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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar och 
kennelkonsulentkommitté onsdag 2014-03-19. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: Annica Uppström (ordf), Ann-Charlotte Hillberger, Åsa 
Magnusson Juberget, Gunilla Skoglund, Ulla Eckerberg, Anna Kihlgren Ackenäs 

 
 

Adjungerade: 

-Agneta Lönn, Helena Sirén, Petra Waleij, Stefanie de Pourbaix § 32 under Statistik 
SKKs Disciplinnämnd, Lotta Skoog § 34 under UKKs delegeringsordning. 

 
 
Meddelat förhinder: 
Monika Åkesson samt Åsa Lindholm 
 
 
 

Protokoll 

-Åsa Blomqvist 
 
 

§28 Sammanträdet öppnas 

 
Ordföranden hälsade alla välkomna till årets andra möte. Mötet förklarades därefter 
öppnat. 
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§ 29 Val av justerare 

 

Ann-Charlotte Hillberger utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 

§ 30 Föregående protokoll 

 

Justering under: Ordinarie ledamöter: Annica Uppström (ordf), Ann-Charlotte 
Hillberger, Åsa Magnusson Juberget, Gunilla Skoglund, Ulla Eckerberg, Monika 
Åkesson, Anna Kihlgren Ackenäs. 

UKKs protokoll nummer 1 2014 lades därefter med ett godkännande till handlingarna.  
 
 

§ 31 Information från ordföranden 

 
Resultatrapport 
Resultatrapport för januari samt februari 2014 förelåg, rapporten kommenterades i 
valda delar och lades efter granskning med ett godkännande till handlingarna. 
 
Rapport från senaste CS möte 
Ordförande redovisade de punkter, av särkilt intresse för UKK, som avhandlades vid 
SKKs Centralstyrelse (CS) senaste möte. Bland annat förde CS en diskussion angående 
SKKs regelverk samt SKKs formuleringar i olika sammanhang. CS beslutade att en 
allmän översyn ska göras av regelverken i sin helhet. 
 
Information från SKKs Utbildningskommitté 
Kommittén har efterfrågat UKKs förslag på utbildningar inom kommitténs 
ansvarsområde. UKK beslöt att föreslå utbildningar enligt följande i nämnd 
prioriteringsordning: 

1. Föreläsningar inom uppfödarutbildningens ram, dessa ska följa den plan som 
den tidigare Utbildningskommittén varit UKK behjälplig med. 

2. Utforma en distansutbildning för SKKs konsulenter, denna ska vara utformad 
som en vidareutbildning till dagens redan existerande kennelkonsulent 
utbildning. 

3. Distansutbildning baserat på SKKs nya ”Uppfödarboken”, boken är under 
produktion, arbetet med utformningen av utbildningen kommer av den 
anledningen att dröja som UKK ser det. 
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§ 32 Information från SKKs VD/Chefsjurist 

 

Illegal valptrafik 

Förelåg rapport från FOUR PAWS International angående ”Puppy trade in Europe - 
Research on the impact of illegal businesses on the market, on consumers, on the one-
health concept”. Rapporten har av organisationen presenterats inför EU parlamentet. 
UKK tog del av dokumentet med intresse och utryckte stor glädje över att den mycket 
bekymmersamma handeln med valpar uppmärksammas på flera håll.  

 

Hovrätts dom 

Förelåg dom från Göta Hovrätt gällande ärende mellan uppfödare och köpare. UKK 
noterade informationen. 

 

Skrivelse från Sydskånska kennelklubben 

Förelåg skrivelse med förslag på ändringar i SKKs grundregler, UKK beslutade att 
förslagen ska lämnas till SKKs VD då grundreglerna ingår i den allmänna översynen av 
regelverket som redan är beslutad av CS. Skrivelsen lägges till handlingarna utan vidare 
åtgärd. 

 

För UKKs kännedom 

Förelåg svarsskrivelse från CS gällande ärende. UKK noterade informationen. 

 

Agneta Lönn informerade att SKKs Avtalsbroschyr numera finns i nytryckt version. 

 

Statistik SKKs Disciplinnämnd 

Disciplinnämndens sekreterare Stefanie de Pourbaix presenterade en sammanställning 
gällande SKK/CS ärenden i nämnden, kommittén tackade sekreteraren för den utförliga 
presentationen. 

