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2018-02-02 
§ 1-24 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommitté, UKK, fredag 2 februari 2018. 
 
Närvarande: 
Ordinarie ledamöter: Freddy Kjellström (ordf), Ann-Charlotte Hillberger,  
Gunilla Skoglund, Anna Kihlgren Ackenäs, Tommy Vestergren samt Ulla Eckerberg 
 
Meddelat förhinder: Carina Olsson, Helena Sirén 
Adjungerade: 
-Agneta Lönn, Petra Waleij, journalistisk bevakning Åsa Lindholm 
 
 
Protokoll 
-Åsa Blomqvist 
 
 
 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

UKKs nye ordföranden Freddy Kjellström hälsade alla välkommen och efter en kort 
presentation av sig själv samt att ledamöterna gjorde det samma så förklarades dagens 
sammanträde för öppnat.  
 
 

§ 2 Val av justerare 

Anna Kihlgren Ackenäs utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 3 Föregående protokoll 

 
Justering gällande ”Information från UKKs ledamöter och adjungerade” som är 
felnumrerad paragrafnummer ska vara 96 i stället för 74. Ärende G101/17 har 
förklaring inkommit UKK beslutade att dra anmälan till SKKs Disciplinnämnd samt att 
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. 
Protokollet lades därefter med ett godkännande till handlingarna. 
 
 

§ 4 Information från ordföranden 

VU 
Kommittén beslutade att fastställa ordföranden samt Gunilla Skoglund som UKKs 
Verkställande utskott för mandatperioden. 
 
 

§ 5 Information från VD/chefsjuristen 

Chefsjuristen 
Agneta informerade om att informationsinsatsen gällande GDPR fortsätter med full 
kraft då lagen träder i kraft 25 maj 2018. 
 

§ 6 Information från kennelkonsulentsekretariatet 

 
Auktorisation 
Kennelkonsulenterna Sari Söderström och Monika Mattfolk rekommenderar att eleven 
Anita Samson, Gästriklands län, auktoriseras.  
UKK beslutade att auktorisera Anita och hälsar henne varmt välkommen i 
konsulentverksamheten.  
 
Vilande konsulent 
Tony Folin önskar lägga sin auktorisation vilande, kommittén beslutade att lägga Tony 
vilande till och med februari 2019. 
 
Avauktorisation 
UKK beslutade att Daniel Johansson avauktoriseras som kennelkonsulenter på grund 
av inaktivitet. UKK tackade Daniel för nedlagt arbete genom åren och överlämnar 
begäran till SKK/CS för verkställighet. 
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Elev 
Skrivelse har inkommit från den elev som UKK vid möte 5 2017 valde att avbryta 
utbildningen för, UKK granskade skrivelsen och beslutade efter överläggande att 
kvarstå vid sitt tidigare beslut. 
 
Byta konsulent 
En skrivelse har inkommit från en uppfödare med begäran om att få byta 
kennelkonsulent. UKK beslutade att bordlägga ärendet då yttrande från 
kennelkonsulenten i fråga inte hunnit inkomma. 
 
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade 

 

 

§ 7 UKKs Delegeringsordning 

UKK förde en diskussion angående delegeringsordningen för KF perioden. UKK ser 
svårigheter att möta några av målen i denna, kommittén upplät till ordföranden att 
framföra kommitténs åsikter på nästkommande CS möte. 
 
 

§ 8 Information från UKKs ledamöter och adjungerade 

Ann-Charlotte Hillberger 
Informerade om ett brev som skickats från Jordbruksverkets statistikenhet till 
uppfödare av pudel gällande prisindex på sålda valpar, UKK ställde sig frågande till 
brevets syfte. 
 
Ulla Eckerberg 
Lade fram reviderad statistik gällande UKKs anmälningar till SKKs Disciplinnämnd samt 
utslag av dessa. Kommittén tackade för informationen samt beslöt att lämna den 
vidare till SKKs Centralstyrelse. 
 
