till en hjort med ett krucifix 

mellan sina horn. I slutet av det första milleniumet fanns där en sekt som omnämnde honom som Jägarnas 

helgon. På medeltiden kallades många storvuxna  hundraser 

 av spårhundstyp för Chien de Saint Hubert ,av de munkar som bedrev hunduppfödning i Saint Hubert 

klostret. Med början under 1200-talet sändes hundar varje år, från klostret till den franska kungen. Saint 

Hubert hunden dog ut under den Franska revolutionen. Man har konstaterat att efter Napoleonkrigen fanns 

hundtypen inte längre kvar någonstans. Vid 1900-talets början fördes ett stort antal blodhundar från 

England till Frankrike av Greve Couteulx de Canteleu. Han var en stor beundrare av den engelska 

Blodhunden och han var väldigt ledsen över att  Chien de Saint Huberthundarna var utdöda. Han var 

tydligen också den första som framförde teorin om att namnet Blodhund stod för ”hund av rent blod”. 

Tillsammans med andra entusiaster började han att föra fram tanken på att Blodhunden var identisk med 

den utdöda Saint Hubertushunden. Och att rasen hade överlevt utan inblandning av andra raser i alla 
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århundraden. Redan 1890 publicerades en bok i Holland och Belgien där Blodhunden omnämns med 

rasnamnet Chien de Saint Hubert men med bilder och illustrationer föreställande engelska blodhundar. 

Rasen hade ingen större framgång hos jaktfolket och efter andra världskriget fick man än en gång 

rekonstruera Chien de Saint Hubert med amerikanska och engelska importer. När sedan FCI, där Belgien 

är en av ursprungsmedlemmarna, erkände Blodhunden som ras fick den namnet Chien de Saint Hubert, 

Belgiens nationalras! 

De flesta historieskrivare av idag medger att Chien de Saint Hubert kan ha varit en av de raser som låg till 

grund för Blodhunden i England eller att de två raserna möjligen delar samma förfäder (1100-1200 

talet).Men det är allt de har gemensamt historiskt. 

Den moderna Saint Hubertushunden och Blodhunden är idag en och  samma ras och den rasen är 

BLODHUNDEN.  

 

 

Blodhunden i England omnämns som ras redan på 1400-talet , och fanns troligen innan dess . Ofta hör 

man att Wilhelm Erövraren hade med sig hundar av Saint Hubertus typ till England under 1100-talet . Om 

detta stämmer vet man inte då några bevis inte har hittats. 

Blodhunden användes från början till att spåra upp hjortar och rådjur. Efter det släpptes de ”riktiga 

jakthundarna” på spåret. På 1300-talet nämns Sleuthound som personspårare. Det visar sig senare att the 

sleuthound och bloodhound var samma ras d. v. s. blodhunden. Man antar även att  Talbot hunden ,som 

var en vit hund, finns med som en av de raser som ligger till grund för den blodhund vi har idag. 

På 1600-talet användes blodhunden till att spåra förbrytare vid den Skotska gränsen.  

Senare startade den verksamhet som fortgår än idag ,Hunting the Clean Boot .Med andra ord: 

person spårning. Rasen har under århundradena inte förändrats särskilt mycket till sitt utseende. Gamla 

teckningar och etsningar visar en Blodhund som till det yttre är mycket lik dagens Blodhundar.          

                                     
Två bilder tagna i Sverige                               Bild tagen på1940-talet        Bild England tidigt 80-tal 

 tidigt 1900-tal.                                        

 

          
Bild tagen vid   domarkonferens 1987 Sverige                                         Blodhundshuvud idag 

 

I USA och Kanada används Blodhunden gärna och ofta vid sök efter försvunna personer . Även i Schweiz 

och Frankrike används blodhunden av polisen. Rasen används också av polisen vid begångna brott. Inom 

den amerikanska och kanadensiska polisen finns egen uppfödning av blodhundar. Vad som är viktigt i 
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detta sammanhang är att påpeka , att det är samma typ av  hundar och till och med samma hundar ,som 

används vid eftersök på människa som visas på utställningar. Funktion och konstruktion går hand i hand. 

 

 

 

Blodhunden i Sverige. 
I Sverige har det funnits blodhundar sedan slutet av 1800-talet. Fram till 50-talet kan man nog beteckna 

uppfödningen som sporadisk. Under 1950-talet startades en mer kontinuelig uppfödning av rasen i och 

med att Erik och Ulla Pettersson, Astors kennel importerade hundar från USA och England. Den mest 

kända av dessa tidiga importer är utan tvekan USA CH The Rings Donna Anna. 

Under de senaste 60 åren har rasen legat på en stabil men till antalet relativt liten population. 

Svenska Blodhundsklubben bildades 1980 och har sedan starten, tillsammans med uppfödarna, arbetat för 

en frisk och sund blodhund. Avelsarbetet har i hög grad grundat sig på import av avelsmaterial från 

England. Antalet kennlar/uppfödare i Sverige har legat på 6-7  under många år . De verksamma 

uppfödarna besitter stor erfarenhet och kunnande. Rasen har idag 4 stycken uppfödare med mer än 30 år 

med blodhund . Ovan nämnda Astors kennel är fortfarande aktiv och  firade 50 år med rasen 2004. Under 

de senaste 10-15 åren har utbytet med andra länder både i Europa och USA ökat. 

Då genom AI och importer . Även parningar av svenska tikar ute i Europa har förekommit. En grov 

uppskattning av populationen i Sverige idag bör hamna på c:a 150 individer. 

 

 

Övriga länder 
Blodhunden är idag representerad i de flesta länder världen över. 

Europa och USA har den största populationen. I USA är spårverksamhet mycket stort och i vissa stater är 

fortfarande Blodhundens identifiering av en brottsling gällande som bevis i rättsfall .Även uppfödning 

bedrivs av polisen i vissa stater. I Kanada är läget det samma som i USA. Ett ökat intresse för rasen kan 

konstateras i Europa. Aktiva rasklubbar i dessa länder arbetar för att bevara Blodhunden som den 

utomordentliga spårhund den alltid varit och fortfarande är. Över hela Europa kan man idag se ett ökat 

intresse från polis när det gäller användning av Blodhunden vid personsök. 

 

 

Funktion 
Blodhundens konstruktion har sitt ursprung i funktion .Redan på 50-talet tränades och användes 

blodhundar vid person sök av Erik Pettersson, Astors kennel. Som polis hade han möjlighet att använda 

blodhunden i sitt arbete. Svenska Blodhundsklubben startade tävlingsverksamhet 1980 och idag kan en 

blodhund erhålla Svenskt Spårningschampionat. Ett godkänt anlagsprov krävs för Internationellt 

Utställnings-championat . 

 

Det tunna mjuka skinnet som inte är fast , har en mycket viktig funktion .När hunden arbetar ute i terräng 

skall skinnet skydda ögonen mot skador. Skinnet ska falla fram och stänga ögonen . Öronen vrids på 

grund av detta och hörselintrycken blir i och med det mindre störande. Skinnet , öronen och läpparna 

bildar tillsammans den tratt som hjälper hunden att fånga upp vittringen. Allt detta sammantaget bidrar till 

att  göra Blodhunden till den specialist den är på att spåra enskilda individer. Här är det viktigt att påpeka 

att skinnet måste vara av rätt kvalitet . Det vill säga tunt , mjukt och rinnande. Med huvudet högt skall 

Blodhunden inte uppvisa några fasta veck . Med rätt skinnkvalitet uppvisar inte rasen några ögonproblem . 

