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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
kennelkonsulentkommitté (UKK) den 6 mars 2012 
 
Närvarande: Annica Uppström (ordf.), Irene Berglund, Ulla Eckerberg, Ann-Charlotte 
Hillberger, Gunilla Skoglund, Åsa Magnusson Juberget,  Monica Åkesson 
 
Adjungerade: Åsa Lindholm, Petra Waleij, Agneta Lönn, Ulf Uddman §31–32 
 
Vid protokollet: Åsa Blomqvist 
 
 
§ 26 Sammanträdet öppnas 
 
Ordföranden hälsade alla välkomna, ordföranden informerade kommittén om den 
mycket sorgliga nyheten att UKKs ledamot Margareta Sundqvist gått bort. Margareta 
har under många år varit en mycket uppskattad ledamot av kommittén, hennes 
minne hedrades med en tyst minut. 
Ordföranden riktade därefter ett speciellt välkomnande till Monica Åkesson som är ny 
ledamot i kommittén. Mötet förklarades därefter öppnat. 
 
§ 27 Val av justerare 
 
Irene Berglund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 28 Föregående protokoll 
 
Förelåg justerat protokoll från SKK/UKKs sammanträde nr 1/2012, 2012-01-28, 
protokollet lades med ett godkännande till handlingarna. 
 
§ 29 Information från ordföranden 
 
Resultatrapporten gicks igenom, kommittén önskar ta del av hela 2011 års 
redovisning. Sekreteraren återkommer i ärendet. 
 
§ 30 Information från SKKs VD/chefsjurist 
 
Chefsjuristen informerade om en dom i tingsrätten angående det gemensamma 
försäkringsskyddet som har fallit till uppfödarens nackdel. SKKs avtal kommer därför 
att justeras i enlighet med domen. Övriga avtal har också genomgått en bearbetning 
och ska göras medlemmarna tillgängliga så snart som möjligt. Önskemål har 
framkommit om köpeavtal för hund gällande personer som inte är uppfödare. Frågan 
diskuterades, och uppdrogs till chefsjuristen att ta fram en skiss på ett sådant avtal till 



nästa möte. Ytterligare fråga som kommit till SKKs juridiska avdelning är om man kan 
då man som uppfödare har genomgått SKKs uppfödarutbildning kan kalla sig 
“Diplomerad uppfödare”? UKK diskuterade frågan och kom fram till att man inte hade 
någon åsikt om man som uppfödare använder sig av uttrycket. 
 
§ 31 Djurskyddsutredningen 
 
Kommittén har tagit del av djurskyddsutredningen och de specifika delar som berör 
UKKs område inom denna. SKK kommer att lämna ett remissvar i frågan och som ett 
led i remissyttrandet har UKK fått möjlighet att lämna sina synpunkter. I en av delarna 
i djurskyddsutredningen uppdrogs till Åsa Magnusson Juberget att kontakta Åke 
Hedhammar för att gemensamt lämna förslag på svar till UKKs nästa möte. 
 
§ 32 SKKs valphänvisning på internet 
 
Sekreteraren föreslår att punkten byter namn till “Köpa hund”, kommittén bifaller. 
Kommittén gick igenom de förslag på ändringar som inkommit till kansliet gällande 
utvecklingen av fas 2 av Köpa hund. Kommittén beslutade gällande förslagen och 
uppdrog sekreteraren att delge dessa till berörda utvecklare. 
 
§ 33 Uppfödarärenden 
 
U33/11 
Utdrag protokoll UKK 7/11 
“U33/11 
Bordlagt ärende där uppfödaren begärt parningsavgift vid tjuvparning. Hanen och 
tiken är inte av samma ras. UKK begärde vid tidigare möte in uppfödarens förklaring, 
förklaringen har nu inkommit. Kommittén diskuterade uppfödarens agerande när det 
gällde att denne begärt in parningsavgift vid en tjuvparning hos fodervärd som 
dessutom skedde med en tik av annan ras. UKK övervägde att anmäla uppfödaren 
till SKKs Disciplinnämnd men beslutade att den här gången låta det stanna vid ett 
påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas.“ 
Uppfödaren har åsikter om de råd som uppfödaren enligt uppgift fått från 
kennelkonsulent. 
Kommittén tog del av skrivelsen och lade den utan åtgärd till handlingarna. 
 