 

§ 9 VU ärenden 

VU ärendena redovisades för och fastställdes. 
 
 

§ 10 Uppfödarärenden 

U1/18  
Uppfödare som lånat in tik för en valpkull, uppfödarna har inte betalat för inlånet till 
tikägaren samt inte heller till hanhundsägaren. Uppfödaren har inte svarat SKK 
uppfödaren samt delägare i kenneln har också varit föremål för föreläggande hos 
Länsstyrelsen på grund av dålig djurhållning. Ägaren till tiken har frågat SKK om hon 
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skulle kunna registrera kullen. Skrivelse har också inkommit gällande en annan hund 
varit inlånad där uppfödaren enligt skrivelsen misskött den. Efter granskning av 
ärendet noterar UKK att delägaren numera trätt ur kenneln dock var denne delägare 
både när tiken valpade kullen som när Länsstyrelsen gjorde sina förelägganden, som 
delägare i en kennel har man enligt SKKs regelverk ett solidariskt ansvar. UKK 
beslutade att anmäla både uppfödaren som den tidigare delägaren till SKKs 
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren har belagts med 
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. Samt att inte bevilja dispens 
för tikägaren att registrera kullen då denna inte är i Sverige boende. 
 
U2/18 
Uppfödare som anmälts för att ha använt hund opererad för OCD i avel. Uppfödaren 
anger i skrivelse att tiken opererats för en hälta i ena bakbenet men att det inte enligt 
opererande veterinär var något som klassades som en klassisk OCD utan att tiken hade 
en broskskada. Tiken har efter operation och rehab varit symptomfri. Skrivelse från 
veterinär bifogas. UKK beslutade att bordlägga ärendet efter genomgång samt att 
tillskriva SKKs Avelskommitté gällande ärendet. 
 
U3/18 
Uppfödare som anmälts för att ha sålt hund utan SKK avtal, att inte ha besiktigat 
hunden eller att hundens registreringsbevis medföljt vid leverans. Enligt skrivelse från 
uppfödaren så skulle hunden omplaceras då den inte var lämplig i avel, anmälaren och 
uppfödaren kom överens om att hunden skulle lämnas på prov och att man senare 
skulle komma överens om köp skulle genomföras eller ej. När köparen anlände så 
överlämnade denna en summa pengar. Uppfödaren ville inte ta emot dessa men 
köparen insisterade, uppfödaren tog emot summan och skrev ett enklare kvitto. 
Köparen bestämde efter en tid att denna ville genomföra köpet fullt ut. Uppfödaren 
hade inte hundens exportstamtavla då hunden är importerad utan detta skulle skickas 
efteråt. Så snart det var gjort skickades den in till SKK för omregistrering, uppfödaren 
har enligt skrivelsen uppmanat köparen att besiktiga hunden så att allt skulle vara 
uppfyllt när korrekt avtal tecknades. Efter genomgång av ärendet vill UKK betona 
vikten av att alltid upprätta skriftliga avtal, om man som säljare/köpare är osäker på 
om ett köp ska genomföras kan inackordering hos den eventuella köparen av hunden 
en kortare tid vara en lämplig lösning. Som SKK uppfödare ska alltid skriftliga SKK avtal 
upprättas samt att besiktning ska vara utförd, i en situation som ovan skulle 
uppfödaren ha avvaktat med att lämna ut hunden tills korrekt avtal kunde tecknas 
samt att besiktning och stamtavla var på plats. 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. 
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U4/18 
Uppfödare som enligt skrivelse lovat ersättning för såld kryptorchid valp. Enligt 
skrivelsen så hade uppfödaren intygat att den testikel som inte hade trillat ner vid 
försäljningen skulle göra det. Då hunden efter 8-9 månaders ålder fortfarande bara 
hade en testikel så kontaktade köparen uppfödaren som angett att köparen skulle få 
tillbaka 15 procent av köpeskillingen men efter ett tag så hade uppfödaren ångrat sig. 
Enligt skrivelse från uppfödaren så var köparen medveten om att hunden endast hade 
en testikel vid försäljningen detta finns också noterat på besiktningsintyget det är 
också vanligt på rasen och att man kan få vänta på att testiklarna kommer på plats. 
Uppfödaren har inte lovat 15 procent i återbetalning, uppfödaren är dock villig att 
ersätta köparen för det utlägg denna gjort för det veterinärintyg som gjorts för att 
fastslå testikelstatusen. Efter granskning konstaterar UKK att ord står mot ord, UKK 
noterar också att uppfödaren själv skrivit att ersättning för veterinärintyget för 
testiklarna har lovats. UKK förutsätter därför att en sådan ersättning erläggs, ärendet 
lades därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.  
 