En aning av bindhinnan i ögonen ska synas men överdrifter är naturligtvis inte godkänt. På grund av det 

tunna, rinnande skinnet har Blodhunden inte strama  , fasta ögonkanter. 
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Blodhunden är en stor arbetande hundras med ett långt vägvinnande steg. Den ”täcker mer mark än någon 

annan hundras”. Med detta menas att den har ett rörelseschema som tillåter den att arbeta på ett spår i 

timmar utan att bli ansträngd. Med en välutvecklad bröstkorg  , relativt lång hals , stark rygg och 

välvinklade ben ska Blodhunden klara det arbete den är avlad för genom århundraden , det vill säga att 

spåra upp vilsekomna barn ,vuxna och äldre personer.  

Blodhunden är en vänlig och mjuk hundras. Mentalt stabil med ett nobelt uttryck och sätt . Enligt 

standarden aldrig ”  grälsjuk  ” mot andra djur eller människor . En självklarhet av en hund som har en 

livräddande uppgift.  

 

 

NULÄGESBESKRIVNING 

Statistik 

Registreringar sedan 1990 

  Antal reg/år    1900    1991    1992  
  1993

  
  1994    1995  

  1996
  

  1997
  

  1998
  

  1999    2000  

Tikar (varav importer)   
   

19  
  

   
22  

  
   

22  
     4    

   
10  

     7       1       6       5       8    
   

10  
  

Hanar (varav 
importer)   

   
14  

  
   

17  
  

   
11  

     5       5       3       1       2       2       8       6    

Totalt   
   

33  
  

   
39  

  
   

33  
     9    

   
15  

  
   

10  
     2       8       7    

   
16  

  
   

16  
  

 

 
  2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009  

   18       9       2       9    ( (2)     8    ( 2)     7       16    ( 2)     4    ( 2)     0    

   10       5       5       5       11    ( 2)     9    ( 3)     18    ( 1)     7    ( 1)     1    ( 1)  

   28       14       7       14    ( 2)     19    ( 4)     16    ( 3)     34    ( 3)     11    ( 3)     1    ( 1)  

       Importer syns fr. o. m .2004 

 

       Som kan konstateras av ovanstående registreringsstatistik har andelen importer ökat de senaste åren .  

       Även AI samt parningar utomlands har ökat. 

       Uppfödarna är väl medvetna om behovet av att bredda avelsmaterialet. Vilket också görs kontinueligt. 

 

       Föräldradjur till registrerade kullar samt importer 2006-2008 
Fader Moder 

Cammonstone Hallmark S52724/2003  ST  

e.   Deschamp Super Trouper KCAB01593701 
u.   Ballamourn Banner KCSB0907CL 
 

Rynka's Berenice Red Bouquet N03389/98  R  

e.   Astors Othello S63925/91  
u.   Tuve-Luva's Beerzeba S30196/94  
 

Marksbury Stoical KCSB0295CL  SR  
e.   Taliesins Kentucky KCSB0779CK 
u.   Floralis Boniface KCSB3121CH 
 

Marksbury Travesty KCSB0311CN  R  
e.   Weatheroak Firecrest KCW1536513W02  
u.   Floralis Boniface KCSB3121CH  
 

Trailfinder Fortitude KCSB2874CQ  SR  

e.   Floralis Boradin KCSB0705CP 
u.   Trailfinder Bewitched KCSB1215CN 
 

Trailfinder Dream Come True KCSB1981CP  R  

e.   Marksbury Stoical KCSB0295CL  
u.   Trailfinder Abracadabra KCSB0296CL  
 

Cammonstone Hallmark S52724/2003  ST  
e.   Deschamp Super Trouper KCAB01593701 
u.   Ballamourn Banner KCSB0907CL 
 

Rynka's Deilige Dårris S18916/2004  ST  
e.   Nygrannas Don Carlos FIN23333/00  
u.   Rynka's Barbie Red Rose N03391/98  
 

Chopin Of Robert's Choice LOSH0934447  ST  

e.   Ylias Of The Mount Forests LOSH0842295 
u.   Xes Of Robert's Choice LOSH0829253 
 

Yardleys Fortuna S40382/2003  L&R  

e.   Brighton's Timber S43663/2000  
u.   Front Row's Luckily At Home S15882/99  
 

javascript:__doPostBack('usc_Ras_listor_623$dgRegHundar$_ctl1$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('usc_Ras_listor_623$dgRegHundar$_ctl1$_ctl1','')
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Cammonstone Hallmark S52724/2003  ST  
e.   Deschamp Super Trouper KCAB01593701 
u.   Ballamourn Banner KCSB0907CL 
 

Astors Troja S44516/2002  ST  
e.   Albronne Avery S14709/98  
u.   Rynka's Berenice Red Bouquet N03389/98  
 

Cammonstone Hallmark S52724/2003  ST  
e.   Deschamp Super Trouper KCAB01593701 
u.   Ballamourn Banner KCSB0907CL 
 

Astors Nova S41909/2001  R  
e.   Albronne Avery S14709/98  
u.   Rynka's Berenice Red Bouquet N03389/98  
 

Astors Rocky S65264/2005  SR  
e.   Cammonstone Hallmark S52724/2003 
u.   Astors Isabella S52547/2002 
 

Kjaerside's Charming Charite S48932/2004  ST  
e.   Zidanne Of Robert's Choice DK07414/2001  
u.   Kjaerside's Benedikte DK18599/2000  
 

Ballamourn Mr Bowjangles FIN22234/00  
e.   Baylord Caradoc Of Akharu KCX0095149X01 
u.   Railside Ebony KCSB2564CH 
 

Diva Du Noble Limier FIN22615/06  
e.   Vargo Du Noble Limier LOSH0809292  
u.   Front Row's Living Sin FIN27115/98  
 

Sanft Defiant KCSB0852CR  
e.   Robinswood Undercover At Danzigery KCSB5634CA 
u.   Marksbury Quoniam Sanft KCSB3352CE 
 

Sagio Emilia S30265/2005  ST  
e.   Taliesins Wyoming S38470/99  
u.   Sagio Doris S25806/2000  
 

Ridgerunner Xerxes AKCHM8873608  
e.   Woeful Whimsical Windsor AKCSBHM430130 
u.   Ridgerunner Talent AKCHM63746704 
 

Trailfinder Dream Come True KCSB1981CP  R  
e.   Marksbury Stoical KCSB0295CL  
u.   Trailfinder Abracadabra KCSB0296CL  
 

Jo-Li's Evolutionary Darwin AKCHM98104407  SR  
e.   Springbuk Raindance Rhapsody AKCHM65436405 
u.   Joli Be-Coz Ms Peacoch Didit AKCHM72845304 
 

Sagio Erika S30266/2005  ST  
e.   Taliesins Wyoming S38470/99  
u.   Sagio Doris S25806/2000  
 

Cammonstone Hallmark S52724/2003  ST  
e.   Deschamp Super Trouper KCAB01593701 
u.   Ballamourn Banner KCSB0907CL 
 

Astors Isabella S52547/2002  ST  
e.   Albronne Avery S14709/98  
u.   Astors Martha S49645/98  
 

Basco Ivaliruz CLPBL959/08  SR  
e.   Bojar Bany Roborovski CLPBL845/05 
u.   Adélka Ivaliruz CLPBL820/05 
 

Astrid Roborovski CLPBL830/05  L&R  
e.   Tigellino Del Campo Dell'Oro CLPBL771/02  
u.   Fellena Rabstejn CLPBL718/01  
 

