SVEMUS rekommendationer för uppfödare
Att välja avelsdjur är inte alltid så lätt, men du alltid bör tänka på att dåligt
temperament eller sjukdom inte alltid går att avla bort. Välj därför endast, till synes,
friska djur till avel. Är du osäker på om djuren du tänkt avla på har bra temperament,
ställ då ut dem i Pet Class; ett A eller AB pris i slutbetyg är bevis på att
temperamentet är bra.
Vill du veta hur dina möss förhåller sig utseendemässigt mot SVEMUS Standard, då
skall du ställa ut dem i standardklass.
En lämplig ålder på mushona att para första gången är runt 5 månader. Naturligtvis
mognar möss olika, tag hänsyn till hur fort eller sakta dina möss växer i avelsarbetet.
överansträng inte honan med för många, stora och täta kullar. Ungarna bör vara 2
månader innan honan får paras igen, för att honan skall kunna återhämta sina krafter
innan ny kull föds. När honan är över ett år bör hon få gå i pension.
Ungarna måste vara minst 4 veckor (helst 5 veckor) vid försäljning. Sälj gärna honor i
par så att de slipper gå ensamma. Detsamma gäller för hanarna, men informera
köparen om att det finns en liten risk att hanarna (inte alla) kan börja bråka när de blir
äldre, och då måste de separeras. Möss är ganska svårsålda, planera därför din avel
med tanke på det utrymme du har till förfogande för dina djur. Räkna med att det kan
bli så att du inte får alla djuren sålda, utan måste behålla hela eller delar av kullen.
Samtliga möss uppfödda av en registrerad uppfödare skall registreras i SVEMUS
registreringsprogram, men även övriga uppfödare i SVEMUS bör registrerar sina
kullar i registreringsprogrammet. Registreringsprogrammet ingår sedan 2013 i
SVEMUS årsavgift och alla fullbetalande medlemmar har därför gratis tillgång till det.
Du skall endast sälja, till synes, friska djur med "SVEMUS Registreringsbevis"
antingen i pappersform eller som pdf. (Registreringsbeviset är ej giltigt utan
registreringsnummer) Registreringsbeviset skall innehålla allt du möjligtvis kan veta
om musen; musens namn, färg, teckning, hårlag, kön, födelsedatum, hur stor kullen
var vid födseln, hur stor kullen var vid 3 veckors ålder, hur många honor och hanar
kullen bestod av, namn på föräldrarna och deras färg, teckning, hårlag och ev
utställningsmeriter. Registreringsbevis i pappersform undertecknas av uppfödaren
och ett sådant exemplar skall kunna krävas av köparen även om pdf är godkänt som
registreringsbevis.
En uppfödare väljer inte bara ut bra avelsdjur, du väljer köpare till dem också.
Informera alltid köparen skriftligt om skötsel, förvaring, sjukdomar, lämpligt foder osv,
samt lämna även med SVEMUS informationsfolder, där Jordbruksverkets krav
återfinns. Informera även köparen om det dyker upp någon ärftlig defekt.
Alla uppfödare i SVEMUS är skyldiga att alltid informera köpare om det finns en risk
för smitta, ohyra eller annan olägenhet som tex tjuvparade honor osv.
Alla uppfödare i SVEMUS är skyldiga att hålla djur i karantän minst 4 veckor. Ibland
krävs längre karantäner än så om det finns föreskrifter för specifik smitta, innan möss
åter får säljas, ställas ut från uppfödaren.
Om SVEMUS upplever att viktig information undanhålls eller att uppfödaren på annat

sätt motarbetar insyn i uppfödningen har SVEMUS rätten att göra hembesök
alernativt utesluta medlemmen/uppfödaren ur föreningen. Vid hembesök väljer
SVEMUS styrelse ut en eller två personer enligt Allmänna bestämmelser 3 c.
Som uppfödare skall du dagligen tillgodose djuren med mat och färskt vatten, samt
kontrollera djurens hälsotillstånd och omedelbart åtgärda minsta tecken på ohälsa.
Du bör kontakta veterinär vid avlivning av djuret.
Respektera dina möss som individer med behov och rättigheter, vårda dem väl, samt
förvara dem i en trivsam och rymlig miljö som är lagom tempererad och inte alltför
ljus eller mörk.
Bra handböcker/häften för uppfödare är:
Den lilla boken om sällskapsmusen
Den tama musens sjukdomar
Mice - A Complete Pet Owners Manual
Avelshandboken
SVEMUS Utställningsinformation och Standard.