 

 

§ 33 Information från kennelkonsulentsekretariatet 

 
Nya konsulenter 
Kennelkonsulent Berith Malm rekommenderar att eleven Susanne Fagrell, Stockholms 
län, auktoriseras. 
UKK beslutade att auktorisera Susanne och hälsar henne varmt välkommen i 
konsulentverksamheten. 
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Kennelkonsulent Siw Persson rekommenderar att eleven Sture Engström, Stockholms 
län, auktoriseras. 
UKK beslutade att auktorisera Sture och hälsar honom varmt välkommen i 
konsulentverksamheten. 
 
Vilande konsulenter 
Wenche Jacobsen, Värmlands län, har begärt att få vara vilande kennelkonsulent under 
ett år.  
UKK beslutade att bevilja Wenche att vara vilande till april 2015. 
 
Ann-Louise Larsson, Västernorrland, har begärt att få vara vilande kennelkonsulent 
under ett år.  
UKK beslutade att bevilja Ann-Louise att vara vilande till april 2015. 
 
Avauktorisationer 
Kennelkonsulent Birgitta Eriksson önskar på egen begäran att avauktoriseras som 
kennelkonsulent.  
UKK beklagade beslutet, tackade Birgitta för nedlagt arbete genom åren och 
överlämnar begäran till SKK/CS för verkställighet. 
 
Kennelkonsulent Barbro Coldenberg önskar på egen begäran att avauktoriseras som 
kennelkonsulent.  
UKK beklagade beslutet, tackade Barbro för nedlagt arbete genom åren och 
överlämnar begäran till SKK/CS för verkställighet. 
 
Kennelkonsulent Stig Coldenberg önskar på egen begäran att avauktoriseras som 
kennelkonsulent.  
UKK beklagade beslutet, tackade Stig för nedlagt arbete genom åren och överlämnar 
begäran till SKK/CS för verkställighet. 
 
Kommittén beslutade att avauktorisera kennelkonsulent Palle Vestergaard på grund av 
inaktivitet. UKK tackade Palle för nedlagt arbete genom åren och överlämnar begäran 
till SKK/CS för verkställighet. 
 
Kommittén gick igenom en skrivelse från Länsstyrelse gällande konsulent, SKK har 
också fått skrivelse från uppfödare gällande konsulenten samt utskrift från 
konsulentens facebooksida. Konsulenten har också meddelat SKKs kansli att denna inte 
kommer att ta emot elever. UKK diskuterade ärendet mycket ingående och noggrant, 
och beslutade att föreslå SKK/CS att avauktorisera konsulenten och överlämnar 
begäran till SKK/CS för verkställighet. 
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Brev 
Förelåg kopia av brev skickat av en uppfödare till en av SKKs konsulenter, brevet är 
skrivet till konsulenten i egenskap av att denna har köpt en valp av uppfödaren, inte 
som konsulent. UKK reagerade mycket starkt på det sätt uppfödaren uttryckt sig, 
ärendet bordlades i väntan på information från konsulenten. 
 

Skrivelse 

Förelåg skrivelse från konsulent, UKK tackar för förslagen men ser tyvärr inte att dessa 
är genomförbara. Skrivelsen lägges till handlingarna utan vidare åtgärd. 

 

Svarsskrivelse 

Förelåg svarsskrivelse från konsulent gällande ärende som inkommit till UKK möte 1 
2014, då uppfödare önskat få sig tilldelat ny konsulent. UKK noterade skrivelsen och 
lade den därefter till handlingarna utan vidare åtgärd. . 
 
Skrivelse 
Skrivelse från uppfödare gällande konsulent, konsulenten har fått ta del av skrivelsen. 
UKK beklagar att uppfödaren uppfattat både konsulentens försök till besök som SKKs 
brev gällande detta som otrevliga. UKK ser dock inte att konsulenten kan klandras för 
att försöka göra besök och inte heller att SKKs kansli skickar brev till uppfödaren. UKK 
uppmanar uppfödaren att ta kontakt med konsulenten för att få till stånd ett besök. 
Ärendet lägges till handlingarna utan vidare åtgärd.  
 
Statistik 
Förelåg statistik över kennelkonsulentverksamheten för 2013, UKK noterade detta och 
tackade Helena Sirén för uppgifterna. UKK ser mycket positivt på att besöksstatistiken 
fortfarande ligger på över 3000 besök, kommittén noterade även att fler konsulenter 
nu är aktiva vilket är mycket glädjande. 
 
