i
Etisk valg ved
kjøp av hund
Hva du bør
tenke på

Helse

Det er ikke til å legge skjul på at
utseendet spiller en stor rolle for mange
ved valg av hund. Alle raser er avlet fram
med et bestemt formål og det kan være
store forskjeller på de ulike rasene.
Helse er som regel ikke det første du tenker på når
du skal velge valp, men det bør være noe du sjekker.
Dessverre er enkelte helseproblemer på frammarsj
innenfor flere raser.
Særlig er avl på ekstremt utseende noe som ofte går
på tvers av god hundehelse. Mange selskapshunder
avles til et liv med sykdom og lidelse fordi utseendet
er det viktigste.

Etiske vurderinger ved
kjøp av hund er flere

•

Har du tid til å gi dyret et godt liv? Har du
tid til å trene og sosialisere hunden? Har du
tid til daglig leking og turer?

•

Er du klar for å ta ansvar for et dyr i 15 år?

Som dyrevenn og hundekjøper kan
det være vanskelig å orientere seg i
jungelen av informasjon og vite hvilken
informasjon som er korrekt.

•

Hva skal du gjøre med hunden i ferien?
Reiser du mye bort?

•

Har du råd til å gi hunden det stellet den
krever og ta den med til veterinær når det
er nødvendig?

Salg av hund foregår også på mange
forskjellige måter, derfor ønsker DNV
og SVF å hjelpe deg med å ta de
riktige beslutningene når det gjelder
kjøp av hund.

•

Du har ansvar for å kjøpe dyr fra mennesker
som behandler dyr godt. Kjøp på nett der
du ikke får komme hjem til selger eller ikke
får se valpens mor, er tegn som kan tyde på
smugling og useriøst dyrehold.

•

Kjøp av smuglede hunder innebærer risiko
for smitte av sykdommer som i verste fall
kan være dødelige for dyr og mennesker.

”Hvilken hund skal
jeg velge?”
Hunder er forskjellig i størrelse,
pelstype, temperament og
egenskaper. Vil du ha valp eller
voksen? Renraset eller blanding?
Tenk igjennom hvilken livssituasjon
du er i og velg utfra dette. Ta kontakt
med din lokale veterinær for råd.

Mattilsynet
På mattilsynets
hjemmeside er det mye
god informasjon til en
potensiell hundekjøper.

Norsk Kennel Klub
NKK har laget en fin informasjonsfolder der
emner som pelsstell, størrelse på hund,
boforhold, barn i huset, hannhund eller tispe,
hund fra omplassering, bruksegenskaper og
alder på kjøper tas opp.

Ta kontakt med veterinær
Før du kjøper hund, bør du ta kontakt med din lokale
veterinær og få råd når det gjelder hund og helse.
Veterinæren kan hjelpe deg å komme frem til
hvilken type hund som passer for deg. Samtidig kan
dere diskutere om den type hund du ønsker, har
kjente helsemessige problemer.
En hund er en trofast følgesvenn som kan leve i
10-15 år og målet er at disse årene blir optimale for
både hund og eier.

§
Lov om dyrevelferd
§ 25.Avl
Avl skal fremme egenskaper som gir robuste
dyr med god funksjon og helse.
Det skal ikke drives avl, herunder ved bruk av
genteknologiske metoder, som:
a, endrer arveanlegg slik at de påvirker dyrs
fysiske eller mentale funksjoner negativt, eller
som viderefører slike arveanlegg
b, reduserer dyrs mulighet til å utøve naturlig
atferd, eller
c, vekker allmenne etiske reaksjoner.
Dyr med arveanlegg som nevnt i andre ledd,
skal ikke brukes i videre avl.
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