U5/18 
Uppfödare som enligt skrivelse tecknat felaktiga fodervärdsavtal samt att ha parat en 
tik yngre än 18 månader. Under ärendets handläggning lämnas en tik åter till 
fodervärdarna efter att tiken fått sin andra kull, tiken är då kastrerad något som 
fodervärden inte enligt skrivelse gått med på. Fodervärden har en ytterligare kull från 
uppfödaren, i en bilaga till avtalet har uppfödaren angett att ytterligare två kullar ska 
tas på tiken mot en viss ersättning till fodervärden. I skrivelse från uppfödaren anger 
denna att det var ett misstag att para tiken vid så ung ålder, ingen av valparna 
överlevde av olika orsaker. Den kastrerade tiken var fodervärden och uppfödaren 
överens om att den skulle kastreras. UKK konstaterar att uppfödaren i det ena 
fodervärdsavtalet strukit över 2 kullar och i stället angivit 3 kullar, att det finns en 
bilaga till det andra avtalet som innebär att uppfödaren skulle ha rätt till fler kullar än 
tillåtet enligt fodervärdsavtalet. Uppfödaren anger att ena tiken parats innan 18 
månaders ålder. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för 
överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i 
avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
U6/18  
Medlem som registrerat två kullar, den första kullen föddes upp innan personen var 
medlem i SKK, kull nr 2 registrerades i SKK. Köpare till hund i kull 1 frågade då 
medlemmen om inte kull 1 också kunde registreras och medlemmen gjorde därefter 
det. Medlemmen kräver därefter mer betalt från köparna i kull 1 för att hundarnas 
registreringsbevis ska lämnas över. En av köparna anser att detta inte är skäligt, själva 
kostnaden för registreringen av den enskilda valpen anser köparen skulle kunna vara 
skäligt. SKK noterar att båda föräldradjuren saknar patellaundersökning innan avel 
samt att det i underlaget får anses vara bevisat att kull nummer två var en planerad 
kull. UKK beslutade efter granskning av ärendet att då man som medlem i SKK ska följa 
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SKKs regelverk att medlemmen ska utlämna kullens registreringsbevis till köparna, 
gällande en eventuell ekonomisk tvist hänvisar SKK parterna till allmän domstol. Då 
detta, såvitt är känt, är första gången som medlemmen bryter mot grundreglerna 
beslutade att UKK även uppmana medlemmen att fortsättningsvis hålla sig ajour med 
och följa gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
U7/18  
Uppfödare som sålt valp som enligt skrivelse haft en dålig mage sedan leverans. 
Hunden hoppade också i bland på tre ben och efter en tid ställs diagnosen patella 
luxation. Efter ett tag får hunden ett oprovocerat anfall där den går till attack mot 
ägaren. Ägaren uppfattar anfallen som om hunden inte vet vad den gör och efteråt är 
hunden inte medveten om vad den gjort, detta händer därefter två gånger till. Hunden 
opereras för sina patellaproblem samt kastreras. Hunden får därefter en attack som 
riktas mot köparens son, det beslutas att hunden ska tas bort. I skrivelsen anger 
köparen att flera andra hundar i samma släkt haft problem med vad köparen beskriver 
som ”rage” attacker. Köparen har inte fått tag på uppfödaren under denna tid. Flera av 
de valpar som uppfödaren fött upp har problem med mage, patella och ”rage”. 
Köparen anger att uppfödaren ringt upp denna tillslut men i samtalet nekat till att det 
finns några problem med lynne och så vidare i uppfödarens uppfödning. Uppfödaren 
