
 
 Kjekt og vite – ved kjøp av valp  
 
. Kontakt flere oppdrettere og besøk gjerne en hundeutstilling for og få en viss oversikt. 

. Unngå valpefabrikker som spyr ut valper og har flere valpekull til enhver tid.  

. Anbefalt valpepris på Japansk Spisshund er pr i dag: 14 000 kr. Selges valpen til redusert pris bør du 
stille spørsmål rundt det.  

. Spør hvor ofte oppdretteren har kull.  

. Spør om foreldredyrene har gjennomført noen helseundersøkelser, og helsestatus på evt. tidligere 
kull etter disse.  

. Hvor gamle er foreldredyrene? Norsk Kennel Klubb krever at tispen skal være MINST 18 mnd ved 
tidspunktet for paring.  

. Har du mulighet til og komme på hjemmebesøk hos oppdretteren bør du absolutt gjøre det.  

. Er tispen og valpene velstelte og i rene omgivelser?  

. Spør om hva oppdretteren gjør for å sosialisere valpene.  

. Spør om oppdretteren deltar på noen form for aktivitet og konkurranse med hundene sine.  

. Svarer oppdretteren bra på dine spørsmål? Spør oppdretteren om alt du måtte lure på. En seriøs 
oppdretter er glad for at du som potensiell valpekjøper er interessert og stiller spørsmål.  

. Oppdretteren bør også være opptatt av og finne ut mest mulig om deg og dine planer for en 
eventuell valp. Det viser at oppdretteren bryr seg om valpene den selger.  

. Valpen leveres i 8 ukers alder. Det skal benyttes skriftlig kjøpeavtale som undertegnes av begge 
parter. Valpen skal være behandlet mot innvollsorm. Det skal vedlegges helseattest fra veterinær og 
denne bør ikke være eldre enn 14 dager. Etter levering skal oppdretteren snarest mulig sørge for at 
valpen blir registrert og overlate registreringsbeviset (stamtavlen) til kjøper. (Jfr. NKKs etiske 
grunnregler for avl og oppdrett)  

. En seriøs oppdretter vil være villig til og holde god kontakt og oppfølging også etter levering.  

. NJSK har egen valpeformidler, som du kan spørre om hjelp og råd.  
 
LYKKE TIL! 


