
Norsk lundehund
INFORMATION TILL VALPKÖPARE

Om du som valpköpare har några frågor finns uppfödaren alltid tillgänglig.

Uppfödaren hjälper till när det är dags för avel.

För rasens fortlevnad vill vi att alla friska lundehundar bidrar i avelsarbetet.

En mycket bra och informativ bok om rasen är Lundehundboka, den kan köpas via
lundehund klubben.

VIKTIGA SAKER ATT KOMMA IHÅG

Det är viktigt att valpen är försäkrad från den dagen du ska hämta hem den.

Skicka in ägaranmälan till Svenska kennelklubben, anmälningslapp ligger i
stamtavlan.

Gör en ägaranmälan till Jordbruksverket, det är billigast att göra digitalt via deras
hemsida.

MATEN

En valp på 8 veckor bör äta minst 4 gånger om dagen. måltiderna ska vara jämt
fördelade, exempelvis klockan 08.00, 12.00, 16.00 och 20.00. Ett tips är att sätta
mobilen på alarm. Vissa valpar tycker bättre om att fodret serverat torrt.

Låt inte maten stå framme hela tiden utan ta bort matskålen om hunden inte har ätit
upp, du kan prova servera den igen efter någon timme. Hunden lär sig då att den ska
äta när maten serveras. Om hunden inte har så stor matlust, kan man toppa torrfoder
med lite vanlig mat, keso, kött eller burkmat.

Vänj också hunden vid olika typer av “vanlig” mat, såsom kokt potatis och morötter,
keso med låg fetthalt, kokt ägg, kokt fisk, kokt kyckling, detta ges som smakportion
då och då. Men håll fast vid ett huvudfoder, ett helfoder för hund som du tycker
fungerar bra.

Hunden ska INTE ha kladdig avföring utan fasta korvar, ibland kan valpen få lite
kladdigare eller lösare avföring, men de ska inte ha det under flera veckors tid, då får
man kanske fundera på att byta foder.



När valpen blivit fyra månader behöver du inte servera fler än tre mål per dag. Vid
cirka tio månader kan du övergå till två mål om dagen. Minst två mål om dagen bör
sedan varje hund få resten av sitt liv. Att bara ge hunden ett mål om dagen är inte att
rekommendera. Eftersom en hund äter mycket fortare än vad en människa för har
den svårare att tillgodogöra sig all näring i maten.

Valpen har ätit uppblött torrfoder av märket: ___________________________
och bör fortsätta med det. Torrfodret till valpen kan ligga på en fetthalt mellan 14-20
% fett. För den vuxna hunden, (från ca ett år.) Bör fodret ligga under 15 % fett.

Med tanke på Lundehundens predisposition för IL är det extra viktigt att inte ge
hunden för fet mat.

I mycket små mängder vid tillfällig dålig mage kan man ge Zoolac (alt Canicure eller
Pro-Kolin) och Gastro intestinal low fat blötmat på burk.(finns även för valpar) Dessa
hittar du hos veterinärkliniken och på djurapotek. Man kan också koka ris eller potatis
med fisk för att ge några dagar.

TIPS PÅ HEMLAGAD MAT

Detta kokas i 1-2 timmar när hunden är tillfälligt dålig i magen, sedan mixar man när
det är färdigkokt, ge små portioner flera gånger per dag.

400 gr torsk eller kyckling

125 gr jasminris eller grötris

400 gr potatis i skivor= 5 st

2 morötter i slantar

ev, lite butternutpumpa

ev lite sötpotatis.

VALPSÄKRA HEMMET

Ta bort el-kablar eller göm undan dem med t ex bred tape. kompostgaller är bra att
ha för att begränsa utrymmet i hemmet eller för att stänga till trappen. Små valpar
stoppar allt i munnen, så ta för vana att plocka undan efter dig. i köket kan det vara
bra att barnsäkra underskåpen, eftersom de snabbt lär sig öppna dem. Tänk också
på trädgården, är den inhägnad?



SOCIALISERING och MILJÖTRÄNING

Ge valpen lugn och ro när den kommer hem. Det är bra om valpen slipper besök
åtminstone den första veckan så att den får lite tid på sig att lära sig vilka som tillhör
den nya familjen. Likaså bör du inte släpa med dig den lilla valpen på en massa olika
äventyr innan den är helt hemmastadd och känner igen sin familj. Låt valpen utforska
det nya hemmet i sin egen takt. Valpen är säkert en aning omskakad efter resan och
undrar förmodligen var hans gamla familj tagit vägen. Nu är den ju helt ensam i en
främmande värld. Vissa valpar tar det hela helt obekymrat, andra blir lite osäkra ett
tag, men det går över.