Brighton's Timber S43663/2000  ST  
e.   Chasedown Just Reward KCSB904CI 
u.   Brighton's Queen Of Diamonds KCX4081401X04 
 

Ingenium Fondle N18944/02  SR  
e.   Nineveh's Pilgrim ÖHZB/BLHD48  
u.   Ingenium Eureka N05751/99  
 

Scipio Famous Alhavant CLPBL/897  L&R  
e.   Utahn De Bark'N Bay LOF003227/00667 
u.   Noblesse Du Famous Alhavant CPLBL784/04 
 

Aristos Queen Ginevra PKRVI/9502  ST  
e.   Merlyn Alhavant PKRVI/5800  
u.   Priscilla Pepper Village PKRVI/7550  
 

 

Antal använda avelsdjur (per år och totalt) 
 

  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  

Kullar  5 4 4 3 1 1 1 1 1 2 2  

Tikar  5 4 4 3 1 1 1 1 1 2 2  

Hanar  4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1  

 
 

            

 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  Totalt 

4 2 2 1 3 1 4 2 44 

4 2 2 1 3 1 4 2 31 

1 1 2 1 2 1 3 2 23 
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Avelsstruktur Barnbarn hanar 

 
Antal hundar:   12  

Regnr Hundnamn OBS! Föd.år 
Sv.födda 

avk. 
* Övr. 

avk 
Sv. 

barnbarn 
* Övr. 

barnbarn 

S14709/98 Albronne Avery  1997 72 0 39 1 

N17749/95 Rynka's Agni Alkmaion  1995 12 0 25 0 

S11172/91 Tuve-Luva's Red Rembrant  1990 9 0 21 0 

S63925/91 Astors Othello  1991 0 5 15 5 

N14525/92 
Pizzicato's Alfa Tauru 
Aldebaran 

 1992 0 1 12 0 

S43663/2000 Brighton's Timber  2000 14 3 10 3 

S52724/2003 Cammonstone Hallmark  2003 35 0 9 0 

NHSB1874158 Ottmar v D Oeienbos  1992 2 1 7 1 

S38470/99 Taliesins Wyoming  1998 8 0 5 1 

S26035/91 Listaskogens Albin  1991 6 0 0 5 

N04946/95 Maybirch Alchemist  1994 0 3 0 3 

FIN21719/98 Vaillant Du Noble Limier  1997 0    

Avelsstruktur barnbarn tikar 
Antal hundar:   14  

Regnr Hundnamn OBS! Föd.år 
Sv.födda 

avk. 
* Övr. 

avk 
Sv. 

barnbarn 
* Övr. 

barnbarn 

S15882/99 
Front Row's Luckily At 
Home 

 1998 13 1 19 4 

S63927/91 Astors Benita  1991 4 0 16 0 

S30196/94 Tuve-Luva's Beerzeba  1994 0 5 15 5 

N03389/98 
Rynka's Berenice Red 
Bouquet 

 1998 15 0 12 0 

S11173/91 Tuve-Luva's Red Rob'N'Raz  1990 0 1 12 0 

S49645/98 Astors Martha  1998 16 0 10 0 

S52547/2002 Astors Isabella  2002 10 0 9 0 

S54397/93 Flushtimes Alexandra  1993 8 0 9 0 

S33065/96 Sagio Cecilia  1996 7 0 8 0 

S48383/92 Sagio Burlesque  1992 2 0 7 0 

S25806/2000 Sagio Doris  2000 8 0 5 1 

N04947/95 Chasedown Constance  1994 0 2 0 3 

S22810/95 Listaskogens Cissi  1995 0 1 0 2 

S36336/92 Listaskogens Berta  1992 7 0 0 1 

 

Inavelstrend 
  1990  

  1991
  

  1992
  

  1993
  

  1994
  

  1995
  

  1996
  

  1997
  

  1998
  

  1999
  

  2000
  

  2001
  

Inavelsgrad

   

  1,7 

%  

  7,6 

%  

  2,9 

%  
  7 %  

  1,2 

%  

  0,6 

%  
  0 %    6 %  

  7,2 

%  
  0 %    0 %  

 

 

  
  2002

  
  2003

  
  2004

  
  2005

  
  2006

  
  2007

  
  2008

  
  2009

  

  0 %    0 %    0 %    0 %    0 %    0 %    0,3%    0 %  
  
- 
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Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer. 
 
 På grund av import av både tikar och hanar har rasen idag en inavelsgrad som hålls mycket låg . 
 

  Hälsa 

HD Nya avläsningssystemet 
 
Diagnos 2000  2004  2005  

HD grad A  1   (25,0 %)    1   (50,0 %)  

HD grad B  1   (25,0 %)      

HD grad C  2   (50,0 %)    1   (50,0 %)  

HD grad D    1   (100,0 %)    

HD grad E        

Totalt antal undersökta   4   1   2   

Snittålder för undersökning (månader)   38   43   28   

Antal födda  15   9   19   
 

   

 

HD 

Föräldradjurens diagnos vid parningstillfället  

Föräldradjur  

  Kombinationer    1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999  

  HD ua      HD ua       1     2     1             1                  

  HD ua      HD grad 2                   1                          

  okänt     HD grad A                                            

  okänt     HD grad B                                            

  okänt     HD grad C                                            

  okänt     HD ua       2     1     2     1             1              

  okänt     okänt      2     1     1     1     1             1     1     2  

 
 
Föräldradjurens diagnos vid parningstillfället  

Föräldradjur  Kullar födda 

  Kombinationer    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008  

  okänt     HD grad A                   1     1                  

  okänt     HD grad B                                   1      

  okänt     HD grad C                               1         1  

  okänt     okänt      2     4     2     1         3         3     1  

 

AD 

Föräldradjurens diagnos vid parningstillfället  

Föräldradjur  Kullar födda 
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  Kombinationer    1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999  

  okänt     okänt      5     4     4     3     1     1     1     1     1     2  

 
 

 

Föräldradjurens diagnos vid parningstillfället  

Föräldradjur  Kullar födda 

  Kombinationer    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008  

  okänt     artros ua (0)                   1     1         1         1  

  okänt     okänt      2     4     2     1         3         4     1  

 
 
 

Utifrån ovanstående statistik avseende HD och AD kan man bara konstatera att röntgningsfrekvensen är 

låg. Detta beroende på att det konstaterades av SKK:s veterinäravdelning, i slutet på 90-talet , att HD och 

AD förekom i väldigt låg andel av de röntgade hundarna i rasen. Rekommendationen till uppfödare och 

hundägare blev att sluta röntga symptomfria individer. Blodhundar med kliniska symptom avseende HD 

och AD är mycket ovanligt idag i Skandinavien.  

 

USA 

OFA  USA OFA (Orthopedic Foundation for 
Animals). 

 

BLOODHOUND  

Registry Rank Evaluations Percent Abnormal Percent Normal 

CARDIAC 29 424 0.5 98.8 

ELBOW 15 898 15.8 83.5 

HIPS 20 2573 26.2 71.7 

PATELLA 42 110 3.6 96.4 

THYROID 32 112 5.4 75.9 

 

 

https://secure.offa.org/cart.html
https://secure.offa.org/cart.html
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Canine Epilepsy Research 

Ned Patterson, DVM 
University of Minnesota, College of Veterinary Medicine  

Progress to Date 

As of September 1, 2006, samples from 8066 dogs representing 90 different breeds have been 
submitted for epilepsy research. Included in this total are 1207 affected dogs. As samples arrive, 
families are assembled and data compiled. We have reached the initial goal of 50 breeds 
included in the project, but not all breeds have informative families sampled at this time. At 
present, all breeds with more than 20 affected dogs are being evaluated and prepared for 
possible mapping, and the mapping process has begun in some breeds. Samples from 
potentially useful families of any breed are still needed, and we encourage owners to participate.  

