
SKK / UKK nr 3-2008 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 

Kennelkonsulentkommitté torsdagen den 29 maj 2008 på SKKs kansli, Spånga. 

Närvarande: Ionie Oskarson, Kent Andersson, Ann-Charlotte Hillberger, Kjell Lindström (fr o m § 

54), Bengt Persson, Gunilla Skoglund och Margareta Sundqvist. 

Adjungerade: Ulf Uddman, Margareta Thyr och Åsa Lindholm. 

Vid protokollet: Åsa Gustavsson. 

  

  

§ 47  Sammanträdet öppnas. 

Ordföranden hälsade alla välkomna till sammanträdet. 

Ulf Uddman meddelade att UKKs ordinarie sekreterare är sjukskriven samt informerade om 

arbetsläget. Ulf informerade vidare om att han pga detta tillsatt Åsa Gustavsson som sekreterare 

vid dagens sammanträde. 

Ordföranden förklarade därefter mötet öppnat. 

 

 

§ 48  Val av justeringsperson. 

Gunilla Skoglund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 49  Föregående protokoll, 2/2008, 2008-03-26. 

Efter genomgång lades protokollet med godkännande till handlingarna.  

 

 

§ 50  Resultatrapport. 

Efter genomgång lades rapporten till handlingarna. 

§ 51  Information från SKKs VD. 

Förelåg för UKKs information, sammanställning över utförda Artificiella Inseminationer under 2007. 

 

Förelåg vidare för UKKs kännedom kopia av SKKs remissyttrande till Jordbruksverket angående 

förslag om ny EU-förordning rörande främst märkning av djurfoder samt kopia av SKKs skrivelse 

till Jordbruksverket rörande brister i Föreskrifter för och allmänna råd om hållande av hund och 

katt. 

 

En remissförfrågan har inkommit från Socialdepartementet rörande förskrivning av läkemedel till 

djur. Remisstiden utgår i augusti. 

 

Rikspolisstyrelsen förbereder arbete för att skapa föreskrifter rörande tillsynslagen. Remiss 

inkommer troligen under hösten. 



En arbetsgrupp har tillsatts som tittar på nya yrken med inriktning på sällskapsdjur. Skolväsendet 

tog initiativet, SKK-representant ingår i arbetsgruppen. Diskussionerna tar sikte på kompetensnivå 

hos personer som genomgått utbildning. LRF har idag ett ”grönt kort” av vilket framgår hur långt 

innehavaren har kommit i sin utbildning. Ett liknande kortsystem skulle kunna införas för yrken 

runt hund. 

Informerade Ulf slutligen om att i bokserien för hunduppfödare kommer Valpningsboken och 

Etologiboken att revideras, Matboken kommer att utgå. 

§ 52  Information från kennelkonsulentsekretariatet. 

Kennelkonsulenten Anita Skoglund rekommenderar att kennelkonsulenteleven Bengt Pettersson, 

Alingsås, auktoriseras. 

UKK beslöt auktorisera Bengt Pettersson och hälsar honom välkommen i konsulentverksamheten. 

Kennelkonsulenten Gun Samuelsson rekommenderar att kennelkonsulenteleven Charlotta 

Jacobsson auktoriseras. 

UKK beslöt auktorisera Charlotta Jacobsson och hälsar henne välkommen i konsulentverksam-

heten. 

§ 53  Information från sekreteraren. 

Inget att rapportera. 

§ 54  Uppfödarärenden. 

U21/08 A och U21/08 B. 

Ärende rörande uppfödare som ombesörjt försäljning av valpar som är uppfödda av annan person. 

Valparna har sålts med avtal som undertecknats in blanco av den egentliga uppfödaren. Av 

inkomna handlingar framgår även att uppfödaren själv vaccinerat en valp mot parvovirusinfektion. 

Valpköpare som skrivit till UKK uppger att deras valpar riskerar att behöva medicinering och 

specialfoder i resten av valparnas liv. 

UKK beslöt tillskriva aktuell uppfödare och begära yttrade över dels försäljningen av valparna, dels 

rörande uppgiften om att hon själv vaccinerat en valp. 

Ärendet bordlades i avvaktan på yttrande. 

U 22/08. 

Ärende rörande uppfödare som till avel upplåtit hanhund som tidigare lämnat avkomma med PRA. 

