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Hundsmuggl ing
- ett ord som fram-
manar b i lder  pa ihop-
tejpade valpar, intryckta i
reservdack el ler  under b i ls i i ten.
Uppfodda med et t  enda mal  i
s ik te:  sA snabb och hog for t j t inst
och sA smA utgi f ter  som moj l igt ,
Valpar undan t ikar  som parats v id
var je lop,  utan minsta tanke el ler
hdnsyn t i l l  hundarnas bista,

TEXT & ILLUSTRATION: URSULA WILBY

50

T\, et dr ingen nyhet att till Sverige insmugglade valpar sdljs till okunniga

I I ki;pare som lockas av tanken att fi en renrasig valp till ett avsevdrt idgre

LJ pris dn vad en svensk uppftidare miste ta. Men ju mer problemet upp-

mirksammats, desto "finurligare" beter sig smugglarna och deras iterforsiljare. I

dag dr det mer regel dn undantag att "svarta" smuggelvalpar "wdttas vita" och

seljs bide veterinlrbesiktade och "registrerade" ...

Sdmsta miijliga start pi livet
Minga av dessa valpar har inte fbtt den start i livet de borde kunna fdrvdnta sig.

Bristfailig utfodring, icke-existerande avmaskningar och allehanda smittor gcir

att inte enbart hundvalpen sjdlv kan insjukna, utan att dven andra hundar och

andra djur - och kanske dven md.nniskor utsatts fcir smittorisker.

Var och varannan vecka idser vi snyftartiklar i kvdllspressen. "Icke-ont-anan-

de-familj" kdper stit mops/fransk bulldogg/chihuahualiknande-valp av okend F





l i -  person utanlor kr ipcentrum. Valpen insjuk-

nar. namnar nos vetennar. anses vara smug-
ge lva lp  och  av l i vas .  N igon i re rbera ln ing ,
e l le r  ens  kontakr  med sd l ja ren .  g i r  in te  a t t
F i ;  der  mob i la  konrantkors tnummer  som

denne lamnat dr inte lingre i bruk.
Kvar  s r i r  Fami l len  och  sor je r .

Ren och skdr dumhet frin kiiparens
sida?
Si kan man iu tvcka.

I alla fall om man dr insatt i hundvdrlden
och vet hur det borde gi till. Visst finns det
massor av information att fi om hur ett se-
ririst hundkcip ska gi till. Och man behover
inte ens leta speciellt mycket ftir att hitta in-

formation som visal p& riskerna med att
kopa en valp utan papper.

Men fertalet kopare av dessa smuggelval-
par rdnker sdkerl igen inre t i l l  f i rrran kcipet
redan dr ert faktum. Man vi l l  ju helt  enkelt

bara ha en srit liten valp att iilska. Ftir:ild-

radjurens utstdllningsmeriter och halsosta-

tus bryr man sig inte om.
Och vilken forstagingskopare, som inte

dr  insar r  idmnet ,  begr iper  Forkor tn ingar

som HD/ED/PRA och l i knande?

Jag kan rent av trnka mig att det finns
kopare som skrdms av sjdlva tanken att kon-
takta en kennel vars hemsida for det mesta

bestir av upprikningar av vinster och

championL i r la r  vunna i  he la  vdr lden.

Ndr man faktiskt, trots allt, bara viil kopa

en sot l i ten vaip att slosa sin karlek pa:

Kravlijsa sdljare

Di ir lorstis en (enligt annonsen....) renra-

sig valp lor err legre pris art foredra. Har
s td l l s  inga  obekvdma f r igor .  Sd l ja ren  v i l l

i n re  ve ta  hur  lange man rdnker  vara  bor ta

frin valpen och krdver inte heller att kopa-

ren ska engagera sig pi nigot vis. Inga 6ns-

kemnl  om urs td l ln ingsmer i te r ing  e l le r  l i k -

nande. Man behciver inte hel ler stdl la sig i
k<; i hopp om att kanske fi lov att kopa en

valp ur en framtida kuli.
Helt enkelt ett enklare hundkcip, anser

nog manga Kopare.
Fast. en del 

' 'Fcirsr isigpiare" 
kan [drst is

tycka att det dr rdtt it den personen som

anings lc is t  kdper  en  s idan va lp  -  ndr  man

itminstone borde kdnna till att det krdvs en

del papper, veterindrinryg och helst en
chips-mdrkning for att man ska kdnna sig
pi den slkra sidan.