Breed  
Total 

Number  
Affected 

Total  
Affected 

Males  
Affected 
Females  

Bloodhound 66  4  1  3  

 

 

Detta är uppgifter och statistik från USA. Då avelsutbytet med USA, avseende importer till Europa, är 

mycket litet, är det svårt att dra några slutsatser utifrån dessa data. 

I dags läget finns ingen forskning  som pekar på att blodhunden i Europa skulle vara drabbad av Thyroid 

(Sköldkörtelproblem).Men uppfödarna bör vara uppmärksamma på detta. 

 Vad det gäller EP är det extremt svårt att säga något bestämt. Blodhundar med krampanfall har funnits i 

Skandinavien, men det är inte fastställt av vilken anledning de drabbats av kramper. Men uppfödarna är 

och bör vara ytterst vaksamma. 

I USA har ett fall av Degenerative Myelopathy upptäckts , en sjukdom som man nu börjat DNA testa för i 

USA. Resultaten kommer att publiceras i OFA registret. Då arbetet avseende anlagsbärare och arvsgången 

ännu inte är fastställd går det inte att dra några slutsatser av detta i dags läget. 

 

Försäkringsstatistik Sverige 
Då Agria för nuvarande inte kan få fram någon försäkringsstatistik över Blodhund, har detta inte tagits 

med i detta arbete med RAS. 

 

Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar 
Det arbete som gjorts avseende S R D av SKK och  dess arbetsgrupp, är viktigt för framtiden i många 

raser. 

Att arbeta för sunda och friska hundraser är en självklarhet. 

Tyvärr har Blodhunden kommit med i grupp 2: Kräver ökad uppmärksamhet.  

Blodhund 
I rasen förekommer 

• ögonproblem p. g .a. otillräckligt strama ögonkanter. 

• hudproblem  p .g .a. alltför riklig hud. 

Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid ögon- och hudstatus. 

 

 

 

I dokumentet har några rader ur Blodhundens standard lyfts ut : 
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Standardtexten lyder: Som exempel på icke önskvärda överdrifter kan nämnas: djupt 

liggande eller för små ögon; löst hängande ögonlockskanter; överdrivet riklig och 

lös hud, med alltför många och för djupa veck; onödigt mycket löst halsskinn. 

 

För att få hela bilden av vad som menas med dessa rader måste man ha kunskap om hela standardtexten 

avseende ögon och hud. 

Det stycke i standarden där detta är tagit lyder: 

 

Chien de saint-hubert skall vara en kraftig och storvuxen jakt- och 

spårhund, den mest kraftulla av alla drivande jakthundar. Linjerna 

skall vara harmoniska, benstommen stark och muskulaturen välutvecklad. 

Rasen skall ha mycken substans, dock utan att ge intryck 

av att vara tung. Den skall vara långsträckt och rektangulär. 

Helhetsintrycket skall vara imponerande och uttalat ädelt. Hållningen 

skall vara värdig. Huvudet och halsen tilldrar sig upp- 

märksamhet pga den rikliga smidiga och tunna huden som bildar 

djupa veck. Rörelserna skall vara imponerande, med ett dröjande 

steg och ett visst inslag av rullning. De skall vara fjädrande, 

smidiga, elastiska och fria. Inga detaljer får vara så överdrivna att 

de stör den harmoniska helheten och ger intryck av klumpighet 

eller, än mindre önskvärt, av att vara till men för hundens hälsa 

eller välbefinnande. Som exempel på möjliga icke önskvärda 

överdrifter kan nämnas: djupt liggande eller för små ögon; löst 

hängande ögonlock; överdrivet riklig och lös hud, med alltför 

många och för djupa veck; onödigt mycket löst halsskinn; för 

smalt huvud. Alltför stora hundar med för tung eller för kraftig 

kropp är inte heller önskvärt eftersom detta minskar deras användbarhet. 

Standardtexten beskriver huvudet och halsen som lyder: 

 

Huvudet, som är rasens främsta kännetecken, skall vara imponerande, 

majestätiskt och mycket ädelt. Det skall var djupt men 

smalt i förhållande till sin längd och i relation till kroppslängden. 

Benbyggnaden skall framträda tydligt. Huvudets sidor skall vara 

flata och profilen fyrkantig. Nosryggen skall vara tydligt parallell 

med en tänkt linje från pannans övre del. Den rikliga och tunna 

huden skall på pannan och kinderna bilda djupa rynkor och veck, 

vilka faller neråt när huvudet bärs lågt och fortsätter i det lösa 

halsskinnets kraftigt utvecklade veck. Huden är inte lika riklig hos 

tikar. 

 

Skallpartiet skall vara djupt, långt och snarast smalt, med flata 

sidor. Ögonbrynsbågarna skall vara föga framträdande även om 

de kan verka vara det. Nackknölen skall vara mycket väl utvecklad 

och tydligt framträdande. 

Stopet skall vara föga markerat. 

Nostryffeln skall vara svart eller leverbrun. Den skall vara bred 

och väl utvecklad med väl öppna näsborrar. 

 
Nospartiet skall vara lika långt som skallpartiet och djupt. Det 
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skall vara brett i området kring näsborrarna och ha samma omfång 

i hela sin längd. Nosryggen skall vara helt rak eller en aning 

böjd (lätt baggnos). 

Läpparna skall vara mycket långa och lösa. Överläpparna skall 

hänga utanpå underläpparna och framtill bilda en rät vinkel mot 

nosryggen, vilket ger nospartiet en fyrkantig profil. I riktning 

mot de bakre läppkanterna utvecklas de till köttiga hängläppar 

(mindre markerade hos tik), som omärkligt övergår i det rikliga 

lösa halsskinnet. Överläpparnas kanter skall nå ungefär 5 cm 

nedanför underkäken. Läppkanterna skall vara väl pigmenterade, 

svarta eller leverbruna, i överensstämmelse med nostryffelns färg. 

Bettet skall vara ett fulltandat, korrekt saxbett med starka och vita 

tänder som är jämnt placerade i de väl utvecklade käkarna. Tångbett 

tolereras. 

Kinderna skall vara beniga och området under ögonen skall vara 

finmejslat. 

Ögonen skall vara mörkbruna eller nötbruna, något ljusare 

(bärnstensfärgade) hos hundar utan svart sadel eller mantel. 

Ögonen skall vara medelstora och ovala. De skall inte vara tårfyllda 

och skall varken vara utstående eller djupt liggande i 

ögonhålan. Iris skall vara helt synlig. Ögonkanterna skall inte vara 

oregelbundna utan normalt åtliggande mot ögongloberna. Något 

lösa nedre ögonkanter där bindhinnan skymtar fram tolereras 

dock. Under inga omständigheter får ögonfransarna röra vid 

eller irritera ögat. Uttrycket skall vara mjukt, vänligt och värdigt, 

blicken en aning melankolisk. 