U14/12 
Uppfödare som satt ut tik på foder utan att använda avtal, tiken kommer från en finsk 
uppfödare. Modern till tiken är uppfödd av den anmälda uppfödaren men tiken 
lånades ut till den finländska uppfödaren då tiken inte kunde användas i Sverige på 
grund av C höfter samt att tiken var över 7 år vid parningstillfället. Se ärende U6/09. 
Fodervärdarna får till stånd ett avtal (dock ej SKK avtal) med uppfödaren innan tiken 
paras.   
Fodertiken sänds av uppfödaren till Finland för att användas i avel då tiken inte 
uppfyller registreringskraven för rasen i Sverige. Enligt fodervärden har uppfödaren 
även en avkomma efter fodertiken på foder, även den utan avtal. Uppfödaren svarar i 
sitt yttrande att fodervärden inte följt det muntliga eller skriftliga avtalet, då 
fodervärden väljer att inte ta tillbaka tiken efter valpningen anser sig uppfödaren att 
samarbetet är avslutat. Uppfödaren har inte lämnat någon förklaring till varför SKK-
avtal inte skrivits. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för 



brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan 
på disciplinnämndens beslut. 
 
U15/12 
Uppfödare som sålt valp som snart efter leverans blir magsjuk. UKK gick igenom 
handlingarna i ärendet och kunde konstatera att uppfödaren inte brutit mot några av 
SKKs regler. Ärendet lades till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
U16/12 
Uppfödare som äger hanhund som blivit far till en valpkull med en tik av annan ras. 
Uppfödaren hade enligt skrivelse ingen vetskap om parningen då denna gjordes av 
dennas före detta man. Den före detta mannen som fött upp kullen är inte medlem i 
SKK-organisationen UKK kan inte se att brott mot SKKs regler föreligger och lämnar 
därmed ärendet till handlingarna. 
 
U17/12 
Uppfödare som har en kull med blandrasvalpar utan att meddela SKK om detta. 
Kennelkonsulentprotokoll förelåg, UKK beslöt att tillskriva uppfödaren för ytterligare 
förklaring. 
 
U18/12 
Två hanhundsägare som meddelar UKK om att uppfödare har parat sin tik med deras 
respektive hanar under ett och samma löp. Uppfödaren har också meddelat SKK att 
flera av valparna i kullen är avlidna men detta motsägs av köpare som meddelat SKK 
att valparna inte alls är döda utan i högsta grad levande. En annan köpare har enligt 
uppgift fått erbjudande att köpa valp ur kullen utan stamtavla då uppfödaren enligt 
uppgiftslämnaren sade “att det var något fel på valpens stamtavla”. Just den valpen 
har anmälts som död. Uppfödaren nekar i skrivelse till att ha parat tiken med två 
hanar. UKK beslöt att begära blodtypning av kullen samt tillskriva uppfödaren om 
dennas förklaring till att valpar som inte är döda anmäls som döda samt påståendet 
om att valpar sålts utan stamtavla. 
 
U19/12 
Uppfödare som inte levererat valp som det lämnats handpenning på. Köparen menar 
att de har blivit illa behandlade, säljaren har återbetalat handpenning samt att denne 
också menar att denna blivit illa behandlad av köparen.  
UKK konstaterar att i och med att med att köparna accepterat att handpenningen 
återbetalats har inga brott mot SKKs regler begåtts. Ärendet lämnas därefter till 
handlingarna utan åtgärd. 
 
U20/12 
Uppfödare som blivit anmälda av flera personer för att ha levererat valpar så fulla 
med mask att dessa bajsat högar med maskar kort tid efter leverans. Hundarnas 
registreringsbevis följde inte med vid leverans. Uppfödarna har kryssat i rutan för 
gemensamt försäkringsskydd men ändå inte tecknat dolda fel-försäkring. 
Besöksprotokoll förelåg. Uppfödarna saknar även tillstånd från myndighet för sin 
verksamhet. Även om SKK inte har något krav på att uppfödare ska avmaska sina 
valpar är det högst anmärkningsvärt samt rent utav skadligt för små valpar att ha 
sådana mängder inälvsparasiter. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs 
Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med 



hänvisningsstopp i avvaktan på Disciplinnämndens beslut. 
 
U21/12 
UKK kontaktas av person som har hand om tik där det inte finns avtal, tiken har haft 
två kullar, personen har hand om tiken som vore den en fodervärdshund. Tiken hade 
en av veterinär konstaterad pyometra med rekommendation från veterinär om 
operation. Uppfödaren innehar försäkring på hunden och vägrar till en början att 
tillåta operation då detta skulle innebära att tiken inte kan användas vidare i avel. 
Fodervärden kontaktar myndighet som meddelar att tiken måste opereras då det är 
fråga om ett djurskyddsärende. Uppfödaren står efter några dagar för kostnaden för 
operationen samt skänker hunden till anmälaren. Kennelkonsulent har med 
uppfödaren gått igenom uppfödarens avtal – där sådant finns, många av hundarna är 
utlånade utan avtal. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd 
för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i 
avvaktan på Disciplinnämndens beslut. 
 
