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Planerar du att köpa
en rottweilervalp?
Hur hittar du rätt valp för just dig? Vad bör du tänka på? Vilka

hälsoproblem är vanliga hos rottweiler? Hur vet man att

föräldradjuren har en bra mentalitet? Och var hittar man 

information? 

Nu har Svenska Rottweilerklubben skapat en manual för dig 

som står inför att köpa valp. 



Svenska Rottweilerklubben-
valphänvisning

Idag är valpmarknaden stor och det kan vara svårt att veta vad man 

skall titta efter.

Svenska Rottweilerklubben har en valphänvisning där alla kullar

hänvisas från de uppfödare som är medlemmar i rasklubben och även

registrerade uppfödare i Svenska Kennelklubben (SKK).

Valphänvisningen är kategoriserad utifrån vilka kullar som uppfyller de 

avelskriterier som rasklubben har, vilka markeras med en symbol. 

Övriga kullar som hänvisas uppfyller registreringskraven från SKK.



När du kontaktar en uppfödare är det bra att vara
förberedd. Skriv ner de frågor och funderingar du 
har. 

Här kommer några tips:

Se till att den tilltänkta valpen är registrerad i SKK, då deras

anslutna uppfödare har ett regelverk att rätta sig efter. Köper du en

oregistrerad valp finns det ex ingen dokumenterad hälsostatus

bakåt, dvs det finns inga krav på att föräldrarna är hälsoundersökta

eller mentaltestade. Detta medför en ökad risk för att du köper en

valp med mindre bra förutsättningar för ett friskt och lång hundliv. 

Det är inte ens säkert att en oregistrerad valp är renrasig, eftersom

den inte är stambokförd. Är den inte registrerad i SKK likställs

valpen med en blandras och omöjliggör dina möjligheter för att

delta på mentaltester, utställningar eller andra tävlingsaktiviteter.

Att vara registrerad i SKK är inte samma sak som att vara

registrerad i Jordbruksverket. Alla hundar skall vara

ägarregistrerade i Jordbruksverkets register enligt lag.



Föräldrarnas hälsostatus, 
hur ser det ut?

HD/ED? Preliminärt HD/ED-index för kullen? Index bör överstiga 

101 i den tilltänkta kombinationen (rekommendation från SKK) Mer 

info hittar du här: Information om SKK:s index för HD och ED

Är föräldrarna DNA-testade för JLPP? Minst en av föräldrarna 

behöver vara fri från JLPP för att säkerställa att valparna inte kan 

utveckla sjukdomen. Mer info om JLPP här: JLPP

Fråga om andra kända sjukdomar i föräldrarnas kullar. 

Finns det ex. kullsyskon som har epilepsi? Tillväxtrubbningar som ex 

Osteochondros (OCD), FCP och UAP? Finns det korsbandsskador i 

kullen? Allergier? Mag- och tarmproblem? 

Det är även viktigt att man som valpköpare ställer frågor till 

uppfödaren om hälsostatus hos föräldradjuren och deras släktingar 

innan man köper sin valp. Uppfödaren har skyldighet att informera 

om de sjukdomar som denne känner till.

https://rottweilerklubben.se/information-om-skks-index-for-hd-och-ed/
https://rottweilerklubben.se/jlpp/


Hur gamla är
föräldradjuren?
Inavelsgraden för kullen bör vara så låg som möjligt, Svenska 

Kennelklubben, SKK rekommenderar inte parning mellan två 

individer där avkommans inavelsgrad överstiger 6,25% d v s 

kusinparning. Ju högre inavelsgrad, desto större chans att

gener dubblas och sjukdomar uppträder. För rottweiler bör

inavelsgraden hållas under 1,5 % för att inte öka

inavelsgraden i rasen.

När för unga hundar debuterar i avel finns risk att vissa

genetiska sjukdomar inte hunnit debutera än. Dessutom

behöver en rottweiler få bli vuxen (både mentalt och fysiskt) 

innan den för sina gener vidare och kan axla ett föräldraskap. 