Öronen skall vara tunna och smidiga. De skall vara täckta med 

kort päls och vara fina och sammetslena vid beröring. Öronlapparna 

skall vara mycket långa och nå åtminstone förbi nostippen 

när de förs längs nosryggens ovansida . Öronen skall vara mycket 

lågt ansatta på huvudets sidor, i höjd med ögonen eller lägre, och 

hänga i graciösa veck. De skall vara inrullade inåt och bakåt 

( s.k. korkskruvsöron). 

Halsen skall vara lång för att möjliggöra spårning med nosen 

mot marken. Den skall vara kraftigt musklad . Halshuden skall 

vara lös och mycket väl utvecklad, med dubbla hakpåsar vilka 

dock är mindre utvecklade hos tikar. 

Hud: 

Huden skall vara smidig, lös och elastisk på hela kroppen. Den 

fina, mycket lösa och rikliga huden på huvudet är mycket rastypisk. 

På pannan och på nos partiets sidor bildar huden nedhängande 

veck,  som är ännu mer markerade när huvudet bärs lågt . 

Dock får aldrig alltför djupa rynkor och veck på pannan eller 

ögonbrynsbågarna irritera ögonen . Veckbildning på själva kroppen, 

orsakad av alltför riklig hud, är inte önskvärt. 

 

 

Här kan man se att tyngdpunkten ligger på att beskriva en frisk och sund Blodhund. Detta uppnås om 

skinnet har den rätta kvaliteten d. v. s. är tunt och mjukt . Se tidigare avsnitt under funktion. Blodhunden 

har och ska ha , en skinnkvalitet som inte finns hos andra raser med ökad skinnmängd. Det tunna, 
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rinnande skinnet gör att ingen fasta veck bildas på huvudet. Med huvudet högt skall huvudet vara i det 

närmaste slätt. Tendens till veck kan ses från ögats yttre vrå ner mot halsen. 

 

                                                            Normal läge:Skönjbara rynkor från    Huvudet uppåt:Inga rynkor 

Nosen nedåt: Mycket rynkor                                   ögats yttre vrå 

              
                                                             Detta är en och samma hund på alla bilderna. 

 

Hudproblem, typ hot spots eller eksem är ovanligt på rasen i dag. Förr fanns det ett problem med vissa 

individer men detta har arbetats med av uppfödarna under många år. Detta arbete har varit mycket 

framgångsrikt och idag har vi generellt mycket bra hud status på rasen. 

 

Ögonproblem d. v. s. entropion eller extropion ses mycket sällan. 

Cherry Eye har förekommit på rasen vid ett fåtal tillfällen 

.  

Naturligtvis skall den nedre ögonkanten inte vara överdrivet hängande men man måste komma ihåg varför 

Blodhunden ser ut som den gör. Konstruktion och funktion skall gå hand i hand. Den tunna huden som 

stänger ögat under arbete i terräng. För att skydda ögat mot skador. Den tunna huden som vrider örat så att 

hörselgången stängs för att minska ”ljudstörning” under arbete. Den rikliga huden som faller fram och 

tillsammans med öronen bildar den ”tratt” som hjälper Blodhunden att fånga upp den vittring hunden 

följer under arbetet. Blodhunden ska inte ha ett ”normalt, stramt och torrt” öga. Det ska vara ett klart, frisk 

öga som visar en liten del av bindhinnan. Med den rätta kvaliteten på skinnet har den hunden inga 

ögonproblem . Rasklubben och uppfödarna anser att ett av de viktigaste målen för framtiden är att visa att 

Blodhunden inte hör hemma bland de 47 utvalda ”problem raserna” i S R D. 

Övrig exteriör 
Blodhunden är en stor ,tung hund som skall orka arbeta i terräng under många timmar. Till detta krävs den 

hund som standarden beskriver. D. v . s. en rektangulär hund med stark benstomme . En väl välvd 

bröstkorg med plats för hjärta och lungor . En hund med ett vägvinnande, kraftbesparande långt steg skall 

alltid föredras. En kvadratisk hund med kort steg skall inte premieras av domarkåren. Vilket händer idag. 

Åter igen :Konstruktion och funktion ska gå hand i hand! 
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Spårverksamhet 
 

Svenska Blodhundsklubbens spårverksamhet startade 1980 .Åtskilliga enskilda hundar har deltagit i 

tävlingsverksamheten under de gångna åren. En Spårchampion, Taliesins Mogul har korats. Under 90-talet 

och början av 2000-talet startade 18 hundar i Elitklass och  8 st cert delades ut. Under samma period 

arrangerades 31 spårtävlingar runt om i Sverige. 

Sedan 2008 pågår ett intensivt arbete med att återuppbygga/omstarta tävlingsverksamheten i Sverige. 

Under 2008-2009 har hittills  4 anlagsprov genomförts med godkända prov/hundar. Den första tävlingen 

sedan omstarten, genomfördes  i juli 2009. 

 

FRAMTID 
 

Långsiktiga mål 

 
 

Det viktigaste långsiktiga målet är  : 

Att bevara Blodhunden sund och frisk utan allvarliga hälsoproblem. 

Att bevaka aveln och forskningen både i Europa och USA. 

Att om det krävs vidtaga åtgärder för att begränsa eventuella genetiska defekter. 

Att öka antalet individer som används i aveln. 

Att motverka så kallad matadoravel. 

Att föra fram Blodhunden som en resurs i samhället när det gäller eftersök av försvunna människor. 

 

Kortsiktiga mål 
Det viktigaste kortsiktiga målet är  : 

Att senast under 2010 bevisa att blodhunden inte hör hemma i S R D . 

Att fortsätta bevaka och motarbeta att osunda individer används i avel. 

Att utöka antalet enskilda individer i aveln inom en femårsperiod. 

Att motverka att enskilda hanar används för ofta och på för många tikar. 

Att under den kommande femårsperioden noga följa utvecklingen avseende ögon och hud. Och att    

omedelbart vidtaga åtgärder om det behövs. 

Att under den närmaste femårsperioden fortsätta arbetet med spårverksamheten så att ” räddningsteam ”              

med Blodhundar och förare finns spridda över landet vid periodens slut. 

 

Strategier 
Detta skall uppnås 
Genom att 

visa på att ögonproblem och hudproblem inte förekommer frekvent i rasen i Sverige , då bl. a.  med hjälp 

av  försäkringsstatistik, veterinärer samt en genomgång av det första årets domarkritiker samt 

domarutlåtande om SRD. 

 

Genom att  

upplysa och påverka uppfödarna till att använda fler hanar i aveln. 

 

Genom att  
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sprida kunskap om Blodhunden och dess spårförmåga till media och allmänhet. 

 

Genom att 

öka antalet tränade och utbildade Blodhundsteam i Sverige. 

 

Förankring 
 

 

Arbetet med RAS har pågått under många år. Tidigare versioner har presenterats för medlemmarna på 

klubbens hemsida och vid årsmöten.. Denna version har tagits fram genom att arbetet bedrivits av en 

arbetsgrupp utsedd av årsmötet 2009. Synpunkter och förslag till innehåll har inhämtats från uppfödarna 

.Innehållet har presenterats för uppfödarna och andra intresserade genom utskick via post och email  under 

juni 2009. 

Dokumentet har sedan godkänts av styrelsen för Svenska Blodhundsklubben. 

