
JORDBRUKSVERKETS REGLER OM AVEL PÅ HUNDAR

Svenska Jordbruksverket (SJV) har lagar, regler och riktlinjer kring hållandet av 
hundar, vilken omvårdnad hundar ska få osv. 

Så här ser reglerna kring avel ut (2018): 

***********************************************

Använd inte hundar och katter i avel om de mår dåligt av det

Det är inte tillåtet att använda en hund eller katt i avel om den mår
dåligt av det och om det finns risk för att avkomman ärver 
sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Djur som är överdrivet 
rädda eller aggressiva och djur som saknar förmåga att föröka sig 
på ett naturligt sätt får heller inte användas i avel.

Tiken måste vara minst 18 månader
En tik får inte paras förrän tidigast andra gången den löper och inte
innan den är 18 månader gammal. Om tiken får två valpkullar inom
en period på tolv månader måste den få minst tolv månaders vila 
innan det blir dags för ännu en kull.

Förbud mot avel med sjuka djur
Hundar och katter får inte användas i avel om

• de har en sjukdom eller ett funktionshinder som kan ärvas

• de har eller med stor sannolikhet har recessivt anlag i dubbel 
uppsättning för sjukdom

• de har eller med stor sannolikhet har enkelt recessivt anlag för
sjukdom såvida inte parning sker med individ som är 
konstaterat fri från motsvarande anlag

• parningskombinationen utifrån tillgänglig information ökar 
risken för sjukdom eller funktionshinder hos avkomman.

Förbud mot avel med rädda och aggressiva djur
Hundar och katter som är överdrivet rädda eller omotiverat 
aggressiva får inte användas i avel. Anledningen är att djuren inte 
mår bra av sådana beteenden och att det finns risk att beteendet 
överförs till hundvalpen eller kattungen.



Förbud mot avel med djur som saknar förmåga att föröka sig
naturligt
En tik eller honkatt som inte kan föda på ett naturligt sätt ska inte 
användas i avel. Risken är att anlag för svåra förlossningar förs 
vidare till nästa generation.

Det kan hända att veterinären måste ta till kejsarsnitt om fostret 
ligger fel, men det får inte bli en vana att göra så. Därför är det inte
tillåtet att låta en tik eller honkatt som förlösts med kejsarsnitt två 
gånger fortsätta att para sig.

Insemination
Insemination får endast ske på tikar som har förmåga att föröka sig
på ett naturligt sätt och ska utföras av veterinär med särskilt 
godkännande som seminör. Om du vill importera sperma från en 
utländsk hanhund finns det särskilda importkrav. Här hittar du mer 
information om villkor för införsel av hundsperma till Sverige. Vill 
du istället ta med tiken utomlands ställs det inga särskilda krav för 
inseminationen då tiken är i utlandet. Glöm inte att tiken måste 
uppfylla villkoren för att resa till landet där hon insemineras 
respektive villkoren för att få komma hem till Sverige – mer 
information om in- och utförsel hittar du här.

Smittrisker vid avel
Var uppmärksam på att vissa sjukdomar, som till exempel brucellos
(bakterien Brucella canis), kan spridas i samband med insemination
och parning med utländska hundar från länder där dessa sjukdomar
är allmänt förekommande. Ett sätt att minska risken för smitta är 
att provta avelsdjuren före användning.
****************************************************

Som uppfödare bör vi hålla oss uppdaterade på ev uppdateringar av
dessa regler på jordbruksverkets hemsida:  
www.jordbruksverket.se  

Här är en direktlänk till dessa regler: 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/
hundarochkatter/avel.4.207049b811dd8a513dc8000462.html 
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