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Historie 

Grand Basset Griffon Vendéen betyr: 
Grand - stor 
Basset - nær til bakken 
Griffon - strihåret 
Vendèen - område i Frankrike den stammer fra.  
 
Blir ofte forkortet til GBGV eller Grand. 
 
Det er 4 hunderaser som stammer fra Vendèen. 
Grand Basset Griffon Vendéen, Petit Basset Griffon Vendéen, Grand Griffon Vendéen  
og Briquet Griffon Vendéen. 
 
GBGV er en middels stor jakt hund.  
Den er den av basset rasene med høyest mankhøyde og lengste ben. 
GBGV passer godt til jakt i ulent terreng.  
Pelsen er stri med tykk underull som beskytter mot busker og kratt under jakt.  
 
Rasen het i begynnelsen Basset Griffon Vendéen, den gang var PBGV og GBGV samme rase. 
Siden ble de delt i to etter størrelsen. De største ble da Grand Basset Griffon Vendéen  og  
de laveste til Petit Basset Griffon Vendéen.  Derfor er GBGV og  PGBV veldig like i utsende og 
oppførsel bare at alt skal være lengre på en GBGV kontra en PBGV. 
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Det ble forbudt å avle på kryss mellom rasene av PBGV og GBGV på midten av 1970 tallet. 
Men frem til i 1985 blei valpene ved 1 års alderen registrert som PGBV eller GBGV ut fra 
størrelse/høyde.  
 
 
 

Utvikling 
Det var først i 2001 vi fikk den første Grand registrert i Norge. 
En import fra Sverige, Hoffen-Hills Washington Of Cent og  
en import fra England, Debucher Celeste . 
Så langt har vi hatt 3 kull i Norge, første kull var i 2004. 
Disse 3 kullene er barn og barnebarn fra Debucher Celeste. 
Men en kan helt tilbake til 1985 i årsbokene  til Norsk bassetklubb finne  
Grand Basset Griffon Vendéen  på utstillinger i Norge. (men ikke norsk registrerte)  
 
 

Rasens populasjon 

Registreringer pr. år fra 2000 til 2012. 
(hentet fra NKK’s dog web) 

 

 

 
Diagrammet viser at i en 12 års periode er det registrert 31 GBGV i Norge hvorav dette er 8 
import. 
Noen av de norsk fødte er blitt eksportert ut av landet. 
 
Av de kullene som har vært i Norge de siste 12 årene, er størrelsen på kullene i snitt på 7,6. 
 
På de norskfødte kullene er innavlsgraden på 0 % over 5 generasjoner. 
De 3 hannhundene som er brukt i avl i Norge er Svensk registrerte hunder. 
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Langsiktig mål 3-5år 
Øke antall hunder i landet. 
 
Kortsiktige mål 1 år 
Lage hannhundsliste over hunder med lavest Good på exteriør utstilling til å brukes i avl. 
Få til et samarbeid med Sverige på hannhunder. 
 
Strategi 
Få til et samarbeid med det Svenske raserådet på hannhunder.  
Få flere kull i Norge.  
En kan ikke ha for strenge krav med tanke på hvor liten rasen er.  
Det viktigste må være genetiske variasjoner. 
 

 
 
 
Helse 
 
Ser vi i NKK sin hundedatabase finner vi ingen resultater/diagnose på  
AD, øye ECVO og øyediag. 
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På HD er 1 hund på 14 mnd undersøkt med resultat HD grad B. 
 
GBGV virker ut til å være en sunn, frisk hund som er relativt fri for arvelig og medfødte 
problemer. 
Det er ikke kjent at det finnes epilepsi på GBGV i Norge men siden dette har vært et problem 
tidligere i utlandet bør en ikke ignorere at det finnes. 
 
Mål 
 
Avl og oppdrett skal skje i samsvar med Norsk Kennel Klub’s avlstrategi. 
 
Strategi 
 
Bare funksjonelt friske hunder skal brukes i avl. 
Tispen og hannhunden skal være minst 24 mnd på paringstidspunktet. 
 
 
 

Mentalitet og bruksegenskaper 
GBGV er en energisk og selvstendig hund. Lærevillig når den får klare signaler, men kan være 
noe sta. 
Den behøver regelmessig trening og sosialisering, spesielt i ungdommen. 
Det er fordelaktig med en sikker utegård, ellers springer de avgårde hvis de får ferten av vilt. 
 
GBGV er en middels stor, kraftig og livlig hund.  
Den er sjarmerende, vennlig, nysgjerrig, tøff og har masse energi.  
Den har stabilt tempramang og er en fin familiehund. Den gir gode tydelige tegn og signal.  
GBGV har behov for sosialt nærvær med familien og andre hunder. 
 
