Smuggelhundar
så undviker du dem
Källa: SKK.
Hundsmuggling är ett ständigt bekymmer och så sent
som förra veckan stoppade tullen en bil med 26 smuggelhundar. Här ger vi några konkreta tips på hur du
undviker att köpa en insmugglad valp.
Hundvalpar som smugglas till Sverige transporteras
under hemska förhållanden och de flesta som upptäcks
i tullen avlivas. Att valparna ofta farit illa under resan
till Sverige och inte är vaccinerade eller avmaskade står
inte i annonsen, och diskuteras ofta inte när köpet görs
upp. Att allt inte står rätt till upptäcks ofta först efter
köpet, om valpen blir sjuk eller när hundägaren tar
valpen till veterinären första gången.
Köpahund.se, för ett tryggare valpköp
Ska du köpa en valp, ta en titt på SKKs webbplats
Köpahund.se! Här finns många tusen rashundar till
salu, alla är registrerade och har en äkta stamtavla. Den
uppfödare som vill sälja sina valpar på Köpahund.se
ska följa regler som syftar till att ge tiken och valparna
goda förutsättningar.
Uppfödarna ska också följa Svenska Kennelklubbens
regler för hur köpeavtal ska skrivas och hur försäljning
och leverans av valparna ska gå till.
Ett viktigt råd
På webbplatsen Köpahund.se ger vi flera praktiska
råd till nyblivna hundägare och det finns massor med
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information om olika hundraser. Läs på ordentligt om
din favoritras och följ sedan vårt råd: Köp inte en valp
utan att först ha fått träffa uppfödaren och tiken, i
uppfödarens eget hem.
Detta ska följa med när du hämtar valpen
•– Registreringsbevis.
•–

Köpeavtal.

•–

Veterinärbesiktningsintyg som inte får vara äldre
än sju dagar.

Om valpen är vaccinerad ska du få ett
vaccinationsintyg. Valpen ska vara id-märkt med
chip eller tatuering och av uppfödaren ska du få en
ägaranmälningsblankett med hundens uppgifter ifyllda.
Billig smuggelhund kan stå dig dyrt
En hund som smugglats hit från utlandet kan aldrig få
en lika bra försäkring som en svenskfödd. Försäkringen
gäller aldrig för fel som fanns innan försäkringen tecknades oavsett om felen är medfödda eller ej.
En svensk uppfödare har dock möjlighet att försäkra
sig mot så kallade ”dolda fel”, det vill säga om en valp
under de tre första åren visar sig ha en sjukdom eller
defekt som bevisligen fanns vid leveransen men som
inte upptäcktes då. 

Farligt för våra hundar
Det finns många olika saker som våra hundar inte mår bra av. Här finns några av dom.

Choklad
Choklad innehåller teobromin, vilket är ett ämne som
kraftigt stimulerar centrala nervsystemet och hjärtat.
Hundar utsöndrar teobromin betydligt långsammare
än människan, vilket gör att hundar riskerar förgiftning
vid ganska små mängder. Det har också betydelse hur
många procent cacao chokladen innehåller, ju mer cacao ju farligare är den.
Symptomen vid teobrominförgiftning är: flämtningar,
kräkningar, diarée, darrningar, koma och kramper. Det
finns inget motgift utan hunden behöver snarast komma
till veterinär för vätsketerapi och kräkframkallning.
Vetedeg
När deg jäser bildas etanol, varför hunden kan få akut
alkoholförgiftning om den äter ojäst deg. Har hunden
ätit deg kan den få uppsvälld buk, kraftiga kräkningar
och även diarée. Oftast piggnar hunden till utan veterinärvård, men får tecken på ”bakfylla”.
Salt
Saltförgiftning kan i svåra fall leda till döden. Detta händer ibland när ägaren försöker framkalla kräkningar
med koksaltlösning. Ge därför aldrig salt för att framkalla kräkningar.
Hundar som stulit buljongtärningar blir om det fått
i sig många (cirka 15) vingliga och tappar bakdelen.
Hundens vätskekorrigering behandlas hos veterinären
under ett dygn.
Lök
Lök äter hundar i regel inte i stor mängd, men det finns
undantag. Tänk på att inte bjuda hunden av din egen
mat om det är mycket lök i eller till den.
Får hunden i sig en stor mängd kan det leda till hemolys (sönderfall av röda blodkroppar) och hunden
måste behandlas av veterinär.
Tvål
Tvål i fast form består av fett och
salter. En del hundar äter gärna tvål.
Reaktionen är illamående, kräkningar och ibland diarée.

Tobak
Enstaka fimpar eller någon cigarett
ger sällan symptom. Snus dären
mot, som är finfördelat och nikotin
i fri form, ger tämligen snabbt reaktion:
kräkningar, slöhet i enstaka fall andningspåverkan.
Mindre mängd kräver oftast ingen åtgärd men är man
osäker så kontakta veterinär.
Inomhusväxter
Prickblad, euphorbia arter, julstjärna, high chaparall,
kristi törnekrona, skvätt iväg och gummiplantan. Alla
dessa har stark växtsaft. De förorsakar irritation, svullnad och ibland svårighet att svälja, även kräkningar och
buksmärtor förekommer. Behandlas med intagande av
vatten och medicinskt kol.
Utomhusväxter
Idegran innehåller irriterande oljor som ger förgiftningssymptom redan en
timmer efter förtäring.
Det kan visa sig med
kräkningar, andningssvårigheter och kollaps. Här gäller det att
få hunden till veterinär
så fort som möjligt. Låt
inte hunden tugga på
grenar av denna växt.
Rhododendron
innehåller, både blad
och blommor, innehållet andromedotoxin. Symptomen när hunden ätit av
busken kan vara fördröjd i flera timmar: kräkningar, salivavsöndring, andningsförlamning, kramper. Omedelbar
veterinärvård är nödvändig.
Det gäller för hundägare att planera både sin trädgård och vilka inomhusväxter man har hemma. Framför
allt, när man ska hämta en ny liten valp, de smakar ju på
det mesta under sin uppväxt. 
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