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Goda råd för dig som blivit med valp
Har du blivit med valp eller funderar på att skaffa en? Grattis! En härlig tid
väntar.
Oavsett om du är van hundägare eller om det är första gången du har en valp
hemma kan det vara bra att fräscha upp kunskaperna eller lära dig det
viktigaste om hundens hälsa, skötsel och de risker som finns.
Redan innan du skaffar hund finns det flera frågor som du bör ställa dig själv
och din familj.

Liten eller stor? Renrasig eller blandras? Sällskapshund, brukshund eller
jakthund?
I Sverige finns mer än 300 hundraser. Tänk noga igenom vilka behov och
önskemål du och har innan du väljer hundras. Då ökar möjligheten att ni gör
rätt val.
Vilka är dina önskemål?
Tänk efter om det verkligen passar in i ditt liv att ha hund, nu och framöver.
Om ja, fundera då på vad du vill få ut av ditt hundägande. Vill du ha hunden
till jakt, tävling eller utställning, eller är du mer ute efter en sällskapshund
att gå promenader med?
Alla hundar behöver träning i form av daglig motion och mental stimulans
som enklare arbetsuppgifter. En del raser behöver dessutom arbeta mer än
andra. Vissa raser har specifika sjukdomar och problem som är bra att känna
till innan du bestämmer dig för köp.
Skapa trygghet för valpen
När du får hem valpen ska den vara id-märkt, avmaskad och grundvaccinerad
mot valpsjuka, parvo och hepatit. Vaccin finns även mot kennelhosta. Valpen
ska också vara besiktigad av veterinär innan den levereras och intyget ska
inte vara äldre än en vecka.
Den första tiden ska du inte lämna valpen utan vara nära valpen och umgås
för att få en bra relation. Räkna med att lägga mycket tid på hundens
utveckling under hela det första året, så skapar du en bra grund för
framtiden.
För nyblivna valpägare finns mycket att tänka på. När man får valpen är dess
mentalitet jämförbar med ett mycket litet barns, även om hundars motorik
utvecklas snabbare. Det betyder att en valp behöver sova mycket och ska ha
en plats där den alltid har lugn och ro. En frizon där det är förbjudet för andra
familjemedlemmar att störa.
En växande hund behöver fysisk aktivitet, men i vissa fall måste man
begränsa den. Det är exempelvis inte lämpligt att släppa en växande hund på

långa drev i skogen. Då vill oftast hundens hjärna lite mer än vad kroppen
egentligen klarar av, vilket kan ge problem i framtiden.
Tuggar på allt
Valpar, som små barn, undersöker gärna saker med munnen och vissa valpar
tuggar på allt. Och äter allt. Har man en sådan valp måste man plocka undan
alla föremål som valpen kan få i sig, såväl strumpor som leksaker och sladdar.
Alldeles för ofta opereras valpar som har ätit föremål som sedan fastnar i
tarmen. Valpar i fyra-fem månaders ålder byter sina mjölktänder och kan bli
lite extra tuggiga då.
För dig som har barn – tänk på att din hund är ett ”hundbarn”. Sådana saker
som du vill att dina barn ska undvika, är förmodligen olämpliga även för din
hund. Och sådana symptom eller skador som du oroar dig för hos dina barn,
behöver sannolikt kontrolleras även för din hundvalp.
Vad kostar det?
Räkna med att det kostar en del att ha hund. Priset för olika raser varierar,
sedan tillkommer kostnader för försäkring, foder, vaccinering, veterinärbesök,
leksaker, bädd, eventuell bur och kanske hunddagis.
Sjukdom, skador och risker
Normalt behöver du inte ta din valp till en veterinär. Men är den hängig,
haltar, har feber, klåda eller kräks och har diarré - kontakta din djurklinik.
Liksom förstås om valpen fått bitsår, skärsår eller skadat sig på annat sätt.
För att få den där riktigt fina kompisen behöver du också lägga extra mycket
tid och kärlek under det första året. Då får du en hund som är trevlig och
skänker glädje resten av livet.
En bra start är förstås att läsa ett par böcker om hundens behov. Evidensia
Djursjukvård har tagit fram en folder med goda råd om valpens hälsa. Där får
du veta mer om hälsa, friskvård, sjukdomar, skador och risker för just
valpar. Du hittar den här: www.evidensia.se/hund/valpens-halsa
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