Kennelkonsulentutbildning del 2  
Under februari har steg 2 av SKKs kennelkonsulentutbildning avklarats, nytt för i år var 
att Sofia Malm från SKKs avdelning för Avel och hälsa bjöds in. Anne Skoogh, SKKs 
Juridiska avdelning samt representant från Länsstyrelsen höll också varsitt föredrag 
under utbildningen. Enligt den feedback som erhållits var både utbildningen som 
föreläsningarna uppskattade. 
 
Broschyr 
Arbetet med en ny uppfödarbroschyr har påbörjats, tidsplanen är att den ska vara klar 
till hösten 2014. 
 
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade 
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§ 34 UKKs delegeringsordning 

 

UKK har beslutat att vid varje möte ha med punkten på dagordningen även om det vid 
det aktuella mötet eventuellt inte finns något specifikt ärende gällande 
delegeringsordningen. I UKKs delegeringsordning finns punkten: ”Verka för att höja 
kvaliteten i rashundspopulationerna och på så sätt främja intresset för registrerade 
rashundar. Svenska Kennelklubben har som mål att 75 % av de hundar som föds i 
Sverige ska registreras i SKKs stambok”. Av den anledningen hade Lotta Skoog chef för 
SKKs Marknadsavdelning bjudits in till mötet för att redogöra för det aktuella läget 
gällande en framtida kampanj för att propagera för den i SKK registrerade rashunden. 
UKK kommer även att med hjälp av SKKs marknadsavdelning producera kortare artiklar 
inom UKKs ansvarsområde för att de därefter gratis ska kunna erbjudas SKKs -ras och 
specialklubbar. UKK tackade för informationen och ser fram emot det fortsatta 
arbetet. 
 

 

§ 35 Information från UKKs ledamöter och adjungerade 

Gunilla Skoglund samt Anna Kihlgren Ackenäs 
Deltog båda i kennelkonsultbildningen som hölls i februari. 
 
Petra Waleij 
Informerade om att arbetet med förstudien gällande SKKs valpregistrering online 
tyvärr dröjt då SKKs IT resurser tagits av Länsklubbsprojektet som dragits ut längre än 
väntat. 
 
 

§ 36 VU ärenden 

 
VU ärendena redovisades för och fastställdes.  
 
 

§ 37 Uppfödarärenden 

Förelåg beslut från Allmänna reklamationsnämnden gällande ärende som UKK tidigare 
haft på sitt bord. UKK noterade informationen och lade den till handlingarna utan 
vidare åtgärd. 
 
U11/14 
Uppfödare som anmälts för att ha tagit tillbaka två hundar utan att ägaren vill detta. 
Uppfödaren menar att köparen självmant återlämnat hundarna. Hundarna hade för 
gamla veterinärintyg vid försäljningen samt att på ena hunden har inte korrekt avtal 
använts. UKK gick igenom handlingarna i ärendet samt det besöksprotokoll som 
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förelåg. UKK konstaterar att ord står mot ord gällande om sättet hundarna 
återlämnats, UKK kan av den anledningen inte göra någon bedömning i detta, dock 
konstaterar kommittén att uppfödaren inte besiktigat den ena hunden vid försäljning 
samt att felaktigt avtal använts. 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. 
 
U12/14 
Uppfödare som sålt tik på inte korrekt avtal, på avtalet fanns ingen notering om när 
veterinärbesiktning var gjord. Uppfödaren har senare upprättat ett låneavtal vid 
användande av tiken i avel samt meddelat att det gjorts en besiktning i tid vid 
försäljningen men att datum glömts att fyllas i. Uppfödare och köpare har haft olika 
åsikter gällande att tikens egen försäkring använts när tiken behövde vård i samband 
med valpning. SKK har lämnat råd till både uppfödare som köpare om hur detta ska 
lösas. UKK konstaterar att uppfödaren har använt sig av ett felaktigt avtal, uppfödaren 
har meddelat att denna är medveten om detta och kommer inte att göra detta igen. 
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. 
 
