
Guldkorn från uppfödare
Text: Avelskommittén   Vinjettfoto: Stefan Grahn

I det här numret har vi samlat olika tips från uppfödare som vi 
hoppas kan vara till nytta för andra. Kanske har du erfarenhe-
ter av liknade slag eller helt andra lösningar som du kan tänka 
dig att dela med dig av? Tveka inte, utan hör av dig till någon 
av oss i avelskommittén via avel@ssrk.se

Kattlådor i valphagen
De flesta uppfödare har säkert använt 

dagstidningar som underlag i valpha-

gen. Men det går att komma ifrån 

lukten av våta, smutsiga och strimlade 

tidningar. Här är några förslag på alter-

nativ.

Mattias och Anna Wistrand, 

kennel Wijmas

– Vi fick tips från Vildandens tollarupp-

födning att använda plastlådor som var 

cirka 50 x 50 cm med låg kant, egent-

ligen avsedda till rengöring av grillgal-

ler som bland annat finns hos Meko-

nomen. Vi provade sedan olika sorters 

kattströ och fann en variant i cellulosa 

från Granngården som skapade en 

luktfri miljö. Lådorna introducerades 

vid drygt tre veckors ålder och det tog 

inte lång tid förrän valparna sprang dit 

för att göra sina behov. Begagnat strö 

kunde lätt tas bort med en liten spade 

och det blev både lättskött och lättstä-

dat då golven inte behövde torkas i 

samma utsträckning. Och valpköparna 

har återkopplat att valparna sökte en 

plats där de kunde rasta sig när de kom 

till sin nya miljö.

Gudrun Nordin, kennel Mysaks

Gudrun har använt en låg låda med 

pellets till flera kullar och tycker att 

det har fungerat perfekt. Valparna har 

fått tillgång till lådan från fyra veckors 

ålder och de har direkt förstått vitsen 

med den. 

– Visst blir det lite sopande av pel-

lets, men mycket hellre det än blöta 

äckliga tidningar som valparna sliter i 

småbitar. 

Gudrun poängterar att det är vik-

tigt att använda obehandlade pellets 

utan tillsatser. Hon köper säckar på 16 

kilo på Jula för cirka 40 kronor. 
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Lådan har måtten 70 x 80 centime-

ter och är 10 cm hög. Botten bör vara 

av ett material som inte suger åt sig väta 

så lätt, medan ramen är gjord av trä. 

Under varje hörn sitter det 5 mm dis-

tanser, så det kommer in lite luft under. 

Lådan står i ett hörn i valphagen 

och valphagen är placerad på en väl-

digt stor bit av en golvmatta, en sådan 

som man vanligtvis lägger in i kök eller 

våtutrymmen. Mattan går en bit utan-

för hagen också för att säkert skydda 

golvet.

En fördel är att man slipper alla 

stora sopsäckar med blött tidningspap-

per medan pellets går att lägga i kom-

posten. Dessutom tycker Gudrun att 

det blir mycket mindre lukt och känns 

fräschare. 

– Valpköparna säger att det har va-

rit lätt att få valparna rumsrena. Kanske 

beror det på att de inte hittar någon 

låda i sitt nya hem?

Dåliga magar
Henric Fryckstrand, kennel Dewmist 

– Som uppfödare har man under åren 

fått vara med om när valptikar – som 

man vet behöver äta mycket och ofta – 

råkat ut för diarréer samtidigt som de 

ska vara högproducerande på mjölk. 

Likaså blir man orolig när valpar blir 

dåliga i sina magar. Något som jag till-

lämpar vid sådana situationer är en 

produkt ”Olewo Karotten”, som består 

av torkade morötter, producerat i Tysk-

land men som bland annat saluförs 

av Meradog. Produkten blötläggs och 

blandas ner i fodret. Magarna blir väl-

digt snabbt stabiliserade och för mig är 

det ovärderligt att ha hemma.

Individuell utfodring
Alf och Marion Olsson, kennel Allax 

– Vi tycker att det är viktigt att från start 

ha individuell utfodring till våra valpar. 

Det finns annars alltid de som kommer 

på efterkälken, eftersom en del valpar 

inte är lika framfusiga eller äter lika 

snabbt som sina kullsyskon.

Marion, som jobbat med båttill-

verkning, tillverkade stommen som du 

ser på bilden ovan av spillmaterial från 

plywood. Den kompletterades sedan 

med små billiga och lättdiskade glas-

skålar.

Ankie Andersson, kennel Searover och 

Anders Carlsson 

– Vi har gjort en enkel men praktisk 

lösning för våra valpkullar när de ska 

utfodras. Med hjälp av kompostgaller 

har vi skapat små fack där skål och valp 

lyfts i ovanifrån. Vi kan också ha ett gal-

ler ovanpå när vissa valpar försöker att 

klättra in till kamraterna. Du kan se vår 

konstruktion på bilden nedan. 

Stommen till matbaren är tillverkad av spillmaterial från plywood. 



Avelskommitténs kommentar: För oss 

som inte är ett dugg händiga finns ett ut-

märkt köpalternativ: WeanaFeeda.

Inkallningsträning – 
god service till valpköparna
Många levererade spaniel- och retrie-

vervalpar kommer villigt på inkallning 

eller visselsignal, tack vare att uppfö-

darna tränat in momentet i samband 

med utfodring.

När börjar ni, Jörgen och Anita? Be-

rätta lite mer om inlärningsprocessen.

Anita och Jörgen Norrblom, kennel 

Thorsvi

– När valparna är runt fem veckor och 

verkligen uppskattar fast föda intro-

ducerar vi visselpipan i samband med 

måltiderna. Till att börja med när de 

redan äter och då med ”låg volym”. 

Tanken är att de ska höra signalen utan 

att bli störda av den. Efter några dagar 

går vi över till att blåsa när maten ställs 

ner till valparna, och då med mer nor-

mal volym. Den signalen vi använder är 

tre korta signaler, vilket är vår vanliga 

inkallningssignal. 

Vi blåser vid varje måltid under val-

parnas resterande veckor hos oss. Det 

blir ganska många gånger och visselpi-

pan är rejält befäst på ett mycket posi-

tivt sätt när det är dags för valplevere-

rans. Vi rekommenderar valpköparna 

att fortsätta vissla i samband med ma-

ten under en tid för att befästa just den 

signal man själv använder, som inte be-

höver vara samma som vår.

Därefter gäller det att så snart som 

möjligt börja blåsa signalen vid andra 

tillfällen. Vi rekommenderar att man 

visslar när valpen ändå är på väg in till 

sin förare och självklart att man följer 

upp med belöning och beröm. n
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