
Avelsansvarig
Annika Åkerman
Kommitté: Eva von Celsing, Anita Norrblom, Lena Widebeck, 
Annika Thunfors, Nellie Martinsson, Clara Oldenburg

Kontaktpersoner 
i avelsfrågor
Amerikansk cocker spaniel
Karin Linde Klerholm
kennel.rotojek@outlook.com

Chesapeake bay retriever
Karin Pettersson
0730-457642
avel.chesapeake@gmail.com

Clumber spaniel
Kristina Seo Gagnebeck
0733-910900
styrelsen@clumber.net

Curly coated reriever
Jane Edvinsson
0702-271543
jannedvinsson@gmail.com

Cocker spaniel
Ingrid Olsson
0706-793422
avel@cockerklubben.com

Engelsk springer spaniel
Lotta Claeson
0707-708494
styrelsen@springerklubben.org

Field spaniel
Karen Hansen
+4792060608
avel@fieldklubben2022.se

Flatcoated retriever
Maria Skogsberg
0707-190744
avel@frk.nu

Golden retriever
Tezzy Vaerlien
0707-131111
avel@goldenklubben.se

Irländsk vattenspaniel
Annika Åkerman
0706-840107
avel@ssrk.se

Labrador retriever
Lena Karlsson
0736-188794
avel.ansv@labradorklubben.se

Nova scotia duck tolling retriever
Therese Knutsson
0709-705587
avelsansvarig@tollarklubben.se

Sussex spaniel
Annika Åkerman 
0706-840107
annika@sugarloaf.se

Welsh springer spaniel
Rigmor Långström
0709-534308
avel@wssk.se
dalsvedens@gmail.com

AMMACENTRALEN
hjälper nyfödda valpar

Det är lätt att känslorna tar överhanden och att man tycker 
synd om en uppfödare som mist sin tik och står med nyfödda 
valpar. Men att ta emot andras valpar är ett enormt stort an-
svar och innan man tar sig an uppgiften är det viktigt att vara 
överens om villkoren.

Text: Lena Widebeck och Eva von Celsing

Kerstin Norberg och SE UvCh SE VCh Zelmaas Gaia från spårprov 2021. 
Foto: Fredrik Malmqvist.



Vad händer exempelvis om en eller fle-

ra valpar dör? Och hur ska den tikägare 

som föder upp valparna ersättas?

Kerstin Norberg har stor erfarenhet av 

att under många år ha varit verksam i 

Ammacentralen och hon poängterar 

vikten av att reglera villkoren i förhand 

och gärna skiva på ett ömsesidigt kon-

trakt innan man åtar sig uppgiften. 

Med hjälp av juristen Per-Erik Tiselius 

så utformades ett avtal som det kan 

vara klokt att använda för att minska 

risken för tvister eller osämja. Efter att 

i några dygn ha tagit hand om en an-

nan uppfödares valpar kan tikägaren 

upptäcka att det här var jobbigare än 

man föreställt sig. I synnerhet om valp-

ägaren visar sig ha en annan inställning 

till arrangemanget. Ska valparna köras 

till amman eller tvärtom? Hur ofta får 

valpägaren hälsa på? Många frågor att 

ta ställning till.

Ammacentralen bestod från bör-

jan av tre ideellt arbetande personer 

ute i landet. Initiativet till bildandet 

hade tagits av SHF, Svenska Hundupp-

födarföreningen. Kerstin och övriga 

medarbetare mottog drygt 100 samtal 

från hundägare årligen som antingen 

kunde ställa upp med en tik eller be-

hövde en tik. Till slut blev Kerstin en-

sam med uppgiften och i dagsläget är 

förfrågningarna under tio per år.

Under flera år har Ammacentralen 

haft en återkommande gratisannons 

i Hundsport Special. Här skulle Djur-

sjukhusen kunna ha en mer aktiv roll.

Den som tar emot valpar måste vara 

beredd att ha valparna tills de är åtta 

veckor gamla. Enligt Jordbruksverkets 

bestämmelser så likställs en amma med 

en mamma och får därför inte skiljas 

från valparna tidigare än vid åtta veck-

ors ålder. 

När det gäller ersättning för arbe-

tet anser Kerstin Norberg att en rimlig 

nivå för att ha valparna i åtta veckor 

bör vara cirka halva valppriset per valp.  

Om man tar emot valparna senare än 

vid födseln så kan priset justeras pro-

portionellt med tiden.

När det gäller vilka tikar som är 

lämpliga som ammor bör de tidigare 

ha haft valpar, så de är vana att sköta 

små valpar. Det gäller ju inte bara att 

klara uppgiften att ge di utan de ska 

även sköta och slicka valparna så ma-

garna fungerar. Tiken behöver inte ha 

en egen kull utan det kan räcka att hon 

är skendräktig och har mjölk.

De flesta tikar tar sig an främmande 

valpar om man preparerar dem med 

doft från de andra valparna. Det är 

däremot viktigt att tikens egna och fos-

tervalparna är av ungefär samma ålder 

och storlek. Man kan ta ut tiken och 

därefter blanda valparna med tikens 

egna och sedan släppa tillbaka henne.

En tik som av olika skäl har dåligt 

med mjölk eller ingen mjölk bör inte 

ersättas av en amma. Hon bör få be-

hålla sina valpar och sköta dem. Mat-

ningen får uppfödaren ta hand om 

och ge valparna med nappflaska. Vad 

gäller ersättning för modersmjölken 

anser Kerstin Norberg att det bästa är 

getmjölk. n

Fakta om Kerstin Norberg
Kerstin Norberg, Lidingö, har sedan 
början av Ammacentralens start även 
haft ett fortsatt stort engagemang och 
är i dagsläget den enda kontaktper-
sonen.

Kerstin har jobbat som journalist och 
fotograf, bland annat redaktör för tid-
ningen Taxen. Hon berättar:

– Jag har haft strävhårig tax sedan barn, 
uppfödare sedan 1989 med kenneln-
amnet Zelmaas. Hittills 45 kullar med
sammanlagt 224 valpar.

Jag blev intresserad av Svenska 
Hunduppfödareföreningen och Am-
macentralen när jag 1994 själv fick en 
singelvalp. Sökte medlemskap i den ve-
van, hamnade så småningom i styrelsen 
och blev en av kontaktpersonerna i 
Ammacentralen 2003.

Telefon: 08-667 35 09; 070-667 68 78
Mejl: kerstin.norberg@zelmaas.se