anger att det inte finns de problem som köparen uppgett, att uppfödaren är utsatt för 
en hetsjakt och att det är andra uppfödare som står bakom anmälan. Uppfödaren har 
varit i kontakt med sitt försäkringsbolag för undersökning om de fel som köparen 
angivit skulle gå på en dolda fel försäkring men att det inte gör det. Efter genomgång 
av ärendet vill UKK beklaga att köparen råkat ut för de olyckliga händelser som 
resulterat i att hunden togs bort. Gällande uppfödarens ansvar för hundens mentala 
problem är det inte bevisat att det fanns vid leverans eller att det är ett ansvar som 
uppfödaren hade, gällande patella så finns det inget hälsoprogram för rasen, 
föräldradjuren är inte undersökta för detta. Köparens försäkring har dessutom ersatt 
kostnaden för operationen innebärande att det inte kan anses vara ett 
uppfödaransvar. Gällande att det eventuellt skulle finnas problem med mentalitet i 
uppfödarens linjer anser inte UKK att det är bevisat att sådana förekommer på sådant 
sätt som är anmält. Sammantaget kan inte UKK se att uppfödaren handlat i strid mot 
SKKs regelverk. Ärendet lägges till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
U8/17  
Uppfödare som enligt skrivelse lånat ut hane för parning av tik tillhörande en tikägare 
som är funktionshindrad och som också har en god man utan den gode mannens 
godkännande. Enligt skrivelsen har inte tikägaren förutsättningar att ta hand om en 
valpkull samt att tiken inte är lämplig för avel, detta skulle vara något som uppfödaren 
visste om. Tiken är efter parningen abortsprutad. Uppfödaren kräver nu tikägaren på 
parningsavgiften. Ett skriftligt parningsavtal är upprättat. I skrivelse anger uppfödaren 
att tikägaren hade annonserat efter en hane att använda på sin tik, uppfödaren kollade 
upp tikens hälsoundersökningar och fann inga konstigheter, tiken paras därefter. Då 
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tikägaren inte betalar skickas en faktura ut från hanhundsägaren som därefter skickas 
till Kronofogden då fakturan inte betalas. Enligt uppfödaren har inte tikägaren någon 
gode man, detta har uppfödaren undersökt med kommunen där tikägaren är bosatt 
samt att tikägarens mor har bekräftat detta. Uppfödaren anser därför att skulden ska 
betalas. Efter genomgång av ärendet vill UKK upplysa om att man ska uppfylla de 
åtaganden man har avtalat om, detta gäller både tik- som hanhundsägare. Inget har 
framkommit i ärendet att tikägaren verkligen har en gode man och UKK anser därför 
att tikägaren sålunda är skyldig att erlägga språngavgift. UKK beslutade därefter att 
lägga ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
U9/18 
Uppfödare som enligt skrivelse har tagit emot handpenning på valp men därefter 
nekat försäljning. Enligt uppfödaren så har köparen på eget bevåg betalat in 
handpenningen. Efter genomgång av ärendet framkommer det att uppfödarens 
förklaring inte har stöd i det material i form av skriftliga konversationer som skickats in. 
UKK gör efter genomgång följande bedömning. Mottagandet av handpenning är en 
garanti för både köpare som säljare att man kommit överens om att en specifik valp 
ska säljas till en specifik person. Att på detta sätt efter att mottagandet av 
handpenning gjorts samt också bekräftats av uppfödaren med innebörden att ett köp 
överenskommits sedan neka till köp är allvarligt. I detta fall återbetalas handpenningen 
efter en kort tid. 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.  
 
