
 
 

Tips inför valpköpet 

 

För att hjälpa dig som blivande valpköpare har Svenska Basset Fauve Klubben 

sammanställt tips och råd som kan vara bra för dig som valpköpare att ha med 

på vägen.  

 

Vem passar rasen för? 

Rasen är en utpräglad jakthund vilket innebär att den inte rekommenderas till 

valpköpare som inte kommer att jaga eller spåra (viltspår) med hunden. I och 

med att jaktlusten är stor innebär det att den älskar att nosa och är betydligt mer 

självständig än hundar som inte är strikt avlade för jakt. Rasen kan inte 

rekommenderas som en renodlad sällskapshund.  

 

SKK:s grundregler 

Alla uppfödare som är medlemmar i SKK ska följa SKK:s grundregler. Där står 

att läsa om avelsetik, uppfödaretik, försäljning, leverans och överlåtelse mm.  

 

Grundreglerna hittar du på www.skk.se under 

/Verksamhet/Regelverk/Uppfödning.  
 

Uppfödare 

En bra idé är att ta reda på hur länge uppfödaren har fött upp rasen. Om det är en 

relativt ny uppfödare som inte har så lång erfarenhet av rasen, har då uppfödaren 

möjlighet att rådfråga eller hänvisa till en mer erfaren uppfödare? Ta även reda 

på hur uppfödarens nätverk (veterinär, kollegor, rasklubb, specialklubb) ser ut.  
 

Avelsråd 

Om du känner dig osäker så kan du som valpköpare bl.a. vända dig till 

Avelsrådet för rasen som i samverkan med ras- och specialklubb arbetar för att 

bibehålla rasens karaktär, hälsa, exteriör och jaktliga förmåga. Avelsrådet 

fungerar också som ett hjälpverktyg för rasens uppfödare och hanhundsägare. 

Hos Avelsrådet kan man t ex få hjälp att räkna fram inavelsgraden för en viss 

parning.  
 

 

http://www.skk.se/


Jagar uppfödaren? 

Ta reda på om uppfödaren själv jagar och sedan hur många år tillbaka. Går det 

att få råd och hjälp vid injagning av hund?  

 

Vad händer om min hund inte jagar? 

Det finns inga garantier att din hund kommer att jaga eller bli en bra jakthund. 

Enligt SKK:s rekommendationer bör uppfödaren inte lämna sådana garantier.  

 

Jag vill även ställa ut min hund 

Om du förutom att jaga med din hund även vill ställa ut den ska du ta reda på 

om föräldrarna är meriterade på utställning. Ju högre meriterade det är desto 

bättre. Det är också en fördel om uppfödaren ställer ut regelbundet. Då är 

uppfödaren väl insatt och kan hjälpa dig att rekommendera rätt valp i kullen.  
 

Tik eller hane? 

Ett råd är att redan innan valpköpet ha bestämt sig för om man vill ha tik eller 

hanhund. Vad gäller lynne och jaktförmåga är det ingen skillnad på tik eller 

hane inom rasen. Tikarna löper dock två gånger om året. Se till hur din 

omgivning ser ut, vad är bekvämast för dig?  

 

Pris 

Priset ska vara rimligt. Det är viktigt att ringa runt till flera olika uppfödare för 

att få en bild av vad ett realistiskt valppris inom rasen är. Att tänka på då är att ju 

högre meriterade föräldrarna är desto högre är valppriset. Ta reda på om det är 

något mer än valpen som ingår i köpet. Ingår det t ex trimningshjälp, 

medlemskap i ras-/specialklubb, valpträffar, valpkurser, hjälp med injagning 

osv.  
 

Lycka till! 


