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Betr. Sponsorsamarbete 
 
SKK har ett sponsorsamarbete med företaget Mars sedan mitten av 1980-talet. 
Företaget äger bland annat varumärkena Royal Canin och Pedigree. 
 
Under de senaste veckorna har det uppstått en debatt inom jakthundskretsar kring 
Royal Canins beslut att inte sponsra jaktprov där vilt fälls. 
 
Bakgrunden till Royal Canins mer strikta hållning vad gäller vilka djurarrangemang man 
vill stödja genom sponsring är ett mycket uppmärksammat fall i sociala media där 
Royal Canin felaktigt gav stöd till ett event där björnhets förekom som genomfördes i 
Ukraina för några år sedan. ”Björnhundsprovet” genomfördes på ett totalt 
oacceptabelt sätt och långt ifrån de värderingar som finns i vårt land och också helt i 
strid med de värderingar företaget står för. Royal Canins ledning har därför vidtagit en 
rad åtgärder för att minimera risken att förknippas med något liknande i framtiden 
företagets sponsring, världen över, har sedan dess setts över.  En global 
sponsringspolicy ha tagits fram där det bl.a. framgår att företaget inte sponsrar något 
arrangemang där ”djur avsiktligt orsakas smärta, skada eller ångest”.  
 
SKK har en klar ståndpunkt att vid vissa typer av jaktprov är det lämpligt att vilt ska 
skjutas för att hundarnas förmåga ska kunna utvärderas. All verksamhet ska 
ovillkorligen ske inom de regler och den lagstiftning som myndigheten har ställt för 
SKKs olika provverksamheter. 
 
Royal Canin Sverige sponsrade 2015 drygt 800 djurarrangemang. Av dessa har nu 
bolaget beslutat att inte längre sponsra ca 10 jaktprov där fågel fälls. Av dessa 800 
arrangemang var 315 aktiviteter där jakthundsraser deltog och 96 mer renodlade 
jakthundsaktiviteter där vilt inte skadats eller fällts, som kurser, prov utanför jakttid, 
retrieverjaktprov B-, C som drevprov, viltspårprov etc. 
 
I samtal med företrädare för SKK betonar Royal Canin att bolaget inte är emot jakt eller 
jaktprov men har valt att inte sponsra verksamhet där andra djur dör. 
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Bolaget betonar att man inte tar ställning i olika konfliktfrågor som finns inom 
djurvärlden som t.ex. trubbnosraser, kastrering, jakt, innekatter m.m. men man har 
som sagt aktivt valt att inte sponsra vissa typer av djurarrangemang. Vidare avslutar 
bolaget regelmässigt sina samarbeten med personer som är anmälda eller fällda för 
djurskyddsbrott. 
 
Royal Canin har flera olika kundklubbar bland annat en för jakthundsägare där 
medlemmar får 20 % rabatt vid köp av bolagets produkter. 
 
SKK har tagit del av Royal Canins beskrivning av sina ställningstaganden och skälen för 
dessa. 
 
SKK ser inte skäl att upphöra med sitt samarbete med Royal Canin med anledning av 
deras sponsorpolicy. 
 
SKKs samarbete med Royal Canin ger SKKs medlemmar flera fördelar, bland annat 
sponsrar bolaget med foderpriser till utställningar samt ger ett större ekonomiskt 
bidrag till SKKs verksamhet som bl.a. innebär att vid Stockholm Hundmässa 2016 kan 
samtliga ringar ha mattor.  
 
Spånga i juni 2016 
 

 

Ulf Uddman 
VD 