U10/18 
Uppfödare som enligt anmälan inte har lämnat tillbaka fodertik efter parning samt att 
fodervärden har betalat för tiken. Uppfödaren anger att fodervärden undanhållit tiken 
så parning inte kunnat göras samt att tiken inte skötts, uppfödaren har inte tagit betalt 
för tiken. Efter genomgång av ärendet konstaterar UKK att det är tecknat ett 
fodervärdsavtal mellan överlåtare och fodervärd med sedvanliga villkor, UKK anser att 
det inte är tillräckligt bevisat att fodervärden har betalat för tiken. Gällande 
återlämnande av fodertiken framkommer det i avtalet hur och när detta ska ske. UKK 
påtalar att SKKs Fodervärdsavtal anger ”Överlåtaren äger dock rätt att häva avtalet och 
utan ersättning återfå hunden om det kan påvisas att fodervärden handlar i strid med 
detta avtal, vilket sker i allmän domstol.” Inget domstolsbeslut har inkommit som visar 
att överlåtaren har rätt enligt gällande avtal att återta hunden. UKK övervägde att 
anmäla överlåtaren till SKKs Disciplinnämnd men beslutade att den här gången låta det 
stanna vid ett påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas. UKK förutsätter 
också att hunden snarast återlämnas till fodervärden då avtalet inte hävts på korrekt 
sätt- dock senast 27 februari 2018, under förutsättning att inget domstolsbeslut 
föreligger som säger annat.  
Punkten förklarades omedelbart justerad. 
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U11/18 
Köpare tillskriver SKK då denne misstänker att den valp som köpts från uppfödaren 
inte är renrasig, både päls, kroppsform som tänder på valpen anser köparen inte vara 
rastypiskt.. Efter att bilder skickats in på valpen begär SKK att en härsamningskontroll 
via DNA ska göras på kullen och denna visar att det är en hane av annan ras som är far 
till kullen. Kullen är borttagen från SKKs härstamningsregister. Uppfödaren har via 
telefon till UKKs sekreterare meddelat att det är frågan om en tjuvparning samt att 
valparna vid leverans inte såg annorlunda ut än andra valpar av aktuell ras och att 
uppfödaren därför inte misstänkt något. Efter granskning beslutade UKK att då det är 
konstaterat vara fel härstamning på valparna att det är grund för reklamation, vill 
köparen behålla valpen är SKKs rekommendation att halva köpeskillingen betalas 
tillbaka samt eventuell ersättning för utgifter uppkomna i samband med 
blodtypningen. UKK förutsätter att samtliga valpköpare blir kontaktade av uppfödaren 
med vad resultatet av blodtypningen blev. 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 den inkomna förklaringen. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
U12/18  
Hanhundsägare som enligt inkommen skrivelse från tikägare har varit otrevlig mot 
denna. Enligt skrivelsen har hanhundsägaren haft åsikter om den hemsida tikägaren 
har samt de bilder som finns på sidan som tikägaren inte ska ha rätt till. 
Hanhundsägaren har också hotat med rättslig process då tikägaren inte har betalat en 
parningsavgift i tid. Under ärendets handläggningstid skickas registreringsansökan för 
kullen som parterna tvistat om in. Efter genomgång av ärendet av UKKs sekreterare så 
framkommer det att inget i de handlingar som skickats in innebär något brott mot SKKs 
regelverk, då tikägaren har betalat hanhundsägaren samt att brott mot copyright inte 
regleras inom SKK. Meningsutväxlingen mellan parterna är inte heller något brott mot 
regelverket, tikägaren meddelades därför via mejl att ärendet inte behandlas vidare. 
Kort tid därefter blir UKKs sekreterare uppringd av hanhundsägaren som är upprörd 
och undrar vad SKK skriver om sina medlemmar, det framkommer i samtalet att 
tikägaren manipulerat det mejl som sekreteraren skickat på så sätt att hon lagt till 
egen text. Tikägaren har också skickat meddelande till hanhundsägaren som kan anses 
vara mycket stötande. Efter genomgång av ärendet anser UKK att det är mycket 
anmärkningsvärt att tikägaren agerar på så sätt som den har gjort, både till 
hanhundsägare som de rena fabrikationer som läggs till i SKKs mejl för att på det sätt 
få det att framstå att SKK skulle lägga skuld på hanhundsägaren samt en annan person. 
UKK beslutade att anmäla tikägaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs 
grundregler. Tikägaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens 
beslut. 
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U13/18 
Uppfödare som inte medverkar till att kennelkonsulent kan göra besök. UKK beslutade 
att bordlägga ärendet. 
 