UKK beslöt anmäla uppfödarna till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs regelverk. Uppfödarna 

beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på Disciplinnämndens beslut. 

U 23/08. 

Ärende rörande tik som tidigare tillhört uppfödare som av Disciplinnämnden tilldelats varning 

kombinerad med registreringsförbud. Anhörig till uppfödaren har nu registrerat valpkull, född i 

mars 2008, undan tiken. Uppgiftslämnaren/specialklubben anser att det rör sig om bulvan-

registrering. 

UKK konstaterar att ägarskifte av tiken gjordes redan i september 2007. 

Ärendet lades till handlingarna utan åtgärd. 

U 24/08. 

Ärende rörande uppfödare som nyligen erhållit kennelnamn och som säljer oregistrerade valpar. På 

sin hemsida påstår hon att SKK sanktionerat att hon får sälja valpar utan registreringsbevis, under 



förutsättning att valparna inte säljs i kommersiellt syfte. Uppfödaren uppger vidare att hon sålt 

valparna för en väninnas räkning. 

UKK beslöt att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs regelverk. 

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på Disciplinnämndens beslut. 

U 25/08. 

Ärende rörande uppfödare som sålt en vuxen hund på s k ”halvfoderavtal”. Till avtalet finns fogat 

ett tilläggsavtal där uppfödaren ålägger köparen att genomföra MH, korning/mentaltest samt 

bruks- och utställningsmeritera hunden. Vidare åläggs köparen att HD-röntga hunden. 

Kennelkonsulentbesök har utförts hos uppfödaren. 

UKK noterade att SKKs juridiska avdelning tidigare handlagt ärenden rörande aktuell uppfödare. En 

anmälan till SKKs Disciplinnämnd övervägdes. 

UKK beslöt dock att denna gång låta ärendet stanna vid ett mycket skarpt påpekande om att 

uppfödaren måste sätta sig in i och följa gällande regelverk. Av regelverket framgår att endast av 

SKK fastställt avtalsformulär får användas, vilket bl a innebär att tilläggsavtal med ovan angivet 

innehåll inte får bifogas. Upprepad förseelse kan medföra disciplinär prövning. 

U 26/08. 

Ärende rörande uppfödare som dels sålt oregistrerade valpar, dels behållit en försåld hund som 

uppfödaren skulle HD-röntga samt starta på MH samt dels inte löst ut registreringsbevis från SKK. 

UKK beslöt att anmäla uppfödarna till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs regelverk. 

Uppfödarna beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på Disciplinnämndens beslut. 

U 27/08. 

Ärende rörande uppfödare som placerat ut en 4-årig tik hos fodervärd och senare återtagit tiken. 

Uppfödaren har anfört att fodervärden dels inte varit sanningsenlig angående antalet hundar som 

fodervärden äger sedan tidigare samt dels inte skött hunden på tillfredsställande sätt. 

Enligt uppgift från kennelkonsulentsekretariatet har ärendet lösts efter att kennelkonsulent blivit 

involverad i ärendet. 

Ärendet lades till handlingarna utan åtgärd. 

U 28/08. 

I en skrivelse till SKK har ifrågasatts huruvida en brindlefärgad valp i kan födas i en kull efter två 

röda föräldradjur. Ärendet har överlämnats till SKKs avelskonsulent för utlåtande. Av svaret 

framgår att det inte är genetiskt möjligt att det föds brindleavkomma efter två röda föräldradjur. 

UKK beslöt att en härstamningskontroll ska utföras på föräldradjuren och samt aktuell avkomma. 

Ett meddelande om att proverna är tagna ska vara SKK tillhanda senast den 1 augusti 2008. 

Ärendet bordlades i avvaktan på resultat från härstamningskontrollen. 

U 29/08. 

Ärende rörande valpkull som registrerats av en uppfödare, men där andra personer skött valpning, 

uppfödning samt försäljning av valparna. Enl. uppgift har registreringsbevisen ej lösts ut och det 

har uppstått en ekonomisk tvist mellan parterna. 

UKK beslöt att anmäla uppfödarna till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs regelverk. 

Uppfödarna beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på Disciplinnämndens beslut. 

U 30/08. 

Ärende rörande uppfödare som transporterat högdräktig tik. 