U13/14 
Uppfödare som sålt blandraskull uppfödd av annan person, uppfödaren gick ur SKK 
organisationen innan försäljningen skedde. UKK vill härmed informera om SKKs från 
2014-01-01 nya grundregel 4:8 att det krävs av varje SKK medlem att: ”vid försäljning 
av hund som inte kan registreras i SKK anmäla detta till SKK med angivande av skäl.” 
Istället för att gå ur organisationen skulle uppfödaren kunnat ansöka om dispens att få 
sälja valparna. UKK lade ärendet därefter till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
U14/14 
SKK har av en uppfödare begärt att en av uppfödarens kullar ska blodtypas, 
uppfödaren återkommer därefter och meddelar att fel föräldrar angivits till SKK. 
Uppfödaren har fått förelägganden från Länsstyrelsen gällande dennas hundhållning, 
uppfödaren har även till Länsstyrelsen angett felaktiga föräldrar till valpar. UKK 
beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs 
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på 
disciplinnämndens beslut. 
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U15/14 
Uppfödare som levererat valpar innan 8 veckors ålder enligt uppfödarens egna 
blogginlägg, en valp har också enligt bloggen tillbringat en natt hos den blivande 
köparen innan 8 veckors ålder. Uppfödaren har också anmälts för att ha sålt 
blandrasvalpar. Uppfödaren har i skrivelse till SKK uppgett att denna endast hjälpte en 
bekant med passning och socialisering av valparna. Vid UKKs genomgång av 
handlingarna i ärendet samt protokoll från kennelkonsulentbesök framkommer det 
inga klara bevis på att valparna levererats innan 8 veckor. UKK vill starkt betona att 
valpar enligt Svensk djurskyddslag inte får skiljas mer än tillfälligt från sin mor och inte 
heller får valparna lämna uppfödaren innan 8 veckors ålder. Om uppfödaren av någon 
anledning behöver skilja valpar och mor eller leverera valpar innan 8 veckors ålder ska 
dispens sökas hos både Jordbruksverket som SKK i förväg. Att hjälpa en annan person 
med att socialisera och passa valpar är tillåtet enligt SKKs regler, för att hjälpa till med 
att sälja valpar uppfödda av annan person behövs SKKs kansli kontaktas enligt 
grundregel 3:8, det krävs nämligen av varje SKK medlem att: ”vid försäljning av hund 
som inte kan registreras i SKK anmäla detta till SKK med angivande av skäl.”  
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.  
 
U16/14  
Uppfödare som återlämnat fodertik innan kullen fyllt 8 veckor, ingen dispensansökan 
har gjorts. Uppfödaren anger vid besök av kennelkonsulent att anledningen att tiken 
lämnats tillbaka är att då kullen endast bestod i en valp lånades en annan valp in från 
annan kull som sällskap åt valpen, tiken tolererade inte den främmande valpen och 
tappade också intresset för sin egen valp. UKK vill upplysa att om uppfödaren av någon 
anledning behöver skilja valpar och mor eller leverera valpar innan 8 veckors ålder ska 
dispens sökas hos både Jordbruksverket som SKK i förväg. 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. 
 
U17/14  
Uppfödare som bland annat anmälts för vanskötsel av hundar, hundarna var smutsiga 
och rengöringen var eftersatt - enligt anmälaren skulle detta i skett i oktober 2012. En 
SKK kennelkonsulent har gjort besök i november 2012 utan några anmärkningar. 
Anmälaren skriver att foderhund lämnats ut utan avtal. Uppfödaren anger i 
svarsskrivelse till UKK att denna har skrivit över foderhunden på anmälaren samt 
hänvisar till besök som gjorts av både kennelkonsulent som Länsstyrelse utan några 
anmärkningar, de brister som påpekats vid tidigare besök har uppfödaren åtgärdat. 
UKK beslutade att lämna ärendet utan vidare åtgärd, ärendet lades därmed till 
handlingarna. 
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U18/14 
Ärende gällande uppfödare som kennelkonsulenter försökt göra rutinbesök hos. 
Uppfödaren meddelar att den inte har tid att ta emot besök utan vill i stället boka tid 
för besök. Tidpunkt för besök avtalas, när konsulenterna kommer tillbaka på utsatt 
datum och tid uppträder uppfödaren hotfullt och meddelar därefter att denna är för 
upptagen inom överskådligt tid för att kunna ta emot besök. UKK gick igenom skrivelse 
från konsulenterna, UKK anser att det är av yttersta vikt att konsulenter tillåts att göra 
besök hos SKKs medlemmar, att hota konsulenter vid ett rent rutinbesök är i högsta 
grad anmärkningsvärt. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd 
för överträdelse av SKKs grundregler. 
 