Si hiir kan det gi till
Men - det gir faktiskt att pi ett relativt en-
kelt vis att omvandla en smuggelvalp till en
"registrerad svensk" valp; Visserligen nag-

gar detta nigot pi sa'ljarens fortjdnst, men

det kan det vara vitt nu nir minga kopare
trots allt bc;rjar bli lite mer medvetna.



Kullarna smugglas in som tidigare. Men Och Aven om de;samtidigt pitalar att de Men "registreringen di?
skillnaden 

1o1 1{igare 
1r att nir de kom- 

lnte 1a1 
eq.o1 vApku"llsbesikrriingar ddr Kanske koparen dr ,,en misstdnksam typ,,

T.l 
t{| Sverige si bo.kas det tid hos en vere- "uppflidaren" inre ger 

*.: 
*t arr vara upp- och eFterlyse, yrrerligare papper? lnga pro_

rindr f t i r  valpbesiktning f<idare, f inns det trors al lr  inte mycket annat ble m!

. 
Det finns ingenring som reglerar yppfttd- a.tr gcira dn att refusera uppdraget. Eller, en- Frir mdrkligt nog finns der dven gorr om

lltC: 'blandrasvalpar:: l  
gi .y.Ti,  ska dve n t iq ul lqj f ;  mdjl igt is konrakra och varna ' ,r .nrarig"" 

J.h , i .nrkr.gistrerade- valpar
DlanorasvarPar veteflnafD€srKtrgas. 

.cnlP- 
ancra; narllggance, veterlnarer om att na- '.med 

stamtaula" pi Blocker. Till orroligr
m d r k a s o c h v a c c i n e r a s ' V i s s t , f i n n s ^ d e t e n g o t m y s k o : i r p i g a n g . . .
uppenbar r isk atr det upptdcks defekter - Finns valparna redan pi.  kl iniken och ve- raser vanl igrvis kosrarl
. .Jt,ki : :k.. : jukdomar - di det gdrs en terindr 

.misstdnker -att  
det_r<ir. .sig. om.en Bara art si i  r i l l  om man nu vi l l  kopa en

valpkul lsbesikrning hos veterinlr.  Men der smuggelkul l , ,  ska fdrsrls Jordbruksverket gul l ig l i ren rensig valp pi direktenl Regisr-
f inns mycket.som en vecerindr fakriskt inte kontakras. Men smuggell igorna dr sl . i lad;, i .rrd1 .;r ,  absolu- ' t l  Fast i  Jordbruksuei.t ,
kan se... Och even om det finns nigra an- de har lert sig hur man ska upptrdda och hundreeister!
mdrkningar her och var pi besiktningsinty- vern som ska ika med valpkullen. 

, . , ^ Kann"er ftirstagi.ngskriparen till skillna_

,glll 
si har valparna trots allt stigit rejalt i 

.. 
D.:: gir givetvis ocksi bra att.boka tid for . den mellan .r, urlp .lo- a, ag"rr.gistrerad i

vdrde. Fcir nu kan valparna pldtsl igt annon- "sin" kul l ,  el ler enstaka valpr_i.ett  
lamn 

och 
Jordbruksverker, alrernativr i  Svenska Ken-

;T:.xi'':rTrrfr:;*o'' 
veterindrbesikri- .,ffi;*:::i"l"il?:'.'ii.l'llfilxl; :*m;'m'ml[l.H:il.L:;:'  

Veterinxrer och diursjukhus iag har talar siuk vi lket forldarar varfor "kompisen" inte [ lubben?
med bekrdfrar atr detta dr en helt moilig vag vet mycker om varken kullen. den spcifika 

^-i<lr"r'oorrr,rolin,.

att  96. valpen el ler om uppfodning i  al lmlnhet.

