Att ha valp är nästan som att ha småbarn. Plocka undan allt som valpen kan tänkas gnaga på.
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Skaffa hund
ska vara genomtänkt
Inför hundköpet är det många frågor att ta ställning till.Ska jag välja en valp eller en omplaceringshund,
en blandras eller renrasig? Det viktigaste av allt är att inte ha för bråttom. Att köpa hund får aldrig vara
en ogenomtänkt impulshandling.
Text: Ann-Christin Mathiasson

★ Ruth Lintonsson är röntgensjuksköterska på Blå Stjärnans djursjukhus och
föder upp leonbergerhundar i sitt hem
i Härryda sedan tjugo år tillbaka. Genom åren har hon samlat på sig många
råd och tips kring vad man ska tänka på
inför hundköpet.
– Den första fråga man bör ställa sig
är om man verkligen har tid. När du
skaffar hund tar du på dig ett ansvar för
många år framåt. Hunden ska ha sin
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uppmärksamhet även om du är sjuk eller trött efter en lång dag på jobbet.
Var hunden ska vara när du arbetar är
en annan fråga. Vissa hundar är lugna
och kan vara ensamma fyra-sex timmar.
De kanske sover den mesta tiden. Andra är mer oroliga och mår inte bra av ensamheten, inte ens om de lämnas en
kort stund. Då kanske ett hunddagis
kan vara ett alternativ. En valp ska inte
lämnas ensam överhuvudtaget den för-

sta tiden. Den måste tränas i att klara
det så snart den blivit hemmastadd i sin
nya miljö.

Välja hundtyp
När man väl kommit så långt att man
anser sig ha tid, då kommer nästa fråga: Vilken livsstil vill jag ha tillsammans
med min hund? Vill jag ha en sällskapshund eller en hund som arbetar, till exempel en jakthund? Det är viktigt att
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inte välja hund efter dess utseende,
utan en hund vars behov du kan möta
och tillgodose.
– Man ska vara påläst om rasen, så att
man vet vad man har att vänta. Man
väljer till exempel ingen vallhund om
man inte kan låta den få utlopp för sina
drifter. Då kanske den börjar ”valla” både bilar, barn och andra djur, säger
Ruth.
Vissa raser är egensinniga, andra mer
villiga att vara till lags. Köper man en
spets får man räkna med att den kanske
skäller mycket och en terrier har en vilja som kan försätta berg.
Att välja en renrasig hund har sina
fördelar då det finns en viss rasstandard. Man kan förvänta sig att hunden
ska uppnå en viss storlek, ha ett visst
temperament och man har koll på vilka
sjukdomar som finns inom rasen.

Lämpliga blandningar
Med blandraser är det annorlunda. Ju
fler raser som finns i hunden, desto fler
sjukdomar är den disponerad för. Det
är också svårt att veta vilken storlek och
temperament hunden kommer att få
som vuxen. Om du funderar på att köpa en blandras, ta då reda på vilka raser
som finns representerade och läs på om
varje ras. Tänk också på om det kan vara lämpligt att blanda dem i en och samma individ. Diskutera gärna med blandrasklubbarna, Blandis eller Svenska
Kennelklubben om du är osäker.
När man bestämt sig för vilken ras eller blandras man vill ha, börjar man leta efter en lämplig uppfödare. Be att få
en lista på uppfödare från Svenska Kennelklubben eller sök själv på Internet.
Besök alltid hunden i dess hem. Om
det inte går kan det handla om en hund
som blivit insmugglad eller fötts upp
under dåliga förhållanden och en sådan marknad ska man inte gynna. Insmugglade hundar transporteras ofta
på ett plågsamt sätt och kan dra in sjukdomar som rabies och dvärgbandmask.
En valp får heller inte vara yngre än
åtta veckor när den säljs. Det är viktigt
att den får tillbringa sin första tid med
mamman och sina syskon. Och den ska
vara pigg och alert. Inga ursäkter om att
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den är trött ska godtas. Visst kan en valp
vara lite sömnig, men be då att få återkomma en annan dag. Är valpen lika
dåsig då, är det troligtvis något som är
fel.
– Att köpa en valp som man tycker
synd om ger bara förutsättningar för
oseriösa uppfödare att fortsätta sin
verksamhet. Man ska också vara misstänksam mot valpar som kostar mindre
än normalt, varnar Ruth.
I valet av valp är det viktigt att tänka
på att hundar har olika personligheter,
precis som vi människor. Även inom rasen och kullen kan egenskaperna variera. Är du en person som vill ha lugn och
ro, då väljer du inte den livligaste valpen. Vill du ha en hund att jobba med,
då väljer du inte kullens slöflock.
Uppfödaren kan hjälpa dig att välja
ut rätt valp, men det finns ändå inga garantier för hur valpen kommer att bli
som vuxen. Det är många faktorer som
påverkar dess personlighet.
Är det första gången du skaffar hund
kan det vara bra att behålla kontakten
med uppfödaren under det första året,
eventuellt längre. Då är det en fördel
om personkemin stämmer mellan er eftersom du kan behöva många goda råd
i framtiden.
Innan valpen hämtas är det viktigt att
tänka igenom vilka regler som ska gälla
i hemmet, vilka rum hunden ska få vistas i och om den ska få ligga i sängen
och i soffan. Det är lätt att tänka att
hunden kan få ligga i soffan ett tag om
den gamla soffan ändå ska bytas. Men
har hunden väl fått tillåtelse en gång är
det svårt att sedan ändra sig. Välj dina
strider redan från början!
Ta gärna ut semester de första veckorna. Att ha valp är nästan som att ha
småbarn. Plocka undan allt som valpen
kan tänkas gnaga på. Fina skor och valpar är ingen bra kombination! Och försäkra valpen innan du hämtar den, annars är den oförsäkrad från och med att
den lämnar uppfödarens dörr.
Om du inte har haft hund förut kan
du köpa en vuxen omplaceringshund i
stället för en valp. Det är då viktigt att
ta reda på anledningen till omplaceringen. Man ska aldrig ta hand om en

hund som har problem bara för att man
tycker synd om den. Tänk på att du inte kan ta semester från din hund, utan
hunden ska leva med dig i din vardag en
stor del av dygnet.

Viktigt med kunskap innan
Innan man köper en omplaceringshund är det vanligt att ha en prövotid
för att se om det fungerar. Fördelen
med en vuxen hund är att den redan är
rumsren. Nackdelen är att den kanske
hunnit skaffa sig olater som är svåra att
bli av med.
Oavsett om du väljer en vuxen hund
eller en valp är det viktigt med kunskap.
Läs böcker om den aktuella hundrasen
och besök gärna Svenska Kennelklubbens och Djurskyddets hemsidor. Gå
på valpkurs när du väl fått hem hunden. Kom ihåg att den tid du lägger ner
på din hund när den är valp är avgörande för hur livet med hunden blir i framtiden!


PAPPER DU SKA FÅ MED
DIG VID HUNDKÖPET
c Köpeavtal.
c Stamtavla.
c Vaccinationspapper.
c Ett veterinärintyg som inte är äldre än
sju dagar. Detta intyg är sedan en
värdehandling som ska sparas. Om
något händer hunden i framtiden kan
det hända att försäkringsbolaget vill
se papperet.
c En lista på hur ofta och hur mycket
valpen ska äta, när den ska avmaskas
och när den ska ha sin andra spruta
mot valpsjuka.
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c Uppfödaren ska ha chipmärkt hunden innan leverans.
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