 

     Arbetsgruppen för Rasspecifika Avels Strategier  

     Svenska Blodhundsklubben    20090626 

 

      Olle Dahlgren                     Lars Delleskog                  Lena Dahlgren 

 

      Arbetsgruppen                    Ordförande                         Vice Ordförande 
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               Engelsk Standard 

              

 

 

Källor: Hunddata SKK 

            Avelsdata SKK 

            R S D  SKK 

            Blodhundens historia  Mac Barwick UK 

            OFA registret USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

Bilaga 1 

Gällande FCI standard Blodhund 

Standard för 
BLODHUND 

Grupp 6 
FCI-nummer 84 

Originalstandard 2001-03-13 
FCI-Standard 2001-06-22; franska 

SKKs Standardkommitté 2002-10-30 
 
 

Ursprungsland/hemland: 
Belgien 

 
FCI-Klassifikation:Grupp 6. sektion 1.1 

Med arbetsprov. 
 

Bakgrund/ändamål: 
Chien de saint-hubert användes som drivande jakthund vid jakt 

på storvilt men används numera främst som spårhund och sällskapshund. 
Tack vare sitt synnerligen väl utvecklade luktsinne 

används rasen framförallt som spårhund, men anlitas också ofta 
som eftersökshund för att spåra upp skadat villebråd. Den används 

också av polisen för att spåra upp personer. Genom sin 
funktionella byggnad är chien de saint-hubert mycket uthållig 

och dess exceptionella luktsinne gör att den utan svårigheter kan 
följa mycket långa spår även i kuperad terräng. 

Användningsområde: 
Chien de saint-hubert är en storvuxen drivande jakthund och en 
spårhund av yppersta klass. Den har mycket gamla anor. Sedan 
århundranden är rasen känd och uppskattad för sitt exceptionella 
luktsinne och för sin jaktförmåga. Rasen skapades i Ardennerna 

av munkarna vid Saint-Hubert-klostret och härstammar från svarta 
och svart- och tantecknade parforce-jakthundar som användes på 

600-talet av munken Hubert, som senare utnämndes till biskop 
och utsågs till jägarnas skyddshelgon. Dessa stora jakthundar 

kom att spridas över Ardennerna pga förekomsten av storvilt i de 
vidsträckta skogstrakterna i området. Man prisade chien de saint hubert 

för dess robusthet och uthållighet, framför allt vid parforce- 
jakt på vildsvin. De första exemplaren av chien de saint hubert 

var svarta, men senare även svarta med tanteckning. På 
1000-talet importerades sådana hundar till England av Wilhelm 

Erövraren. Vid samma tid introducerades även i England hundar 
av samma typ men som till färgen var helt vita, s k ”talbots”. I 

England kom dessa importerade hundar att bli anfäder till den ras 
som där fick namnet blodhund, en beteckning som härrör ur 

begreppet ”en fullblodshund”, dvs en rasren hund. Därefter utvecklades 
rasen även i USA. Framför allt i sydstaterna användes 

hundarna för att spåra upp förrymda slavar. 
Helhetsintryck: 

Chien de saint-hubert skall vara en kraftig och storvuxen jakt- och 
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spårhund, den mest kraftulla av alla drivande jakthundar. Linjerna 
skall vara harmoniska, benstommen stark och muskulaturen välutvecklad. 

Rasen skall ha mycken substans, dock utan att ge intryck 
av att vara tung. Den skall vara långsträckt och rektangulär. 

Helhetsintrycket skall vara imponerande och uttalat ädelt. Hållningen 
skall vara värdig. Huvudet och halsen tilldrar sig upp- 

märksamhet pga den rikliga smidiga och tunna huden som bildar 
djupa veck. Rörelserna skall vara imponerande, med ett dröjande 

steg och ett visst inslag av rullning. De skall vara fjädrande, 
smidiga, elastiska och fria. Inga detaljer får vara så överdrivna att 
de stör den harmoniska helheten och ger intryck av klumpighet 
eller, än mindre önskvärt, av att vara till men för hundens hälsa 
eller välbefinnande. Som exempel på möjliga icke önskvärda 

överdrifter kan nämnas: djupt liggande eller för små ögon; löst 
hängande ögonlock; överdrivet riklig och lös hud, med alltför 
många och för djupa veck; onödigt mycket löst halsskinn; för 
smalt huvud. Alltför stora hundar med för tung eller för kraftig 

kropp är inte heller önskvärt eftersom detta minskar deras användbarhet. 
Viktiga 

måttförhållanden: 
 

- kroppslängd: mankhöjd 10 : 9 
- bröstdjup: mankhöjd 1 : 2 

- huvudets längd: kroppslängd 3 : 7 
nosryggens längd: huvudets längd 1 : 2 

Uppförande/karaktär: 
 

Chien de saint-hubert skall vara mjuk, lugn, vänlig och sällskaplig 
gentemot människor och speciellt fäst vid sin ägare. Den skall 
vara tolerant mot andra hundar och husdjur. Den skall snarast 

vara reserverad och envis och den är lika känslig för beröm som 
för kritik. Den skall aldrig vara aggressiv. Skallet är mycket djupt 

men rasen skall inte vara skällig. 
Huvud: 

Huvudet, som är rasens främsta kännetecken, skall vara imponerande, 
majestätiskt och mycket ädelt. Det skall var djupt men 

smalt i förhållande till sin längd och i relation till kroppslängden. 
Benbyggnaden skall framträda tydligt. Huvudets sidor skall vara 
flata och profilen fyrkantig. Nosryggen skall vara tydligt parallell 
med en tänkt linje från pannans övre del. Den rikliga och tunna 

huden skall på pannan och kinderna bilda djupa rynkor och veck, 
vilka faller neråt när huvudet bärs lågt och fortsätter i det lösa 

halsskinnets kraftigt utvecklade veck. Huden är inte lika riklig hos 
tikar. 

Skallparti 
Skallpartiet skall vara djupt, långt och snarast smalt, med flata 

sidor. Ögonbrynsbågarna skall vara föga framträdande även om 
de kan verka vara det. Nackknölen skall vara mycket väl utvecklad 

och tydligt framträdande. 
Stop 
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Stopet skall vara föga markerat. 
Nostryffel 

Nostryffeln skall vara svart eller lever brun. Den skall vara bred 
och väl utvecklad med väl öppna näsborrar. 

Nosparti 
Nospartiet skall vara lika långt som skallpartiet och djupt. Det 

skall vara brett i området kring näsborrarna och ha samma omfång 
i hela sin längd. Nosryggen skall vara helt rak eller en aning 

böjd (lätt baggnos). 
Läppar 

Läpparna skall vara mycket långa och lösa. Överläpparna skall 
hänga utanpå underläpparna och framtill bilda en rät vinkel mot 

nosryggen, vilket ger nospartiet en fyrkantig profil. I riktning 
mot de bakre läppkanterna utvecklas de till köttiga hängläppar 
(mindre markerade hos tik), som omärkligt övergår i det rikliga 
lösa halsskinnet. Överläpparnas kanter skall nå ungefär 5 cm 

nedanför underkäken. Läppkanterna skall vara väl pigmenterade, 
svarta eller leverbruna, i överensstämmelse med nostryffelns färg. 

Käkar/Tänder 
Bettet skall vara ett fulltandat, korrekt saxbett med starka och vita 

tänder som är jämnt placerade i de väl utvecklade käkarna. Tångbett 
tolereras. 
Kinder 

Kinderna skall vara beniga och området under ögonen skall vara 
finmejslat. 

Ögon 
Ögonen skall vara mörkbruna eller nöt 

bruna, något ljusare 
(bärnstensfärgade) hos hundar utan svart sadel eller mantel. 

