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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för 
Uppfödarsamverkan 15 februari 2021 
 
 
Närvarande: 
 
Ordinarie ledamöter: 
Bo Skalin, ordf. Tommy Sundell, Jeanett Lemmeke, Patrik Cederlöf (1 - 6 delvis under § 
7a,  7 b - 12), Eva Eriksson, Monica Stavenborn (§ 1 -7) 
 
 
Adjungerade: 
Ulf Uddman (§ 7 - 12), Helena Nyberg och Åsa Lindholm (journalistisk bevakning), 
 Hans Rosenberg (§ 7a)  
 
 
Protokoll: 
Anna Ackenäs 
 
 
§ 1 Sammanträdet öppnas 
 
Bo Skalin hälsade alla välkomna, ett speciellt välkommande riktades till Helena Nyberg 
som är ny adjungerad i kommittén. Därefter förklarades mötet öppnat.  
 
 
§ 2 Val av justerare  
 
Eva Eriksson utsågs att jämte ordförande justera protokollet. 
 
 
§ 3 Fastställande av dagordning  
 
Dagordningen fastställdes. För att hinna med alla punkter på dagordningen så gjordes 
en justering av dagordningen.  
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§ 4 Föregående protokoll 
 
§ 73 b) Registreringssiffror 
Texten korrigeras enligt nedan 
Registreringssiffrorna under november har ökat med 11 % jämfört med november 
2019. 
 
KUS noterade ändringen  
 
 
§ 5 Bordlagda ärenden 
 

a) § 12 -2020 Framtidsarbete för KUS  
KUS har gett i uppdrag åt Ulf Uddman att undersöka möjligheten att förlänga 
besiktningsprotokollets giltighetstid från 7 till 10 dagar.  

 
Kommittén beslutade att punkten ska vara fortsatt bordlagd. Konsumentköplagen 
håller på att ses över vad det gäller lagstiftning för försäljning av levande djur. Där kan 
detta komma att påverkas. 
 
 
§ 6 Information från ordföranden 
 

a) Registreringsregler 
I dagsläget är det svårt för den som bedriver hundavel att ha koll på vilka regler och 
rekommendationer som gäller för en specifik hundras. Kommittén önskar att det ska 
vara enkelt att söka upp vilka regler som gäller för respektive hundras.  
 
Kommittén ger kansliet i uppdrag att komma med förslag hur man kan lösa detta på 
ett mer användarvänligt sätt.  
 
 

b) Höftledsröntgen 
Hundägare lägger ner stora summor varje år på att höftledsröntga sina hundar. Frågan 
är om statusen på våra hundars höfter har blivit bättre? KUS vill se en sammanställning 
över utvecklingen av höftledsresultaten. Tar man ett genomsnitt på kostnaden 
(priserna skiljer sig en del beroende på var du röntgar) för en HD och ED röntgen så 
kostar det ca 2140 kr plus 500 kr för avläsningen från SKK.  
Det är ca 15 000 hundar som röntgas varje år vilket gör en summa på drygt 39 000 000 
kronor per år.  
 
Kommittén önskar att få CS uppdrag att ta fram en sammanställning på 
höftledsstatusens utveckling de senaste 10 åren, samt med denna som utgångspunkt 



  

SKK/KUS nr 1-2021 
2021-02-15 

Sida 3/6 
 
 

 
göra en bedömning av det ekonomiska utfallet av verksamheten för uppfödare och 
hundägare. 
 
I genomgången av höftledsstatusens utveckling för olika raser är det enligt KUS 
uppfattning samtidigt väsentligt att närmare söka kunna verifiera eventuell förekomst 
av reella kliniska problem. Förekommer överhuvudtaget några reella egentliga 
dokumenterade veterinärmedicinska problem för någon hundras över tiden.  
 
 
§ 7 Information från sekreteraren 
 

a) Redogörelse för möte om marknadsföring av rashund  
Hans Rosenberg anslöt till mötet. 
Arbetsgruppen (Anna Ackenäs, Patrik Cederlöf, Thommy Sundell och Hans 
Rosenberg) redogjorde för mötet som de hade den 17 januari 2021.  
Kommittén har en önskan att skapa en ”Jourhavande uppfödarkollega” dit ska 
man kunna ringa om man vill ha stöd eller råd.  
 
Kommittén gav i uppdrag åt Ulf Uddman att undersöka möjligheten att göra 
det i samarbete med Agria via Vethem?  
 
Hans Rosenberg lämnade mötet. 
 

b) Projekt Lajka  
Ida Sönnergren anslöt till mötet. 
Ida presenterade om SKKs projekt Lajka. Syftet är att utveckla SKKs alla 
webbplatser. Just nu inventerar marknadsavdelningen behoven av vilket 
innehåll som ska finnas på den nya webbplatsen. Kommittén fick några frågor 
som ska besvaras senast den 8 mars. 