Rottweilerklubben har som mål att 95 % av avelsdjuren gör

avelsdebut efter 3 års ålder



Känd mental status 
efter genomfört MH
MH(Mentalbeskivning) är ett krav för att få registrera avkomma i

SKK. Man kan utläsa en hel del kring föräldradjurens mentala

egenskaper genom att studera deras MH-beskrivning. Viktigt är

även att kontrollera hur föräldradjurens kullsyskons beskrivningar

ser ut. Dessa, och mycket mer, finns att hämta på SKK Avelsdata

Rottweilerklubben har skapat en så kallad rasprofil för vilka

egenskaper som är önskvärda hos en rottweiler. Man har även

markerat vilka egenskaper som ej är önskvärda, dvs

diskvalificerande fel. Länk till rasprofil finner du här: 

https://rottweilerklubben.se/wp-content/uploads/2019/08/Rasprofil-

f%C3%B6r-rottweiler-2019-03-01_2.0.pdf

Ställ även frågan hur föräldradjuren fungerar i samhället till vardags? 

Är föräldrarna sociala? Rädda? Nyfikna? Lekfulla? 

Vill ni ha hjälp att tolka ett MH-protokoll eller har andra frågor om 

mentalitet så kontakta mental@rottweilerklubben.se

https://hundar.skk.se/avelsdata/Initial.aspx
https://rottweilerklubben.se/wp-content/uploads/2019/08/Rasprofil-f%C3%B6r-rottweiler-2019-03-01_2.0.pdf
mailto:mental@rottweilerklubben.se


Dolda-fel-försäkring

Fråga uppfödaren om denna har en dolda-fel-försäkring. En dolda-

fel-försäkring täcker eventuella medfödda fel som inte varit synliga

vid besiktning innan leverans, och gäller hundens tre första

levnadsår. En uppfödare är skyldig att ersätta ett dolt fel som 

upptäcks inom tre år från leveransdagen, oavsett om de har en 

dolda fel-försäkring eller inte. Men en dolda fel-försäkring ger 

ekonomisk trygghet för både dig som valpköpare och för 

uppfödaren. Fråga uppfödaren så berättar de gärna mer! 

En tillmötesgående uppfödare som vill svara på frågor, är A och O. 

Om uppfödaren inte vill svara på frågor, är det något att fundera

över. Att vara uppfödare innebär att man bör kunna förklara varför

man gjort en kombination och vad man förväntar sig av denna. Att

få träffa och klappa tiken och även hanen är väldigt önskvärt.



Valparnas uppväxtmiljö 
är jätteviktig
Valpar bör växa upp i en lugn och stressfri hemmiljö och de behöver

mycket mänsklig kontakt under sina första levnadsveckor för att bli

socialiserade.

Hur är tiken med sina valpar? Önskvärt är att du får se mamma-

hund tillsammans med sina valpar då hon är den som valparna

präglas på.

Kontakt med uppfödaren efter att du fått hem din valp är önskvärt. 

Det är uppfödaren som känner sina linjer bäst och kan hjälpa dig 

om du stöter på problem med din valp. Förhoppningsvis har denne

både kunskap och erfarenhet att hjälpa till.



Vad gäller vid 
handpenning?
En uppfödare inom SKK får inte ta emot handpenning för en valp

innan den är född. Handpenningen måste avse en specifik valp 

(tex. grön tik) och ett köpekontrakt ska upprättas i samband med 

att du betalar handpenning. Du ska alltså inte betala handpenning

för en valp innan du har fått veta vilken valp du kommer att få köpa.

Handpenningen får inte överstiga 15% av köpeskillingen.

Med handpenning jämställs exempelvis köavgift, tingningsavgift, 

intresseavgift, visningsavgift, bokningsavgift eller andra avgifter

oavsett lydelse som eventuellt erläggs för att en person skall få stå

på kö för köp av valp. Vid erläggande av avgift som kan jämställas

med handpenning ska SKK’s köpeavtal upprättas, handpenning

skall avse specifik valp och inga andra avgifter skall belasta

presumtiva köpare.



Detta är en bra början att ta med sig i sökandet efter just din valp. Har du 
ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta utskottet för avel och hälsa
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