Och stamtavlan di?

Y'r.r, 
frnn:...1 sidan! Snyggt utprinrad pi

skrivaren dar hemma.
Men den som aldrig kiipt hund tidigare

vet oftast inte hur en riktig stamravla ser ur.
Valpen har, i  koparens cigon, med andra
ord al la papper Idara. Och der dr knappast

. troligt att sdljaren upplyser koparen om att

; dessa papper dr av noll och intet vdrde di.

:  & r det gdl ler atr Fastsrdl la valpens "r ikt iga"

identitet.
Bide kcipare och sdljare kan kdnna sig

ncijda. Det dr vdl detta som brukar kallas en
"Vinn-vinn-situation" ?

Om det nu inte vore si att det finns en
uppsjo frirlorare... Ndmligen aila de hun-
dar som utnyttjas pi det mest vedervdrdiga
sattet.

Och ddr nu kriparen, som bara ville ha en
gullig valp att dlska, utan att forsti det sett
till att den avskJwd.rda behandlingen av av-
elshundar och sml valpar fir lov att fortsit-

Overldt smuggelvalpar
til l Djurens Vanner

.:.

Personalen p6 Djurens Vdnner har un-
der 6rens lopp st6tt pi mAnga djur som
farit i l la. Och dven upplevt hur m6nga
olika sdtt som menniskor forsrikt bli av
med sina djur p6.
Men trots allt detta, var ingen riktigt fcir-
beredd pA samtalet fr6n kvinnan som
p6stod sig ha hittat ett gang valpar i en
kdl lare. . .

Kvinnan skickade dven med en bild som vi-
sade frra franska bulldoggsvalpar och tvi
mopsvalpar som satt pi ett cementgolv pi
nerkissat och fullbaj sat tidningspapper.

Bland trdcket hade nigon iven sid.ngt ut
ett par ndvar torrfoder. Den uppringande
kvinnan ville nu ldmna over sitt "fi'nd" till
djurens vinner ftir omplacering. h-'

i i :



hc" Der kvinnan daremor undvek att berdrta
var orsaken r i l l  civerlamnandet. Hon bl ivi t
osams med mannen som smugglat in val-
parna och nu sig hon derta som sin privara
hemnd. Men nir valparna val ddk upp hos
Djurens Vdnner, var det enbarr wi mops-
valpar. Resrerande valpar fanns inre ldngre
pi platsen. enl igt kvinnan.

"Upphittaren ingrade sig...
Det skrevs ett bindande avtal fcir civerlitan-
det av de tvi valparna och personalen pi
Djurens Vdnner kontaktade Milj<; och
Hllsomyndigheten for att veta vad de nu

skulle ta sig till. Fc;r vid det har laget ridde
det knappast nigon wekan om att detta
handlade om insmugglade valpar.

EFtersom Diurens Vdnner fr ir fogade 6ver
en isoleringsavdelning ansigs det ait  ualpar-
na  kunde bo  dar  t i l l fa l l ig t ,  t i l l s  man hade
kommir fram ri l l  var de kom ifr in. Och
framFctr al l t ,  vad valparnas framtida ode
sku l le  b l i .

Men det tog inte minga dagar Fcirrdn
kvinnan fcirsdkre krdva r i l lbaka "sina" val-
par. Hon pistod att mannen som d.gde hun-
darna hotade henne och enda sdtret..for
henne att klara sig undan hotet, var art hon

fick valparna i retur. Men det piskrivna av-
talet var ju bindande, och nar den strategin
inte fungerade, borjade istdllet mannen i
fr iga an r inga och krdva "sina valpar" r i l lba-
ka. Men hans samtal slutade efter atr han
blivi t  hdnvisad t i l l  Pol is och Lensstyrelse.

