
Svenska Hundklubbens  

Regler för Hunduppfödning. 
 

AVELSKOMMITTÉN INOM SVENSKA HUNDKLUBBEN. 

HUVUDREGLER FÖR HUNDAVEL OCH HUNDUPPFÖDNING. 

 

Målsättning vid avel och uppfödning inom SHK ska vara att få fram mentalt och fysiskt 

sunda, exteriört fullgoda, rasrena hundar med bevarande av rasernas specifika 

arbetsegenskaper och övrig särdrag. 

 

För att få registrera valpar i SHK krävs: 

• att uppfödaren är myndig, icke tidigare straffad för djurplågeri, är medlem i SHK. 

• att avelsdjuren är registrerade i SHK eller i av SHK erkänd organisation, såsom 

internationella samarbetspartners eller FCI. 

• att endast friska avelsdjur utan kända genetiska defekter och med god och rastypisk 

mentalitet används. Kända genetiska defekter får heller inte finnas hos de tilltänkta 

avelsdjurens föräldrar (se bil. med bekämpningsprogram, samt kontakta resp. rasklubb). 

Veterinärintyg om gott allmänt hälsostatus hos avelsdjuren ska finnas.  

• att närbesläktade djur inte används i aveln. Närmaste tillåtna släktskap är kusiner (då kan 

den beräknade inavelsgraden öka med max 6,25% per generation, och negativa effekter kan 

hållas under kontroll genom avelsurval). Det bör dock eftersträvas att en och samma hund 

bara förekommer en gång i stamtavlan (dvs i den tryckta stamtavla som medföljer valpen). 

• att endast använda avelsdjur som kan fortplanta sig på naturlig väg, i möjligaste mån. Tiken 

ska före inseminerings parning, ha parats på naturlig väg en gång. 

• att avelsdjuren skall vara bedömda med 1:a pris i öppen klass på nationell eller internationell 

utställning. Uppfödning av Border collie får endast ske med vallningsmeriterade föräldradjur 

(enl. överenskommelse med Svenska Vallhundsklubben).  

• att tik ej må paras tidigare än vid ca två års ålder (undantag kan göras för vissa 

dvärghundsraser med förlossningsproblem). Tikens ålder vid första kull får ej överstiga 5 år. 

Högsta rekommenderade valpningsålder är 7 år för de flesta, men varierar något beroende på 

rastillhörighet. Om tiken är 7 år skall veterinärintyg, som visar att tiken är i god fysisk och 

psykisk kondition, vara utfärdat innan parning. Hon ska ha vilat från valpkull minst 1 år. 

• att tik får ha max 1 kull/år och totalt 3-4 kullar. 

• att godkänt testikelintyg medsänds i samband med registreringen av en hanhunds första kull. 

(en hanhund bör inte bli far till mer än 5% av valparna inom en ras, i sin generation).  

• att valpar ej levereras före 8 veckor ålder. 

• att uppfödaren följer statliga och kommunala myndigheters bestämmelser som rör hundavel 

och hundhållning. 