U22/12   
Uppfödare som tecknat avtal där denna förbinder köparen att röntga samt ögonlysa 
hunden vid 1 års ålder, samt i en bilaga där säljaren har rätt att låna hunden för avel 
en gång. Kennelkonsulent har besökt uppfödaren som meddelade att denne skulle 
skriva om det felaktiga kontraktet. Ärendet bordlades i väntan på att bekräftelse på 
att ett nytt avtal skrivits. 
 
§ 34 Ärenden angående leder 
 
Armbågsröntgen (ED) på tik, hane eller båda har utförts efter parning 
Inga inkomna 
 
Höftledsröntgen (HD) på tik, hane eller båda har utförts efter parning 
HD9-16/12 
Norsk älghund, grå, engelsk springer spaniel, jämthund, newfoundlandshund, 
jämthund, dogue de bordeaux, dansk-svensk gårdshund, dansk-svensk gårdshund, 
dansk-svensk gårdshund 
Uppfödarna har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
HD17-18/12 
Sankt bernhardshund, jämthund 
UKK påpekade att uppfödarna ska vara mer uppmärksamma på sina tikars 
löpperioder och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, 
är första gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta 
de inkomna förklaringarna. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
Patella (P) undersökning på tik, hane eller båda har utförts efter parning. 
P7-16/12 
Chihuahua, chihuahua, chihuahua, chihuahua, chihuahua, chihuahua, chihuahua, 
chihuahua, chihuahua, chihuahua 
Uppfödarna har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 



uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
P17/12 
Chihuahua 
UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksamma på sina tikars 
löpperioder och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, 
är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta 
den inkomna förklaringen. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
§ 35 Grundregelärenden 
 
Tik under 18 månader vid parning 
G22-25/12 
Grönlandshund, dvärgpincher, pomeranian, mexikansk nakenhund 
Uppfödarna har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
G26/12 
American foxhound 
Uppfödaren kände inte till 18-månadersregeln. 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
G27/12 
Jack russell terrier 
Uppfödaren trodde att 18-månadersregeln gällde ålder vid valpning. Uppfödaren har 
tidigare ärende G43/10 då ett informationsbrev gällande samma sak skickats. UKK 
beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs 
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på 
Disciplinnämndens beslut. 
 
G28/12 
Cocker spaniel 
Tik tjuvparad, ärendet bordlades i väntan på kennelkonsulentprotokoll. 
 
G29/12 
Siberian husky 
Tik tjuvparad. 
UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars löpperioder 
och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första 
gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de 
inkomna förklaringarna. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
G30/12 
Skrivelse från Svenska Yorkshireterriersällskapet gällande uppfödare som parat tikar 



innan 18 månaders ålder. Kommittén beslöt att uppdra sekreteraren att besvara 
skrivelsen. 
 
Tik över 7 år ej veterinärintyg innan parning 
G31/12        
Basenji 
Tik tjuvparad. 
UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars löpperioder 
och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första 
gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de 
inkomna förklaringarna. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
G32/12 
Collie, långhårig 
Uppfödare som hjälpt valpköpare med valpkull då köparen blivit akut sjuk, i samband 
med köparens sjukdom tjuvparade sig hundarna. 
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen. 
 
Täta kullar 
G33/12 
Shiba 
Uppfödaren hade glömt att det inte gått 12 månader sedan tikens senaste kull. 
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna 
beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. 
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa 
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
G34/12 
Samojed 
Uppfödaren har inte uppmärksammat att tiken inte fått den vila hon ska ha. 
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna 
beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. 
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa 
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
G35/12 
Yorkshireterrier 
Tik tjuvparad. 
UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars löpperioder 
och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första 
gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de 
inkomna förklaringarna. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
G36/12 
Rottweiler 
Uppfödaren hade sålt tiken till en annan uppfödare, den köptes sedan tillbaka och 
under tiden hade tiken blivit tjuvparad. 
Då uppfödaren är av UKK anmäld till Disciplinnämnden i ett annat ärende beslöts att 



lägga ärendet till anmälan. UKK beslöt även att tillskriva den andra uppfödaren för 
att fråga angående köpeavtal mellan uppfödarna. 
 
Täta kullar, tik över 7 år vid parningstillfället 
G37/12 
Västgötaspets 
Uppfödaren valde att para tiken tätt då den tidigare haft en liten kull och att hon var i 
bra kondition. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för 
brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan 
på Disciplinnämndens beslut. 
 