 
§ 11 Ledärende 
Armbågsröntgen (ED) på tik/hane eller båda har utförts efter parning 
Inga inkomna 
 
Höftledsröntgen (HD) på tik/hane eller båda har utförts efter parning 
HD1-3/18 
Finsk stövare, Cane corso, Engelsk springer spaniel 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
HD4/18 
America akita, American staffordshire terrier 
Tik tjuvparad. 
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 
Patellaundersökning (P) på tik/hane eller båda har utförts efter parning 
P1/18 
Chihuahua 
Uppfödare som parat med egen hane innan patellaundersökning på hanen var utförd. I 
skrivelse anger uppfödaren att anledningen till detta var att hanen köpts in dagarna 
innan parningen samt att det var svårt att få tid för undersökning med kort varsel då 
det var semestertider. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd 
för överträdelse av SKKs grundregler. 
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§ 12 Grundregelärenden 
Tik under 18 mån vid parning 
G1-7/18 
Russkiy toy, Pomeranian, Alpenländische daschsbracke, Finsk lapphund, Foxterrier, 
Labrador retriever, Chihuahua 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
G8-12/18 
Malteser, Alaskan malamute, Siberian husky, Skotsk hjorthund, Mops 
Tik tjuvparad. 
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. 
 
Tik med täta kullar 
G13/18 
Karelsk björnhund 
Vid UKKs granskning framkommer det att tiken parats fem gånger av sammanlagt tre 
uppfödare. Omständigheterna gör att UKK drar slutsatsen att tillvägagångssättet med 
att personerna registrerat två kullar var är att det gjorts i syfte att kringgå SKKs regler 
om kennelnamn. Regelverket anger att när man som medlem registrerat två kullar så 
ska kennelnamn ansökas om. 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.  
 
G14/18 
Dvärgschnauzer 
Vid UKKs granskning framkommer det att tiken parats fem gånger av sammanlagt två 
uppfödare. Omständigheterna gör att UKK drar slutsatsen att tillvägagångssättet med 
att två personer registrerat kullar var är att det gjorts i syfte att kringgå SKKs regler om 
kennelnamn. Regelverket anger att när man som medlem registrerat två kullar så ska 
kennelnamn ansökas om. I detta ärende anger uppfödaren att kullen tillkommit via en 
tjuvparning samt att ansökan om kennelnamn har gjorts. Samma hane har använts till 
samtliga kullar, UKK anser det inte vara god kynologisk sed att göra samma 
kombination fem gånger. 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.  
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G15/18 
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. UKK beslutade att godta den inkomna 
förklaringen. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
Tik över 7 år ej veterinärbesiktigad 
G16-17/18 
Jämthund, Chihuahua 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
Nära släkt 
G18/18 
Chinese crested dog 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
G18/18 
Chinese crested dog 
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 den 
inkomna förklaringen. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
 

§ 13 Ögonärenden 

Tik/hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället 
Ö1/18 
Border collie 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
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Ö2/18 
Border collie 
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 den 
inkomna förklaringen. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
Ö3/18 
Border collie 
Uppfödaren har missuppfattat regelverket. 
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. 
 