Ögonen skall vara medelstora och ovala. De skall inte vara tårfyllda 
och skall varken vara utstående eller djupt liggande i 

ögonhålan. Iris skall vara helt synlig. Ögonkanterna skall inte vara 
oregelbundna utan normalt åtliggande mot ögongloberna. Något 

lösa nedre ögonkanter där bindhinnan skymtar fram tolereras 
dock. Under inga omständigheter får ögonfransarna röra vid 

och irritera ögat. Uttrycket skall vara mjukt, vänligt och värdigt, 
blicken en aning melankolisk. 

Öron 
Öronen skall vara tunna och smidiga. De skall vara täckta med 

kort päls och vara fina och sammetslena vid beröring. Öronlapparna 
skall vara mycket långa och nå åtminstone förbi nostippen 

när de föres längs nosryggens ovansida. Öronen skall vara mycket 
lågt ansatta på huvudets sidor, i höjd med ögonen eller lägre, och 

hänga i graciösa veck. De skall vara inrullade inåt och bakåt 
(korkskruvsöron). 

Hals: 
Halsen skall vara lång för att möjliggöra spårning med nosen 
mot marken. Den skall vara kraftigt musklad. Halshuden skall 
vara lös och mycket väl utvecklad, med dubbla hakpåsar vilka 

dock är mindre utvecklade hos tikar. 
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Bålens över- och underlinjer skall vara nästan parallella. 

Manken skall vara lätt markerad. 
Rygg 

Ryggen skall vara plan, bred, lång och stabil. 
Ländparti 

Ländpartiet skall vara brett, starkt, kort och mycket lätt välvt. 
Kors 

Korset skall vara väl musklat, nästan horisontellt, aldrig brant, 
ganska brett och tämligen långt. 

Bröstkorg 
Bröstkorgen skall vara oval, bred, djup, tillräckligt lång och tydligt 
kölformad mellan frambenen. Förbröstet och bröstbensknappen 

skall vara tydligt framträdande. Revbenen skall vara väl 
välvda, varken flata eller tunnformade. 

Underlinje 
Underlinjen skall vara nästan horisontell, även bakom bröstkorgen. 

Flankerna skall vara fylliga, breda och djupa. Buken skall vara 
föga uppdragen. 

Svans 
Den sabelformat burna svansen skall vara lång, kraftig, tjock och 
högt ansatt i rygglinjens förlängning och skall gradvis avsmalna 

mot spetsen. I rörelse skall svansen bäras i en elegant båge över 
rygglinjen, dock aldrig inrullad över ryggen eller vikt åt sidan. 

Svansens undersida skall vara klädd med en grövre ca 5 cm lång 
päls, vilken blir gradvis kortare mot svansspetsen. 

Framställ 
Som helhet skall frampartiet vara väl musklat. Frambenen skall 

vara kraftiga, raka och helt parallella. 
Skulderparti 

Skulderbladen skall vara långa och väl tillbakalagda. Skulderpartiet 
skall vara väl musklat men inte snedför tungt. 

Överarm 
Överarmarna skall vara långa och ställa och bilda en godvinkel mot skulderbladen. 

Armbåge 
Armbågarna skall vara väl åtliggande, varken lösa eller knipta. 

Underarm 
Underarmarna skall vara raka med kraftig och rund benstomme. 

Handlov 
Handlovarna skall vara fasta. 

Mellanhand 
Mellanhänderna skall vara starka. Framifrån sett skall de vara 

raka, sedda i profil skall de vara lätt vinklade. 
Framtassar 

Framtassarna skall vara kompakta och mycket fasta, varken inåteller 
utåtvridna. Tårna skall vara väl välvda, väl slutna och täta 

(katt-tass) med korta och kraftiga klor. Trampdynorna skall vara 
tjocka och starka. 

BAKSTÄLL 
Bakpartiet skall vara starkt med kraftig muskulatur, i harmoni 
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med frampartiet. Bakifrån sett skall bakbenen vara helt parallella, 
varken inåt- eller utåtvridna. 

Lår 
Låren skall ha god längd och vara kraftigt musklade. 

Knäled 
Knälederna skall vara väl vinklade. De skall varken vara inåt- eller 

utåtvridna. 
Underben 

Underbenen skall vara tillräckligt långa och kraftigt musklade. 
Has 

Hasorna skall vara starka, korta och väl vinklade. 
Mellanfot 

Mellanfötterna skall vara starka och korta. 
Baktassar, se framtassar. 

Rörelser 
Rörelserna är mycket rastypiska och mycket viktiga. I trav skall 
rörelserna vara regelbundna med jämna, elastiska och fria steg. 
Rasen skall täcka mer mark än någon annan drivande hundras, 
samtidigt som gången är mycket karakteristiskt rullande, dock 
utan att hunden rör sig på snedden. Bakbenen skall föras långt 

bakåt och ge ett gott påskjut. Fram- och bakbenens räckvidd skall 
vara lika och rygglinjen skall förbli horisontell. Benen skall föras 
parallellt men i snabbare tempo närmar sig tassarna varandra. 
Svansen skall bäras högt, i sabelform, dock utan att böjningen 

blir alltför markerad. Chien de saint-hubert skall vara kapabel att 
trava under lång tid utan att visa tecken på trötthet. 

Hud 
Huden skall vara smidig, lös och elastisk på hela kroppen. Den 

fina, mycket lösa och rikliga huden på huvudet är mycket rastypisk. 
På pannan och på nospartiets sidor bildar huden nedhängande 

veck som är ännu mer markerade när huvudet bärs lågt. 
Dock får aldrig alltför djupa rynkor och veck på pannan eller 

ögonbrynsbågarna irritera ögonen. Veckbildning på själva kroppen, 
orsakad av alltför riklig hud, är inte önskvärt. 

Päls 
På kroppen skall den väl åtliggande pälsen vara kort, tät, tämligen 
hård och ge ett gott skydd vid dåligt väder. Pälsen på huvudet och 

öronen skall vara mycket kort och kännas mjuk vid beröring. 
Svansens undersida skall vara försedd med något längre och grövre 

päls. 
Färg 

Man skiljer mellan tre kategorier pälsfärger: 
-svart med tanteckning 

-leverfärgad med tanteckning 
-enfärgat röd 

Hos svart med tanteckning kan andelen svart variera från svart 
mantel till svart sadel. 

Hos hundar med svart mantel är den svarta färgen dominerande 
och tantecknen finns endast på kinderna, ovanför ögonen, på 

bringan, benen och runt anus. 
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Hos hundar med svart sadel är tanfärgen mer utbredd och den 
svarta färgen begränsas mer eller mindre till ryggregionen. 

Samma förhållanden i fråga om fördelningen mellan de olikfärgade 
partierna gäller för lever med tanteckning. 

Färgerna är inte alltid helt rena eller klart avgränsade från varandra. 
Det kan finnas ljusare eller melerade hårstrån i de mörkare 

partierna. Detta är tillåtet. 
Hos enfärgat röda hundar får färgnyansen variera från ljusrött 

till mörkrött. 
Ej önskvärt är urblekt tanfärg hos de tvåfärgade eller urblekt rött 
hos de enfärgade. Små vita tecken på bringa, tår och svansspets 

tolereras men är inte önskvärt. 
Storlek/Vikt 

Höjd 
Idealhöjd för hanhund 68 cm 

Idealhöjd för tik 62 cm 
+/- 4 cm avvikelse tolereras 

Vikt 
Hanhund ca 46-54 kg 

Tik ca 40-48 kg 
Mankhöjd och vikt skall harmoniera. 