Mask som spagettinystan...

Under tiden skiittes de rvi smi valpar om
pi bisra sett.  Det gdl lde atr konrinuerl igt
mata dsrn med ytt€rst sma portioner fdr att
inte overanstrd.nga deras matsmlltningssys-
tem. Lopporna var relatiw htta att bli av
med, vdrre var det rngd masken, Det som



kom ur dessa valpar var ndmligen inget an-
nat en tjocka spagettinystan.

- Her pi djurhemmet dr vi trots allt lutt-
rade med tanke pi alla katter och hundar vi
har avmaskat under irens lopp, men ingen
av personalen hade nigonsin sett nigot l ik-
nande. Det Fanns ingen avForing al ls, umn
enbart mask i  stora mlngder. Inte undra pi
att  valparna var konstant hungrigal.  sdger
en representant fur Djurens Vdnner.

Konstant rundflyttning
Men nu g:illde det att*-dven fcirsdka \!1t1- 

, och rd.dda resterande valpar.
' 

Eft6i3om det {inns en bild pi dessa (dar

en av bulldoggsvalparna hade en specifik
teckning) luslestes Blocket och dess norska
och danska motsvarieheter och det blev
snabbt uppenbrrt , t i  valparna f lytrades

,+i?ga{:.kc$stant. An var dom hdr och dn var
d o m  d e r . . .

Al la telefonnummer som uppdagades.
skickades vidare t i l l  Mil jd och Hdlsomyn-
digheterna och t i l l  sist lyckades man identi-
6era mannen som ansigs vara dgare till
dessa valpar.

M.n ',rid husrannsakan i mannens lagen-
,  "  , . " . , i j
ner parrarraoes oer inga valpar. Arerigen
hade valparna flyttats till annan plats och

hittades, trots ideliga filrsrik, aldrig.

Tvingades ^uliur',?i

De wi mopsvalpar som "rdddats" hade nu
hunnir bo pi Diurens Vdnner i frra mina-
der .

De ingick helt  klart r  ramr4en ocn Dlev
al las kelgrisar, men t i l l  sist kom det off iciel-
Ia beslutet: Man kunde. trors al la prover,
inte garantera art valparna inte bar pi smit-
tor som skul le kunna visa sig forsr l ingt se-
nare. Omplacering var , , . . ' lur.o och- url-
parna ikuile avlivas.

" 
?ersonalen pi djurhemmet minns att:,ar-

l ivningsdagen som en vacker och sol ig vir-
dag. E[ter en kort promenad och l i te bus i
solskenet satte de sig med valparna i  kndt
och ldr r irarna r inna.

"Vi rror inte art Folk inser art denna han-
tering med smi valpar inte enbart inneber
ert srort l idande. uran dven enorma fr ir-
t idnsrer. Att smuggla valpar dr nasran l ika
l i insamr som art smuggla narkotikal Och l i-
gorna som sysslar med smuggelvalpar dr
precis l ika hdnsynsldsa och larl iga som de
io- ,-uggl"r.  narkorika", sdger man fr in
Djurens Vdnner.

Och fortsdtter:
"Vi Fc;rst ir  inte hel ler hur man kan vara

beredd att legga si mycket pengar pi en
valp som man inte vet nigot alls om. Att
kopa frin en seririr uppfodare dr faktiskt
inte alls si mycket dyrare. All den upp-
backning man fir frin en bra uppfcidare ar
narur l ig rv is  gu ld  vdrd .  men genomsn i t ts -
koparen tycks inre se det si. EIIer si inser
kc iparna  he l r  enke l r  in te  hur  der  l igger
t  i l l .  "

Vad er "registrering"?
"Folk i allmanhet har dven svirt att skilja pi
hundar registrerade i Svenska Kennelklub-

ben och igarregistrerade i Jordbruksverket.
Och hur ska de kunna veta att allt inte dr
korrekt nir de trots allt koper en registrerad
valp" ? frigar sig vir talesman.