Efter genomgång av handlingarna beslöt UKK att denna gång låta ärendet stanna vid ett skarpt 



påpekande om att uppfödaren måste sätta sig in i och följa gällande regelverk. 

Ärendet lades därefter till handlingarna. 

§ 55  HD-ärenden. 

Inledningsvis konstaterade UKK att raser ur älghundgruppen är överrepresenterade vad gäller 

föräldradjur med HD-belastning. Diskuterade UKK vilka åtgärder som kan och bör vidtagas för att 

förändra denna situation. 

Beslöt UKK uppdra till Ulf Uddman att tillskriva Svenska Älghundklubben i frågan. 

HD 47/08 – 70/08. 

Meddelades att s k informationsbrev sänts ut till uppfödare i rubricerade ärenden. 

Anmäldes ärende rörande medlem som registrerat valpkull undan en ung tik av storvuxen ras. 

Uppfödaren har anfört följande: Under sommaren 2007 hjälpte hon en god vän att ta hand om 

dennas 6 vuxna hundar under en längre period då väninnan var inlagd tillsammans med sin son. 

Hennes egna tikar började löpa och i en trängd situation, då bl a en av väninnans hundar rymde, 

tog sig hennes egen hanhund in till en den unga tiken. 

Efter genomgång av handlingarna beslöt UKK att denna gång lämna ärendet utan åtgärd men 

uppmanar uppfödaren att i fortsättningen hålla bättre kontroll på sina löptikar. 

§ 56  G-ärenden. 

G 47/08. 

Ärende rörande tik född i juni 1997 och som parats i april 2006. Veterinärintyg saknas. 

Då UKK för dagen saknar ett tydligt beslutsunderlag, beslöt UKK bordlägga ärendet till nästa 

sammanträde. 

G 48/08. 

Ärende rörande tik som fött 3 valpkullar inom 17 månader. Uppfödaren har förklarat att 

tjuvparning skett under period då hon akut blev inlagd på sjukhus. Sjukintyg har uppvisats. 

Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslöt UKK 

godta uppfödarens förklaring och lämnade ärendet utan åtgärd. 

G 49/08. 

Ärende rörande tik som fött 3 kullar inom 19 månader. Uppfödaren anför tjuvparning. 

UKK beslöt uttala ett mycket skarpt påpekande om att uppfödaren fortsättningsvis skall hålla 

bättre kontroll på löptik. Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödare bryter mot 

grundreglerna beslöt UKK lägga ärendet till handlingarn utan åtgärd. Upprepad förseelse kan 

medföra disciplinär prövning. 

G 50/08. 

Ärende rörande tik som fött 3 kullar inom 16 månader. Uppfödaren anför tjuvparning. UKK beslöt 

uttala ett mycket skarpt påpekande om att uppfödaren fortsättningsvis skall hålla bättre kontroll på 

löptik. 

Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödare bryter mot grundreglerna beslöt UKK 

lägga ärendet till handlingarn utan åtgärd. Upprepad förseelse kan medföra disciplinär prövning. 

§ 57  Ögon-ärenden. 

Ö 33/08 – 42/08. 

Meddelades att s k informationsbrev sänts ut till uppfödare i rubricerade ärenden. 



Ö 43/08. 

Ärende rörande tik och hane som vid parningstillfället saknade giltigt ögonundersökningsintyg. 

Uppfödaren anför tjuvparning. 

UKK beslöt uttala ett mycket skarpt påpekande om att uppfödaren fortsättningsvis skall hålla 

bättre kontroll på löptik. 

Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödare bryter mot grundreglerna beslöt UKK 

lägga ärendet till handlingarn utan åtgärd. Upprepad förseelse kan medföra disciplinär prövning. 

Ö 44/08. 

Ärende rörande tik som vid parningstillfället saknade giltigt ögonundersökningsintyg. Uppfödarna 

anför tjuvparning. 

UKK beslöt uttala ett mycket skarpt påpekande om att uppfödaren fortsättningsvis skall hålla 

bättre kontroll på löptik. 

Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna beslöt UKK 

lägga ärendet till handlingarn utan åtgärd. Upprepad förseelse kan medföra disciplinär prövning. 

§ 58  Registreringsärende. 

R 3/08. 

Inkommen begäran om dispens avseende SKKs hälsoprogram, hjärta. 