U19/14  
Köpare som har anmärkningar på hund denne köpt av uppfödare, att hunden var 
mager vid köpetillfället och har därefter haft problem med lös avföring. Hunden har av 
veterinär efter cirka ett års besvär fått diagnosen Giardia ställd. Köparen anser att 
hunden antagligen haft parasiten sedan leverans. Köparen anger att flera andra valpar 
i kullen varit små vid leverans samt att de haft olika sjukdomar som uppfödaren skulle 
vara ansvarig för.  Uppfödaren anger i svarsskrivelse att valparna i kullen var 
normalviktiga vid leverans, besiktningsintygen är utan anmärkning. Uppfödaren har 
gjort avföringsprover för Giardia utan att parasiten påvisats hos dennas hundar. 
Uppfödaren har erbjudit sig att köpa tillbaka hunden, vilket köparen tackat nej till. 
Efter genomgång av det omfattande ärendet uttalade UKK att något bevis för att 
köparens hund verkligen fått parasiten hos uppfödaren inte har presenterats. Gällande 
att valpar skulle varit under normalvikt vid leverans bevisas inte heller då 
besiktningsintygen är utan anmärkning. Att några av hundarna i kullen råkat ut för 
åkommor som inte direkt kan knytas till uppfödaren är inget som kan klandras 
uppfödaren. I ärendet uttalas även att uppfödaren inte skulle ha betalt för en dolda fel 
försäkring, detta är inget som en köpare ska behöva lida ekonomisk skada för då 
försäkringen är till för att skydda uppfödaren från att själv behöva ersätta köpare för 
de eventuella fel en såld hund har där uppfödaren har ett ersättningsansvar. UKK 
menar att det är förvånande att köparen väntat i ett år på att ta hunden till veterinär 
för sina besvär, köparens veterinär skriver i ett intyg att hunden ”troligt har en kronisk 
skada på tarmslemhinnan”, ”ibland kan kroniska besvär ses efter lång tids påverkan”. 
Tveklöst är det så att köparen har observerat hundens besvär under lång tid utan att 
uppsöka veterinär, det går heller inte att bevisa var hunden har fått parasiten. UKK 
ställer sig därför frågande till varför köparen anser det är uppfödarens fel att hunden 
har besvär. Enligt skrivelserna så har uppfödaren i köpeavtalen kryssat i JA att denna 
tecknat en dolda fel försäkring för kullen, försäkringen skulle dock ha förfallit då 
uppfödaren inte betalt den. UKK anser att de intyganden en SKK uppfödare gör också 
ska följas. 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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U20/14 
Ärendet bordlägges i väntan på besök av Länsstyrelse. 
 
U21/14 
Medlem som haft valpkull som inte registrerats i SKK. UKK beslutade att bordlägga 
ärendet i väntan på ytterligare information från medlemmen. 

 

 

§ 38 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 

HD8-13/14 
Engelsk setter, Norsk älghund, grå, Östsibirisk laika, Finsk lapphund, Östsibirisk laika, 
Labrador retriever 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
HD14-16/14 
Västsibirisk laika, Sankt bernhardshund, Cocker spaniel 
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. 
 
HD17-18/14 
Sankt bernhardshund 
UKK beslöt att godta uppfödarens förklaringar. 
 
Patella (P) undersökning på tik/hane eller båda har utförts efter parning. 
P3/14 
Chihuahua 
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 
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gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den 
inkomna förklaringen. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
 

§ 39 Grundregelärenden 

 
Tik under 18 mån vid parning 
G14-17/14 
Malteser, Tysk spets Mittel, Chinese crested dog, Chinese crested dog 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
G18-20/14 
Chihuahua, Yorkshireterrier, Västgötaspets 
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. 
 
G21/14 
Berner sennenhund 
Uppfödaren har missuppfattat reglerna. 
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. 
 
Täta kullar 
G22/14 
Japansk spets 
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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G23/14 
Briard 
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. 
 
G24-26/14 
Pudel, Golden retriever, Dvärgschnauzer 
Uppfödaren har missuppfattat reglerna. 
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna 
beslutade UKK att godta de inkomna förklaringarna. 
UKK uppmanade dock uppfödarna att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa 
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
Tik över 7 år ej veterinärbesiktigad 
G27-28/14  
Prazsky krysarik, Finsk lapphund 
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. 
 
G29/14 
Papillon 
Uppfödare med ytterligare ärenden, Ö11-12/14, UKK beslutade att beslut tas under 
§40 Ögon. 
 