"Vi fir in minga omplaceringshundar
'som enligt d:garna dr bide registrerade och
har stamtavla. Men det som finns dr en
stamtavla som antingen 1r utskriven pi da-
rorn eller en fotokooia, och ett reebevis frin
jordbrukverketsdgarregister. "

Mopsva lparna v i  rog  hand om var  ch ip -
mirkta i  Sverige av svensk vererindr. men
dgarnamnet som t i l lhc;rde chipnumret
srdmde fr irst is inte. Ner det dr ndsrint i l l
omii j l igt fcir  den som dr insatt i  dmnet att
kunna reda ut begreppen, hur kan man fcir- &+

'" 
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vdnra sig att en forstagengskopare ska inse
farorna och fal lgroparna?

Ibland kan vi tycka att folk d.r mer dn lov-
ligt dumma, men si har alla vi som jobbar
hdr ocksi sysslat med djur i ndstan hela virt
l i v .  Fasr  hur  ld t r lu rad  var  man in re  s jd lv  ndr
man var  ung? Det  var  nog mes l  lu ren  som
gjorde att man stoppades fri,n att begi de
grcivsta misstagen."

Vad innebdr
"registrering"
De som aldrig tidigare har haft hund
och inte har upplysta bekanta, men dr
p6 iakt efter en fyrfota kompis att bara
dlska, har det inte ltitt.
Visst f inns det massor av information
att f6, men det krdver ocksA att man vet

var man ska leta. Och, vikt igast av al l t ,

3tt 
man faktiskt inser att man behriver

hiiilp.
Fcir hur sv6rt kan det egentligen vara att
kdpa en hundvalp?

Minga ftirstagingskopare dr medvetna om
att valpen ska vara registrerad. Detta inne-
bdr  ( i  koparens  c igon)  he l r  enke l r  en  s lags
kvalitetsstdmpel. Bra sl; kan man tyckal

Valp- eller lgar-registrering?

Men valpregistrerad (med stamravla) i
Svenska Kennelklubben el ler dgarregisrre-
rad i lordbruksverker eller Svenska Kennel-
klubben? Vad ir skillnad.eni

En enorm sk i l lnad ,  F t i r  a l la  oss  som ver l
En renrasig valp registrerad (med stamtav-
la) i Svenska Kennelklubben, innebdr att ti-
ken (valpens mor) inte varit ltir ung eller for
gammal ndr hon fir sin valpkull. Det inne-

ber even att tiken fitt vila tillrackligt lange
mel lan  s ina  ku l la r  och  ar r  b ida  Fore ld rad iu -
ren upp$,ller de hdlsokrav som kr:ivs for ra-
sen.

Ln valp reSlstrerao r JorclDruKsverKet el ler
i Svenska Kennelklubbens igarregister
inneber att valpen Ir registrerad pi en dga-
re. Punkt slut.

Men fo r  den som a ld r ig  k6pr  hund t id i -
gare dr det nog ordet "regisrrerad" som Ir
det viktiga. Och det dr, ryrrlrr, minga
smugge lva lpar  i  dag .

Samtidigt dr det enkelt att registrera en
vaip/hund, antingen i Jordbruksverkets -

e l le r  i  Svenska Kenne lk lu l
ter! 

)Dens - agarregts-

zor3 irs totala valpregistreringssiffror var

53391 hundar. Samtidigt registrrerades ftir-
ra iret 65 T34valparlhundar i Jordbruksver-
kets hundregister. Motsvarande siffra for
Svenska Kennelklubbens dgarregister var 45



7sl hundar, (varav 3 45o urgjorde blandras-
hundar).