UKK beslöt medge dispens med hänsyn tagen till skäl som anges i ansökan.  

UKK uttalade dock – som allmän information – att en dispensansökan bör sändas in före parning. 

§ 59  Dispensärenden. 

Punkten utgår från dagordningen. 

§ 60  Bordlagda ärenden. 

U 13/08. 

Efter genomgång av handlingarna i ärendet lades detsamma utan åtgärd till handlingarna. 

U 15/08. 

Ärende rörande uppfödare som – när hon lät hjärtundersöka sin blivande avelstik – räknade fel på 

tikens ålder med två veckor, varefter SKK ålade valpkullen med avelsspärr. Efter att ny 

undersökning gjordes, hävdes spärren. Båda undersökningarna var u.a. 

Specialklubben har nu ifrågasatt handläggningen från SKKs sida. 

UKK noterar att två undersökningar gjorts och att båda var u.a. UKK bedömer att uppfödarens 

förklaring kan godtas och att handläggningen hos SKK varit korrekt. 

Ärendet lades därefter med godkännande till handlingarna. 

U 15A/08. 

Återupptog UKK inkommen förfrågan från SBK angående RD/boxer.  

Efter inkommet uttalande från SKK/AK lades ärendet till handlingarna. 

U 16/08. 

Ärende rörande person som i andra hand övertagit kennelnamn. Den ursprungliga ägaren av 

kennelnamnet har av Disciplinnämnden tilldelats beslut att hon inte får medges medlemskap utan 

nämndens tillstyrkan. Utredningen i ärendet stödjer uppfattningen att det är den ursprungliga 

kennelnamnsägaren som fortfarande sköter verksamheten. 

UKK beslöt anmäla nuvarande kennelnamnsinnehavare för bulvanverksamhet. 

Ändring av innehav av kennelnamnet får under handläggningstiden inte göras. 



U 20/08. 

Återupptog UKK skrivelse där valpköpare ifrågasätter om den schäfer de köpt i själva verket är en 

blandrashund. Av inkommen exteriörbeskrivning framgår att tiken är otypisk avseende typ och 

proportioner samt sättet att förhålla sig. 

UKK beslöt att en härstamningskontroll ska utföras på föräldradjuren och samt aktuell avkomma. 

Ett meddelande om att proverna är tagna ska vara SKK tillhanda senast den 1 augusti 2008. 

U 27/07. 

Återupptog UKK ärende där uppfödare blandat ihop valpar ur två kullar. Åldersskillnaden på 

valparna endast var en dag. 

Efter genomgång av handlingarna, bl a inkommet intyg från DNA-typning, beslöt UKK anmäla 

uppfödarna till Disciplinnämnden för brott mot SKKs regelverk. Uppfödarna beläggs med 

hänvisningsstopp i avvaktan på Disciplinnämndens beslut. 

UKK beslöt vidare att information skall sändas till tyska rasklubben med anledning av två valpar ur 

dessa kullar sålts till Tyskland. 

G 40/08. 

Återupptog UKK ärende där misstanke om bulvanverksamhet framförts till SKK. 

Efter genomgång av handlingarna, bl a rapport från kennelkonsulentbesök, beslöt UKK lägga 

ärendet till handlingarna utan åtgärd. 

G 43/08. 

Återupptog UKK ärende där uppfödare registrerat valpkull där föräldradjuren är syskon. 

Uppfödaren anförde tjuvparning. UKK har tidigare beslutat att härstamningskontroll skall 

genomföras på kullen. Uppfödaren har dock därefter meddelat att hon vid parningstillfället endast 

hade en hanhund hemma och att han numera är kastrerad för att undvika ett upprepande. 

UKK beslöt att denna gång godta uppfödarens förklaring och låta ärendet stanna vid ett mycket 

skarpt påpekande om att uppfödaren fortsättningsvis skall hålla bättre kontroll på löptik. 

Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödare bryter mot grundreglerna beslöt UKK 

lägga ärendet till handlingarn utan åtgärd. Upprepad förseelse kan medföra disciplinär prövning. 

§ 61  Övriga frågor. 

Inkommen skrivelse rörande uppkommen skada på hund under inackordering på hundpensionat. 

Förelåg skrivelse från hundägare vars hund skadade sig under vistelse på ett hundpensionat. 