Sedan är det väsentligt att komma ut och träna valpen utanför hemmet i olika miljöer
och situationer.

Socialisering = Valpens sociala inlärningsförmåga är på topp runt ungefär 6-12
veckors ålder. Hjärnan är i mycket snabb utveckling och upplevelser blir bestående
minnesbilder. Valparna är positiva, nyfikna och börjar leka. Nu är positiv kontakt med
andra hundar och människor mycket viktig. Under denna period läggs grunden till hur
valpen, och senare den vuxna hunden, kommer att umgås och fungera socialt med
människor, hundar och andra djur.

Miljöträning = Exponering av olika miljöer, underlag, synintryck och lukter.
Socialisering och miljö träningen ska inte överdrivas, det är viktigt att valpen får tid att
smälta alla intryck, vilan är också viktig.

Om socialiseringen och miljö träningen uteblir, är otillräcklig eller görs felaktigt kan
det leda till att hunden senare i livet utvecklar rädslor eller lätt blir stressad i nya
miljöer. ta kontakt med uppfödaren eller svenska lundehundsällskapet om du undrar
något eller vill ha råd.

RUMSRENHET

Det tar längre tid för lundehundar att bli rumsrena, det kan ta upp till 9-12 månader
beroende på hur observant du är, lundehunden har inte tydliga tecken för att säga till
när de vill gå ut, de kanske går till dörren, men ser du inte det så missar du deras
signal. När de är valpar så ska de ut och kissa ofta, efter maten, lekstunden och när
de sovit en stund. det blir många tillfällen under dagen i början. Ha tålamod de brukar
bli rumsrena, och beröm dem när de gör ifrån sig utomhus.



SÄNGEN

Första tiden med valpen, ta och lägg en madrass på golvet och sov på bredvid
valpen så den inte ramlar ner från sängen.

ENSAMHETSTRÄNING

Börja ensamträna valpen efter den bott in sig (2-3 veckor efter den flyttat in) tex med
att gå ut med sopor, sätta kompostgaller för dörröppningen och valpen är på andra
sidan, gå ifrån valpen till annat rum när den sover, gå på toa med stängd dörr,
duscha med stängd dörr m.m

VACCINATION

Grundvaccinering mot parvo, valpsjuka och hepatit ges vid åtta veckors ålder (det
sker oftast innan valpen lämnar uppfödaren). Andra vaccinationen ges vid 13 veckors
ålder. Revaccination vid 1 års ålder. Därefter vaccination mot parvo, valpsjuka och
hepatit vart tredje år. Vaccination mot kennelhosta rekommenderas till hundar som
lever i hundrika miljöer, tävlar eller vistas på hundpensionat. Vaccination årligen.

AVMASKING och AVFÖRING

Valpen är avmaskad när du hämtar den, men du ska avmaska med Banminth eller
Welpan när valpen är 10 veckor, 12 veckor. Sedan vid sex månader och vid ett år.
Man kan ge dofilus eller probiotika för att skona magen vid avmasknings tillfället.

Om man misstänker att hunden har mask senare i livet, så finns det ett kit på
apoteket som man kan köpa där man skickar in avföringsprov. Det heter Kolla
masken.

INTESTINAL LYMFANGIEKTASI

En sjukdom som finns i rasen är IL (intestinal lymfangiektasi, kräkningar och
diarréer). Kräkningar och diarréer och även symtom på en hel del andra diagnoser
som exempelvis Giardia eller andra parasiter. Därför är det viktigt vid eventuella
symtom att fastställa orsaken med avföringsprov eller blodprov.

Mer finns att läsa på www.lundehund.se Lundehundboka och www.lundehund.no

Alla lundehundar är värdefulla!  För att öka antalet hundar i Sverige och bevara rasen
så behöver alla friska lundehundar, både tikar och hanar gå i avel. Uppfödaren

http://www.lundehund.se
http://www.lundehund.no


hjälper till när det är dags för avel men du kan även höra av dig till avelskommitten
med frågor och funderingar.

Tveka inte att höra av dig när du har frågor eller undrar något.

Lycka till, och njut av valp-tiden den går väldigt fort.

Uppfödarnamn

Telefon

Mailadress