Fel 
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande 

till graden av avvikelse. 
Helhetsintryck: klumpighet; för lite substans; lätt benstomme; 

hög- eller lågställdhet; mer kvadratisk än rektangulär konstruktion; 
avsaknad av ädelhet. 

Huvud: brett och omfångsrikt huvud eller överdrivet smalt huvud; 
flyende panna; överdrivet hängande pannhud; för lite framträdande 

nackknöl; för markerat stop; konkav nosrygg; kort nosparti 
eller inte tillräckligt djupt nosparti; alltför litet nedhängande 

överläppar. 
Nostryffel och läppar: avpigmenterade. 

Ögon: alltför små ögon, som är insjunkna i ögonhålorna; alltför 
lösa nedre ögonkanter; alltför synlig bindhinna. 

Öron: för korta öron, för tjocka öron, öron ansatta över ögonhöjd, 
öron som ligger för tätt mot huvudet eller är platta. 
Hals: kort hals; tunn hals, för litet löst halsskinn. 

Kropp: kort eller för lång kropp; otillräckligt djup bröstkorg; 
otillräckligt markerat förbröst i profil; flata eller tunnformade 
revben; svag eller välvd rygg; överbyggdhet eller brant kors; 

alltför uppdragen buklinje. 
Svans: lågt ansatt svans; ekorrsvans, ringformad svans, ringlad 
svans; deformerad svans; svansknyck eller snett buren svans. 
Extremiteter: för svagt eller för mycket vinklade extremiteter; 
korta överarmar; dålig benställning i profil (t ex övervinklade 

handlovar eller svaga mellanhänder), framifrån (t ex inåt- eller 
utåtvridna tassar, krokiga underarmar; utåtvridna armbågar etc) 

eller bakifrån (t ex hastrånghet, hasvidhet eller hjulbenthet); öppna 
tassar, hartassar eller platta tassar. 



 23 

Rörelser: trånga eller vida rörelser; korsande rörelser, hund som 
rör sig på snedden; kort steglängd, stela rörelser; dåligt påskjut. 

Pälsfärg: ljusa eller avblekta färger. 
Uppförande/karaktär: osäkerhet eller nervositet. 

Diskvalificerande fel 
Uppförande/ karaktär: aggressiva eller alltför rädda hundar. 

Helhetsintryck: avsaknad av rastyp. 
Käkar/tänder: under- eller överbett; korsbett; sneda käkar. 

Nostryffel och läppar: kraftigt avpigmenterade eller rosafärgade; 
nostryffel och läppar av annan färg än svart hos svart och 

tantecknade hundar; nostryffel och läppar av annan färg än leverbrun 
eller svart hos hundar utan svart mantel eller sadel. 

Ögon: ljusgula ögon (rovfågelsögon). 
Pälsfärg: alla färger som inte motsvarar de i standarden föreskrivna; 

alltför stora vita tecken, såsom vitt ända upp på handlovar 
eller hasor, eller alltför stor vit fläck på bringan; vita fläckar 

på annan del av kroppen än på bringa, tassar eller svansspets, 
såsom vitt nosparti, vit bläs etc. 

Storlek: storlek som över-/understiger de i standarden föreskrivna 
måtten. 

Hundar som företer tecken på fysisk anomali skall diskvalificeras. 
Nota bene: 

Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska 
defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet. 

Testiklar 
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och 

normalt belägna i pungen. 
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Bloodhound Breed Standard 

08-May-062006-05-08 

©
 The Kennel Club - Unauthorised Reproduction of Text and Images Prohibited. 

A Breed Standard is the guideline which describes the ideal characteristics, temperament and appearance 

of a breed and ensures that the breed is fit for function. Absolute soundness is essential. Breeders and 

judges should at all times be careful to avoid obvious conditions or exaggerations which would be 

detrimental in any way to the health, welfare or soundness of this breed. From time to time certain 

conditions or exaggerations may be considered to have the potential to affect dogs in some breeds 

adversely, and judges and breeders are requested to refer to the Kennel Club website for details of any 

such current issues. If a feature or quality is desirable it should only be present in the right measure. 

General Appearance 

Noble and dignified expression, characterised by solemnity, wisdom and power. 

Characteristics 

Possesses in a most marked degree every point and characteristic of those dogs which hunt together by 

scent (Sagaces). Very powerful, standing over more ground than is usual with hounds of other breeds. 

Skin relatively loose. 

Temperament 

Affectionate, neither quarrelsome with companions nor with other dogs. Somewhat reserved and sensitive. 

Head and Skull 

Head narrow in proportion to length and long in proportion to body, tapering slightly from temples to 

muzzle, thus when viewed from above and in front having appearance of being flattened at sides and of 

being nearly equal in width throughout entire length. In profile upper outline of skull is nearly in same 

plane as that of foreface. Length from end of nose to stop not less than that from stop to back of occipital 

protuberance. Entire length of head from posterior part of occipital protuberance to end of muzzle 30 cms 

(12 ins) or more in dogs and 28 cms (11 ins) or more in bitches. Skull is long and narrow, with occipital 

peak pronounced. Foreface long, deep and of even width throughout, with square outlines when seen in 

profile. Head furnished with only a small amount of loose skin.  Nostrils large and open. In front, lips fall 

squarely making a right angle with upper line of foreface. 

Eyes 

Medium size, dark brown or hazel, neither sunken nor prominent, the lids being oval in shape and meeting 

the cornea – front window of the eye – perfectly without any irregularity in their contour. Eyes should be 

free from any interference from the eyelashes.  Any obvious signs of eye irritation must be heavily 

penalised. 

Ears 

Thin and soft to the touch, long, set on low and falling in graceful folds, lower parts curling inwards and 

backwards. 

Mouth 

Jaws strong with a perfect, regular and complete scissor bite, i.e. upper teeth closely overlapping lower 

teeth and set square to the jaws. 
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Forequarters 

Shoulders muscular and well sloped. Forelegs straight, large, round in bone with elbows well set in. 

Pasterns strong. 

Body 

Ribs well sprung, chest well let down between forelegs forming a deep keel. Back and loins strong, the 

latter deep and slightly arched. 

Hindquarters 

Thighs and second thighs very muscular. Hocks well let down, bent and squarely set. 

Feet 

Strong and well knuckled up. 

Tail 

(Stern) Long, thick, tapering to a point, set high with moderate amount of hair underneath. Carried 

scimitar-fashion, but not curled over back or corkscrew any time. When moving carried high. 

Gait/Movement 

Elastic, swinging free. 

Coat 

Smooth, short and weatherproof. 

Colour 

Black and tan, liver and tan (red and tan) and red. Darker colours sometimes interspersed with lighter or 

badger-coloured hair and sometimes flecked with white. Small amount of white permissible on chest, feet 

and tip of tail. 

Size 

Height of adult dogs: 66 cms (26 ins); bitches: 61 cms (24 ins). Dogs usually vary from 63-69 cms (25-27 

ins); bitches from 58-63 cms (23-25 ins). Mean average weight of adult dogs in fair condition 41 kgs (90 

lbs); bitches: 36 kgs (80 lbs). Dogs attain the weight of 50 kgs (110 lbs); bitches: 45.5 kgs (100 lbs). 

Hounds of the maximum height and weight preferred, providing that quality, proportion and balance 

combine. 

Faults 

Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the 

fault should be regarded should be in exact proportion to its degree and its effect upon the health and 

welfare of the dog. 

Note 

Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum. 

 
                             
 
 

 

 



 26 

 