MH ej utfört innan parning 
G38/12 
Tysk schäferhund 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
Nära släkt 
G39/12 
Släthårig foxterrier 
Tik tjuvparad. 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
G40/12 
Tax 
Tik tjuvparad. 
UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars löpperioder 
och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första 
gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de 
inkomna förklaringarna. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
§ 36 Ögonärenden 
 
Tik, hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid 
parningstillfället 
Ö6-10/12 
Papillon, bichon frisé, shetland sheepdog, norrbottenspets, papillon 
Uppfödarna har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
Ö11-13/12 
Bichon frisé, papillon, papillon 
Tik tjuvparad. 
UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars löpperioder 
och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första 



gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de 
inkomna förklaringarna. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
Ö14/12 
Papillon 
Uppfödaren glömde att tikens ögonlysning hade gått ut. 
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna 
beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. 
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa 
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
Ej prcd-PRA innan parning 
Ö15/12 
Pudel dvärg 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
§ 37 Ärende angående hjärta 
Inga inkomna 
 
§ 38 Bordlagda ärenden 
Inga ärenden klara för beslut. 
 
§ 39 Dispenser 
Brev från uppfödare som i tidigare protokoll fått avslag att registrera kull efter leasad 
tik i tre uppfödares namn. Uppfödaren har nu i brev undrat över varför ansökan 
avslagits. UKK beslutade att uppdra sekreteraren att tillskriva uppfödaren med 
information om SKKs samt FCIs bestämmelser gällande registrering. 
 
§ 40 Registreringsärenden 
 
R7/12 
Chihuahua 
Uppfödare som vill registrera kull äldre än 5 månader, patellaundersökning gjord 
dagen efter parning, ingen förklaring till detta har inkommit. Uppfödaren är sedan 
tidigare anmäld till Disciplinnämnden U7/12 då hon levererat valp utan 
registreringsbevis samt ej svarat UKK. Kommittén hade en lång diskussion gällande 
ärendet, UKK beslutade att tillåta registrering av kullen. 
 
R8/12 
Bichon havanais 
Uppfödare som själv behållit den enda valpen som fanns i kullen och därför ej 
registrerat den innan 5 månaders ålder. Uppfödaren vill nu registrera valpen, 
uppfödaren har inga tidigare kullar. UKK beslöt att skicka information till uppfödaren 
om SKKs registreringsregler samt att tillåta registrering av kullen. 
 
R9/12 
Chinese crested dog 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGRlc2lnbi1tYWxsfGd4OjE2N2MxNmVkNWFhMDgxMDQ


Uppfödare som av personliga skäl inte registrerat kull innan 5 månaders ålder. 
UKK beslöt att tillåta registrering av kullen. 
 
R10/12 
Siberian husky 
Uppfödare som ej registrerat kull innan 5 månaders ålder då de ekonomiska 
förutsättningarna tidigare ej funnits, kullen var ej planerad. UKK beslöt att tillåta 
registrering. 
 
§ 41 Information från kennelkonsulentsekretariatet 
Kommittén gick igenom de ansökningar som inkommit från personer som önskar bli 
kennelkonsulenter. På förekommen anledning beslutade UKK att det inte är lämpligt 
att utbilda sig till kennelkonsulent under tiden man innehar ordförandepost i 
länsklubb. 
Fråga som inkommit: Ska kennelkonsulenternas namn kunna publiceras i Hundsport 
Special? Kommittén beslöt att tillskriva konsulenterna och höra efter deras åsikt i 
frågan. Frågan bordlades i väntan på svar. 
 
§ 42 Information från sekreteraren 
Det har på senare tid inkommit en ökad mängd frågor gällande den summa som SKK 
rekommenderar sina uppfödare att återbetala till valpköpare om en hanhund inte har 
normalt belägna testiklar. UKK uttalade att SKK sedan många år givit en allmän 
rekommendation om att 15 % av hundens köpeskilling ska återbetalas om hunden 
inte har normalt belägna testiklar efter 6 månaders ålder. 
 
§ 43 Information från UKKs ledamöter 
Ann-Charlotte Hillberger har blivit kontaktad av kennelkonsulent gällande nya elever. 
Uppdrogs till kansliet att tillskriva dessa. 
Irene Berglund har antagits som kennelkonsulentelev. 
Åsa Magnusson Juberget visade artikel i Veterinärtidningen angående friskintyg på 
tik över sju år inför avel, beslutades att lämna detta till Avelskommittén. 
 
§ 44 Nästa möte 
2 april 2012, på Möllan, Spånga. 
 
§ 45 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat, samt punkter som ska publiceras på SKKs webbplats 
och/eller i Hundsport funktionär. 
UKK beslutade att samtliga paragrafer offentliggörs i samband med justerat 
protokoll. 
 
§ 46 Sammanträdet avslutas 
 
Ordföranden tackade alla och förklarade därefter dagens sammanträde avslutat. 
 
Vid protokollet: 
 
 
Åsa Blomqvist 
 



 
 
Justeras: 
 
 
 
Annica Uppström                                     Irene Berglund 
 
Ordförande                                           Ledamot 
 
 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 
 
 
 