Ö4/18 
Portugisisk vattenhund 
Tik tjuvparad. Uppfödare anger att man tidigare försökt para tiken men att det inte 
lyckats. Uppfödaren har 2014 haft ärende på UKKs bord. UKK vill påtala att bara för att 
man inte tidigare fått en tik dräktig så kan man inte förutsätta att den inte kan bli 
dräktig. 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.  
 
Ö5/18 
Border collie 
Uppfödare som enligt skrivelse angivet fel parningsdatum på registreringsansökan. 
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen. 
 
Ö6/18 
Border collie 
Uppfödare som anger att hanhundens utländska ögonintyg kommit bort hos ägaren 
och att hanhunden nu gjort en ny ögonlysning. 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. 
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Kommittén förde därefter en diskussion angående antalet Border colliekullar som 
saknar aktuell ögonlysning vid parningstillfället och uppfödarnas olika förklaringar till 
varför undersökningsresultat saknas. UKK beslutade att tillskriva rasklubben för att 
påtala att det förekommer missuppfattningar gällande undersökningen och att en 
ökad information till uppfödarna därför kan vara lämplig. 
 

§ 14 Hjärtärenden 

Inga inkomna. 
 
 

§ 15 Registreringsärenden 

R1/18  
Alaskan malamute 
Uppfödare som ansöker om dispens att registrera en kull äldre än 5 månader. Efter 
genomgång av ärandet vill UKK påtala vikten av att registrera kullarna innan 5 
månaders ålder. UKK beslutade att tillåta registrera kullen. 
 
R2/18  
Pudel 
Inkommen registreringsansökan för importerad hund, köparen uppger en svensk 
adress på uppfödaren. UKK beslutade att bordlägga ärendet samt att begära in kopia 
på hundarnas pass. 
 
R3/18  
Medlem som skickat in en registreringsansökan för en blandraskull. Efter genomgång 
av ärendet framkommer det att medlemmen inte har kunskap om SKKs regelverk då 
det inte är möjligt att registrera en kull efter föräldrar av skilda raser. UKK beslutade 
att medlemmen ska få information om regelverket samt lade därefter ärendet till 
handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
R4/18  
Australian kelpie 
Uppfödare som ansöker om dispensen att registrera kull efter kryptokid hane då tiken 
blivit tjuvparad. UKK noterar att det saknas MH resultat på hanhunden, UKK beslutade 
att tillåta registrering av kullen med avelsspärr som inte kan lyftas men under 
förutsättning att MH test först utförs på hanhunden. Alternativet finns också att kullen 
säljs oregistrerad, UKK uppmanar i så fall uppfödaren att kontakta UKK för 
utfärdanande av dispens. 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 den inkomna förklaringen. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
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§ 16 Bordlagda ärenden 

 
U44/17 
Ärende där UKK på möte 5 2017 beslutade att anmäla uppfödare till SKKs 
Disciplinnämnd, uppfödaren har därefter inkommit med information gällande 
svårigheter att få ut hundens journal. UKK beslutade att dra anmälan till SKKs 
Disciplinnämnd och därefter bordlägga ärendet i väntan på journalen. 
 
U61/17  
Ärende som bordlades i väntan på yttrande från SKKs Avelskommitté gällande avel 
med hundar där avkomma drabbats av porta cava shunt. Kort tid innan möte inkom 
utdrag från AKs protokoll. 
 