 
Kommittén tillsatte en arbetsgrupp för att besvara dessa frågor som består av 
Jeanett Lemmeke, Thommy Sundell (sammankallande) och Patrik Cederlöf. 
 
Ida Sönnergren lämnade mötet 
 

c) Möte 5 - 2020 § 61 Protokollsutdrag från UKK   
KUS gav UKK ett förslag till ändringar i fodervärdsavtalet och köpeavtalet med 
bibehållen avelsrätt så att de gäller fram till hunden är sju (7) år oavsett vid 
vilken ålder hunden sätts ut på foder eller säljs med bibehållen avelsrätt. 
 
UKK har avslagit förslaget med hänvisning till KFs beslut 2015. 
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Sekreteraren fick i uppdrag att ta fram underlagen från KF angående 
ändringarna i fodervärdsavtalen som gjordes 2015 för att kunna skriva ett svar 
till UKK.  
 
KUS utsåg Eva Eriksson och Jeanett Lemmeke att skriva ett svar till UKK 
angående ändringar i fodervärdsavtalen och köpeavtal med bibehållen 
avelsrätt.  
 

d) Digitala uppfödarmöten 
På grund av tidsbrist bordläggs punkten till nästa möte.  
 

§ 8 Information från ledamöterna 
 
Ulf Uddman  
 

a) Novus undersökningen 
Ulf Uddman informerade om att Novus har genomfört en ny undersökning rörande 
innehav av olika sällskapsdjur. Undersökningen har skett i samarbete med Agria. 
Resultatet från undersökningen kommer att redovisas i början av mars 2021. Ulf 
Uddman återkommer med resultat till nästa möte.  
 

b) Konsumentköplagen  
Regeringen har aviserat att förslag till ny lagstiftning gällande försäljning av djur 
kommer att presenteras i maj för beslut under höstriksdagen.   
 

c) Ny VD   
Den 1 augusti 2021 tar Kees de Jong över som VD för SKK då Ulf Uddman kommer att 
gå i pension. I och med det kommer Ulf Uddman att lämna arbetet i KUS och därför 
kommer Helena Nyberg att vara adjungerad från kansliet.  
 
KUS tackade för informationen. 
 
Patrik Cederlöf  
 
Höga veterinärkostnader 
Patrik önskar att kommittén ska titta på hur KUS kan stötta våra uppfödare i att 
försöka jobba för att sänka veterinärkostnaderna.  
 
KUS beslutade vidare att ta en kontakt med den arbetsgrupp som CS utsett och som 
arbetar med frågan fram till KF 2021. 
 
 
Helena Nyberg 
 



  

SKK/KUS nr 1-2021 
2021-02-15 

Sida 5/6 
 
 

 
Konceptet ”att köpa hund” 
Helena Nyberg presenterade webbsidan köpahund.se mål, syfte, statistik och 
marknadsföring osv. Helena Nyberg uppmanar kommittén att vara särskilt 
uppmärksamma på att det finns ett behov att stimulera uppfödare att annonsera på 
köpahund.se mer. Helenas slutsats är att vi har ett gediget arbete framför oss att 
informera och övertyga uppfödare om hur viktig deras roll är att marknadsföra 
”rashund” och speciellt sin egen hundras där köpahund.se är ett viktigt medel för 
ändamålet. När valpköpare sedan väljer att använda köpahund.se är nästa steg att 
uppfödarna har uppdaterade kontaktuppgifter och är beredda på att svara på frågor 
som leder till ett rashundköp. 
 
KUS tackade för informationen 
 
 
§ 9 Enkät nr 2 
 
I slutet av januari skickade KUS ut enkät nr 2. Den skickades ut till ca 15 000 uppfödare 
som har haft en kull under de senaste 5 åren. Glädjande nog fick vi in 4 246 svar, vilket 
är en mycket bra siffra. I denna enkät frågade KUS om SKKs tjänster såsom 
köpahund.se, Rasspecifika Avelsstrategier och Hundsport Special. Enkätsvaren visar att 
vi har väldigt nöjda uppfödare. En mer utförlig rapport kommer att finnas att läsa i 
Hundsport special.  
 
 
§ 10 Veckans hundras 
 
Veckans hundras var mycket uppskattad under hösten 2020. Där presenterades 11 
hundraser på ett lättsamt och positivt sätt.  
Under våren 2021 kommer vi att fortsätta att presentera hundraser i samma anda.  
 
 
§ 11 Nästa möte   
 
Kommitténs nästa möte är den 15 april 2021. 
 
 
§ 12 Sammanträdet avslutas 
 
Kommitténs ordförande, Bo Skalin, tackar kommittén och avslutar sammanträdet.  
 
 
Vid protokollet: 
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Anna Ackenäs 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Bo Skalin 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Eva Eriksson 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som har avhandlats vid mötet. Beslut som fattats  
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 