Ingen "larmknapp" 
' 

:
vare  s rg  de t  ga l te r  )venska Kenne lk luDDens
dgarregister el ler Jordbruksverkers regisrer
finns det nigra begrdnsningar pi hur minga
valpar/hundar en dgare - eller "uppfddare"
- kan dgarregistrera. Inget datasystem slir
larm om en och samma peison dr dgare till
fdr minga hundar/valpar,. eller registrerar
nya hundar med regelbundna tidsinterval-
' . '.., '

Visserl igen krdvs der t i l lst ind av Ldnssty-
relsen fcir arr hi l la f ler dn t io vuxna hundar,
men eftersom vare srg JoroDruKsverKets
hundregister eller Svenska Kennelklubbens
lgarregister d.r kopplat till Ldnsstyrelsernas

:::1.*', 
faller dven den kontrollmojlighe-

TyviLrr.

Till sist
Jag kan inte annat dn tycka att proble-
met med smuggelvalpar dr l6ngt stcirre
och mer komplicerat dn jag n6gonsin
kunde ana. Och att hidlpen frin myndig-
heter inte iir helt s6 enkel att f6. vilket
Sven en del av kciparna vittnar om.
Jag har under skrivandets g6ng f6tt helt
klart fiir mig att den hdr branschen om-
sdtter stora summor och att manniskor-
na som sysslar med hundsmuggling dr

fullt kapabla att b6de hota folk till livet,
och om inte t i l l  l ivet, s6 i  al la fal l  t i l l  tyst-
nad.

Tul lverket sdger sig grira si gort de kan.
men det  f inns  g ive tv is  ingen prakr isk  mo i -
ligher att stoppa och noggrant scika igenom
alla b,ilar som passerar grdnsen.

. : :
Lagb.ott att kiipa smuggelhund!
Men der  minga kanske in te  ve t .  i r  a t r  in re
enbart fbrsdljning, utan dven'kop av smug-
gelvalp dr etr lagbrott.  Det kan jdmFdras

med heleri .  Och t l .vdrr hidlper det jnte art
sdliaren pistitt atr valpen dr svenskfc;dd.
Kriper man en valp ha1 

1an 
sielv att forvis-

sa  s rg  om a t t  den rn te  a r  rnsmuSSlac l .  l .n  u t -
lendskt fodd valp miste alltid ha ett pass,
eller pass och valpdispens.

Men med tanke pi att de smuggelvalpar
jag skriver om faktiskt vid en forsta anblick
sett ut att ha alla sina papper i ordning, 1r
detta en ndst intill omtijlig uppgift ftr ko-
paren.

Anmiil misstankar!
Ar det si att man misstdnker att till exemoel
n igon i  ens  ndromr ide  sd l ie r  smugge lua l -
par, ska man anmila detta till Jordbruksver-
ket. En sidan anmilan fir vara anonym,
men best dr det ftirstis om man trots allt
uppger sitt namn och er beredd att vittna i
drendet. Djurdgarens namn och adress
miste givetvis uppges.

,':'
Sedan gdller det fcirstis att myndigheter-

na verkligen kan fora i bevis att valparna 1r
insmugg lade,  v i l ker  en l ig t  uppg i f r  in te  a l l -
r id ar Jet enklasce. Eft.rsom d.*u,orn d.r."
valpar oFra f ly ' t tas runt hela r iden, skapar
naturl igwis yrrerl igare problem.

Har du blivit lurad?
Den som kanner sig ha bl ivir  lurad att kopa
en valp pi felakt iga grunder. kan ocksi an-
mdla sdl jaren r i l l  civi l  domsrol.  Men di
i terst ir  problemet art man miste ha namn
pi forsdl iaren. I  de fal l  iag ovan beskrivi t ,
har det visserl igen funnirs kdpekonrrakt.
men i  f lera fal l  har varken adress, namn el ler
telefon num mer vari t  korrekta.
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