”SKK/AK nr 1-2018  
SKK/AK hade mottagit ett protokollsutdrag från SKKs uppfödar- och 
kennelkonsulentkommitté, UKK, gällande ett uppfödarärende där man önskade 
utlåtande i en veterinärmedicinsk fråga från AK. En uppfödare har genomfört en 
parningskombination (samma föräldradjur) tre gånger och i den andra kullen har en av 
avkommorna diagnostiserats med och åtgärdats för leversjukdomen porta cava shunt. 
Enligt uppgift ska uppfödaren ha känt till avkommans diagnos när parning med samma 
föräldradjur gjordes igen. Uppfödaren anger att föräldradjuren har tagits till veterinär 
för leverprover och påvisats friska från sjukdomen, liksom valparna i tredje kullen efter 
samma kombination. Totalt har föräldradjuren tre kullar med nio avkommor.  
I RAS för cairnterrier upptas porta cava shunt under hälsoavsnittet och där framgår 
även att sjukdomen är uppmärksammad hos rasen internationellt.  
SKKs veterinärmedicinska expert Åke Hedhammar informerade SKK/AK ingående om 
sjukdomen. Porta cava shunt är en medfödd utvecklingsrubbning som föreligger redan 
vid födelsen då den beror på en defekt utveckling före födelsen.  
Liksom med ett flertal utvecklingsrubbningar är det svårt att säkert fastställa 
arvsgången. Kommittén har noterat att undersökande veterinär ska ha uttalat att det i 
det aktuella fallet inte rör sig om nedärvd porta cava shunt och att det ska vara ok att 
avla på föräldradjuren. SKK/AK har svårt att se på vilka grunder ett sådant uttalande 
har gjorts då en ärftlighet för rubbningen har påvisats genom såväl rasdisposition som 
ett familjärt uppträdande. Sjukdomen berörs av den anledningen också i RAS-
dokumentet för rasen.  
Det man vet är att det inte finns någon påvisad enkel recessiv nedärvning utan orsakas 
av en mer komplex nedärvning. En uppfödares avelsarbete bör påverkas av den 
information denne har om avelsdjurens, släktingars och tidigare avkommors 
hälsostatus. En generell rekommendation gällande sjukdomar med komplex arvsgång 
är bland annat att kombinationen som gett upphov till sjuk avkomma inte bör 
upprepas.”  
UKK granskade AKs uttalande och förde en ingående diskussion gällande vad 
egentligen tik- och hanhundsägare hade för kunskap gällande arvbarheten vid 
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parningstillfället. UKK konstaterade därefter att det inte går att säkert fastställa att 
kunskapen fanns hos de anmälda personerna vid parningstillfället. UKK menar med 
hänvisning till AKs uttalande att upprepning av samma kombination var olämplig. 
Ärendet lades därefter till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
HD64/17  
UKK beslutade att ärendet ska vara fortsatt bordlagt. 
 
R18/17  
Kommittén beslutade att återigen tillskriva uppfödaren med begäran på svar senast 28 
februari 2018 samt att det ska vara fortsatt bordlagt i väntan på svar. 
 
 

§17 Utbildning 

Svar förelåg gällande de frågor kommittén haft om utbildningsbidrag.  Kommittén 
förde därefter ett samtal om framtida utbildningar inom kommitténs ansvarsområde. 
Frågeställningar uppkom gällande utbildning för konsulenter, beslut togs därefter att 
arbeta vidare med frågan. 

 
 

§ 18 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar 

Kommittén noterade informationen gällande Disciplinnämndens beslut. 
 
 

§19 Övriga kommittéers protokoll samt protokollsutdrag 

 
 

§ 20 UKKs nyhetsbrev 

Kommittén beslutade vad som ska kommuniceras i nyhetsbrevet. 
 
 

§ 21 Övriga ärenden 

 
 

§ 22 

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 Special. UKK beslutade att samtliga paragrafer offentliggörs i samband med 
justerat protokoll. 
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§ 23 Nästa möte 

20 april, lokal ännu inte fastställd. Kommittén beslutade även om följande datum för 
kommitténs möten under 2018: möte nr 3: 14 juni, möte nr 4: datum avgörs senare 
samt möte nr 5: 21 november. Kommittén beslutade även att ha ett planeringsmöte i 
samband med möte 20 april. 
 
 

§ 24 Sammanträdet avslutas 

Ordförande tackade alla för ett bra möte, därmed förklarades dagens sammanträde 
avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
Åsa Blomqvist 
 
 
 
 
Justeras:    
Freddy Kjellström Anna Kihlgren Ackenäs 
Ordförande    Ledamot 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 