Ser en på opprinnelsen til GBGV er den en pack hund, det vil si å jakte og fange vilt på egenhånd,  
og gjerne i gruppe på 4-8 hunder. Denne form for jakt er ikke tillat i Norge. 
I Norge kan vi bruke den på hare og rev. I andre land brukes GBGV også på klovdyr og villsvin. 
Sidan GBGV er en hund som jakter med øyne og nese er den en utmerket sporhund som jobber i 
et meget behagelig tempo og er veldig spornøye. 
I Norge ser det ut til at hundene blir mest brukt til ettersøk og blodspor på grunn av deres 
fantastiske gode nese.  
 



RAS for Grand Basset Griffon Vendéen 
 

7 
Norsk Bassetklubb 

 
 
 
Mål 
 
Bevare rasens gode jaktlyst. 
Legge frem resultatene for hunder som starter på drev og viltspor prøver. 
 
Strategi 
Avle på mentalt stabile hunder. 
Få flere til å starte på drev og viltspor prøve. 
 

NBak oppfordrer til all bruk av sin GBGV både på spor , jakt eller andre aktivitet på  
NBak  

 

GBGV på jakt GBGV brukes til flere ting 

Pack jakt er vanlig i rasens hjemmland 
her i norge er det ikke lov .

GBGV er en sporty hund som liker å 
være med 
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Eksteriør 
 
 

 
 
Bassbarr Hermitage en champion i mange land, årets hund alle raser i Holland, 
eiet og elsket av Gwen Huikeshoven har vært en hund av stor betydelse i avl på 
2000 tallet. ( døde i 2014) 
 
 
Se NKK’s rasestander for GBGV 
 
Hannhund     40-44  +/- 1 cm   mankhøyde 
Tispe            39-43  +/- 1cm  mankhøyde 
 
Pelsen skal være stri, ikke for lang eller flat, aldri silkeaktig eller ullen. 
Håret over øynene velutviklet, men uten å dekke dem. Leppene skal være godt dekket med 
mustasje. 
Den ligner en basset i kroppen, men uten overdreven lengde. 
Halen er høyt ansatt, ganske lang og bæres sabelformet eller svakt bøyd. 
Bevegelsene er frie og harmoniske, lett og ledig. 
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Bevegelsene er frie og harmoniske, lett og ledig. 
 
Helhets inntrykk:  
Velbalansert med middels høyde. Litt lenger enn mankehøyden og rette forben. 
Harmonisk og elegant. 
 
Hode, langstrakt, hvelvet skalle, ikkje for grov og bred.Godt 
utmeislet under øynen, godt utviklet nakkeknøl. 
Øynene ovale og store. 
 
 
 
 
 
 
 
.   
 

 
 
 
 
 
 
Noen av de viktigste punktene med eksteriør på GBGV er 
selvfølgelig å bedømme så nært opp til standard som mulig, men 
det er for øvrig to viktige punkter. Type og størrelse det er viktig 
at det er klar type forskjell fra GBGV til PBGV som er godt 
illustrert på bilde, det er også viktig at GBGV ikke blir for stor, 
mange hunder er i dag over rasens maks mål for hva som er tillat 
for rasen . 
 
Mål 
 
Avle på rasetypiske individer 
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På EDS 2015 dømte NBaK sitt æresmedlem Niels Brandstrup alle basset raser, han hadde 140 
hunder totalt, men spesielt med 15 GBGV det har aldri vært utstilt i Norge samtidig. Niels 
Brandstrup var jevnt over veldig fornøyd med høy kvalitet på GBGV.  
 

 
( På EDS 2015 i Lillestrøm   Her oppdretter gruppe fra Holland, hvor rasen er betydelig større 
enn i Norge,  Kennel v Tum Tum ,Niels Brandstrup var svært fornøyd med jevnt over super 
kvalitet på  eksteriør og temperament ) 
 
 
 
 

Oppsummering  
 
En har en stor jobb med å få øke populasjonen for rasen. 
Man bør vurdere å justere brukskrav, ettersom rasen er såpass tallmessig liten i Norge. 
En bør jobbe med å få inn viltspor som et alternativ for å fremme rasens egenskaper i et håp på å 
øke populariteten for Grand i Norge. 
 