UKK konstaterar att SKKs Inackorderingsavtal fritar innehavaren från ansvar. Vidare framgår av 

rapport från kennelkonsulentbesök att miljö- och hälsa med anledning av ärendet genomfört en 

besiktning och då inte haft något att anmärka på. SKKs kennelkonsulent uppger att anläggningen 

uppfyller de krav som ställs på ett hundpensionat. 

Ärendet lades därefter till handlingarna. 

Inkommen skrivelse till följd av en artikel i Hundsport rörande uppfödare som blivit fälld i domstol i 

en diskrimineringstvist. 

Brevskrivaren ifrågasätter gällande lagstiftning och menar att uppfödare inte ges någon rätt att 

neka olämplig valpspekulant att köpa hund och att uppfödare inte heller ges rätt att återköpa hund 

som köparen inte sköter. 

Ulf Uddman meddelar att ett genmäle inkommit från HomO, vilket publiceras i Hundsport nummer 

6/2008.  

UKK konstaterar först att dom i aktuellt ärende rör detta mål och i sammanhanget att uppfödaren 



enligt både tingsrätten och hovrätten nekat sälja valpen med motiveringen att kunden var lesbisk. 

UKK konstaterar vidare att uppfödare har rätt att ställa frågor och även rätt att neka olämplig 

person köpa valp, om kunden av sakliga skäl bedöms vara olämplig som köpare/hundägare. 

§ 62  Disciplinnämndens beslut. 

Efter genomgång lades besluten till handlingarna. 

§ 63  Centralstyrelsens och övriga SKK-kommittéers protokoll och protokollsutdrag. 

Centralstyrelsens protokoll 1/2008, Centralstyrelsens protokoll 2/2008 inkl. protokollutdrag, 

SKK/AKs protokoll 2/2008 samt information från FCI. 

Efter genomgång lades desamma till handlingarna. 

§ 64  Åtgärdslistan – ärenden under arbete. 

Inget att rapportera. 

 

 

§ 65  SKKs valphänvisning. 

Inget att rapportera. 

§ 66  SKKs grundregler. 

Förelåg färdigreviderat förslag till nya grundregler. Förslaget skall dock också föredras vid 

Disciplinnämndens sammanträde den 13 juni. 

Rapporterades att SKK/AK tillsatt en arbetsgrupp som skall förbereda tolkningsföreskrifter till 

grundreglerna. 

Grundregler och tolkningsföreskrifter skall tas upp vid senare UKKs sammanträde för 

slutgenomgång. 

§ 67  Information från UKKs ledamöter. 

Ulf Uddman kompletterade sin information om att text till avtal kommer att redovisas vid nästa 

sammanträde. 

Margareta Sundqvist rapporterade att hon närvarat vid en diskussion i en samverkansgrupp för 

distriktsveterinärer i Stockholms län varvid följande framkom:  

- Önskemål framfördes om att få hjälp med att hitta personer som är beredda att hjälpa till som 

kontaktpersoner när tillslag görs hos djurägare. 

Ulf Uddman föreslog att länsveterinären i Stockholms län, som ingår i samverkansgruppen, bjuds 

in till konsulentkonferensen i höst, då man kan gå igenom vad detta innebär och om 

kennelkonsulenter kan hjälpa till. 

- Ny förordning som gäller häst, träder i kraft vid årsskiftet. 

-Djurskyddstillsynen kommer framgent att övergå till Länsstyrelsens ansvarsområde. 

- Länsstyrelsen i Stockholms län framförde önskemål om att få ta del av kennelkonsulenternas 

rapporter. UKK beslöt att inte ändra sitt tidigare beslut i denna fråga. 

§ 68  Nästa sammanträde. 

Nästa sammanträde kommer att hållas torsdagen den 21 augusti 2008, konferens för 

kennelkonsulenter den 8 – 9 november 2008. 

§ 69  Sammanträdet avslutas. 

Ordförande tackade samtliga och avslutade sammanträdet. 



  

Vid protokollet 

Åsa Gustavsson, mötessekreterare 

Justeras: 

Ionie Oskarson, ordförande 

Gunilla Skoglund, justeringsperson       

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock bli 

föremål för ändring av SKK:s Centralstyrelse. 

 