Vi må ha et samarbeid med Sverige om hannhundliste da vi i Norge ikke har hunder å sette på en 
liste. 
Det har utviklet seg et positivt samarbeid med de skandinaviske land, England og Holland som 
alle er medlem i Basset Griffon World Helth Forum, et utmerket verktøy for å holde en viss 
oversikt i hva som skjer med rasen i Europa, og videre anskaffelse av gode avlshunder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAS for Grand Basset Griffon Vendéen 
 

11 
Norsk Bassetklubb 

 
 
 
 
 
Har mailet Englands største oppdretter på GBGV, Vivien Phillips etter å ha sett innlegget hennes 
i Svenske RAS og fikk tilsendt dette bilag til å bruke i RAS. 
Her legger hun frem helse problem som hun har sett i løpet av de årene 
hun har vært aktiv med rasen.  
 
 

 

 

Vivien Phillips innehaver av kennel Debucher i England, hun er også svært engasjert i Helse og 

informasjons arbeid på rasen i Basset Griffon vendeen club of England  
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 HEALTH 

On the whole the GBGV is a very healthy long lived breed. I know of several who have lived 

normal active lives to the age of 15.  

However, because of their construction, certain problems can arise, particularly in young active 

hounds.  

Although the Grand Basset is fast growing, he is not skeletally mature until at least a year old. 

Because they are so exuberant and active they can hurt themselves without much trouble. Too 

much exercise is the most common cause of permanent skeletal damage. This will normally 

occur between 4 and 9 months and is generally noticeable as the puppy shows signs of chronic 

lameness. Usually this can be dealt with by ensuring the youngster gets plenty of rest and very 

restricted exercise for about a week. Often some form of anti-inflammatory medication may be 

prescribed by a vet. If the damage is permanent, in some cases this can lead to orthopaedic 

surgery having to be carried ou, but this should be a last resort.. I have been made aware of 

young hounds prescribed surgery by a veterinary surgeon who have indeed recovered without 

this after a long period of rest. In every case I strongly advise restricted exercise for up to 12 

months of age. Apart from in the garden, no free running should be allowed off lead. Even in the 

garden only short periods of serious running should be allowed, particularly if the young GBGV 

is sharing his home with other exuberant animals.  

The GBGV can also suffer from Panosteoitis “Sudden Pain Syndrome” which normally occurs 

between 5-12 months of age. This is a common cause of limping in dogs. It can also be referred 

to as “wandering lameness” as its symptoms include intermittent limping that can switch from 

one leg to another and is often accompanied by fever. Males are affected four times more than 

females. It can be caused by many factors including diet, disease, genetic influence and vascular 

problems. Radiographic evidence of Panosteitis will be absent in early or mild cases of the 

disorder. In more advanced cases areas of increased bone density within the shaft of the affected 

bone will be evident on X ray. The young hound suddenly will start limping and often act as 

though he is aching all over. In some cases he will refuse to open his jaws in order to take any 

medication. The answer is to get your vet to inject the painkiller and within a day or two the 

puppy will be back to normal. This can recur but they seem to grow out of the syndrome by 18-

24 months of age. The inflammatory process responsible for Panosteitis is poorly understood 

however, overnutrition and rapid growth are factors widely accepted as playing roles in the 

development of this disorder.  

 

Because of his long pendulous ears which curl inwards and are covered by long hair, the GBGV 

can be prone to ear problems. . Ears must be kept very clean and free from wax with regular 

cleaning. Because hair grows inside the ears, this can cause ear infections. It is best to get a 

grooming antiseptic ear powder which can be puffed into the ear and makes the hair really easy 

to grasp and pull out with no pain to the dog. If the ears are constantly checked and left free from 

hair, the wax, if it forms is really easy to remove with a clean damp cloth or tissues..  

As described in my next chapter grooming is very important to retain a good healthy coat and 

skin. If left, the undercoat can become very matted unless regular grooming is applied. It is very  
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painful for the dog if you have to pull and tug at knots between his legs, under his chin and tail. 

The skin can also become very sore beneath the matts.The hair under the eyes can be removed 

by plucking if his eyesight is impeded by profuse hair growing upwards across his nose and on 

his cheeks. Eyes should be checked daily for “sleep” stuck in the corners.  

Teeth and nails should be checked once a week. Try getting your puppy used to a soft toothbrush 

when he is young particularly on the back teeth. Good hide chews and the occasional raw 

knuckle bone are also a bonus to help keep the teeth in good order.The GBGV has naturally good 

tight feet and nails will be short if he walks on hard concrete. If most of the exercise your GBGV 

gets is on grass then the nails should be checked weekly and special care should be taken to 

check the dew claws. 

 

Vivien Phillips 

Debucher kennel 

 

 

 

Mvh Norsk Basset Klubb og Raserådet GBGV 

Hilde Floen Westrum ( raseråd )  

Wenche Skogli ( Leder)  
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