Tik över 7 år ej veterinärbesiktigad samt ej tidigare kull 
G30/14 
Beagle 
Uppfödaren saknade kunskap om 7 års regeln. 
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. 
 
 
 
 



  

SKK/UKK nr 2-2014 
2014-03-19 
Sida 13/20 

 
 

 
Nära släkt 
G31/14 
Irish soft coated wheaten terrier 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
G32-33/14 
Perro sin pelo del peru, Welsh springer spaniel 
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. 
 
 

§ 40 Ögonärenden 

 
Tik/hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället 
Ö6-9/14 
Papillon, Shetland sheepdog, Bichon frisé, Lhasa apso  
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
Ö11-12/14 
Papillon 
Uppfödare som fått tre tikar tjuvparade. Uppfödaren förklarar att på grund av sin 
sjukdom har hundarna lämnats till hundpassare, de personerna har inte haft 
fullständig kontroll över hundarna. UKK granskade ärendena och uttalade att det är av 
yttersta vikt att noggrant förklara för de personer som man lämnar ut sina hundar till 
om eventuella förestående löp alternativt vikten av att hålla uppsikt efter tecken på 
löp. 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 de 
inkomna förklaringarna. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
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Ö13-14/14 
Border collie, Shetland sheepdog 
Uppfödaren har missförstått reglerna.  
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. 
 
 

§ 41 Hjärtärenden 

Inga inkomna 
 
 

§ 42 Registreringsärenden 

 
R3/14 
Labrador retriever 
För kommitténs kännedom, uppfödaren har meddelat att DNA test nu är klart. UKK 
noterade informationen samt lade den till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
R7/14 
Coton de tuléar 
Uppfödare som är anmäld till SKKs Disciplinnämnd för att inte ha löst ut registrerings 
bevis för uppfödd kull, nu ansöker köpare om dispens att själv få lösa ut sin hunds 
registreringsbevis. UKK beslutade att tillåta köpare att själv lösa ut sin hunds 
registreringsbevis. 
 
R8/14 
Papillon 
Uppfödare som ansöker om dispens att registrera kull äldre än 5 månader. Uppfödaren 
har av personliga skäl inte gjort detta tidigare. UKK beslutade att tillåta registrering av 
kullen. 
 
R9/14 
Griffon bruxellois 
Skrivelse från tidigare medlem angående valpkull. UKK granskade skrivelsen UKK ser 
ingen anledning till att vidta några åtgärder, UKK vill dock upplysa att det alltid är 
möjligt att själv blodtypa hund utan att detta beslutas från SKK. Ärendet lades därefter 
till handlingarna. 
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R10/14 
Jack russel terrier 
Uppfödare som inte löser ut importregistreringsbevis trots upprepade påminnelser. 
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av 
SKKs grundregler.  
 
R11/14 
Ärendet utgår 
 
R12/14 
Yorkshireterrier 
Medlem som skickat in registreringsansökan för kull där hanhunden saknar 
testikelintyg, trots upprepade påminnelser inkommer inget intyg. UKK beslutade att 
inte tillåta registrering av kullen samt att anmäla medlemmen till SKKs Disciplinnämnd 
för överträdelse av SKKs grundregler.  
 
R13/14 
Chihuahua 
Uppfödare som enligt skrivelse från hanhundsägare inte var innehavare av 
parningsrätten till hanen vid tillfället för parningen. Kullen som parningen resulterade i 
är registrerad. Vid tidpunkten för skrivelsen var parningsavgiften inte erlagd. I 
uppfödarens svarsskrivelse anger denna att hon efter parningen köpte hanen och 
därefter skrivit på som ägare till hanen på registreringsansökan. Parningsavgiften är 
betald. Efter UKKs granskning av ärendet uttalade kommittén att, även om uppfödaren 
inte var ägare till hanen vid parningstillfället var uppfödaren det vid 
registreringstillfället - rent formellt skulle då den tidigare ägaren skrivit under 
registreringsansökan. Uppfödaren har följt parningsavtalet och betalat den summa 
som man kom överens om. UKK beslutade att uppfödarens misstag inte skulle 
föranleda någon åtgärd och lade därefter ärendet till handlingarna. 
 
R14/14 
Jämthund 
Uppfödare som skickat in registreringsansökan för kull, uppfödaren anger att kullen 
tillkom på grund av en tjuvparning, hanhunden är inte HD röntgad. HD röntgen utförs 
inte trots upprepade påminnelser. UKK beslutade att inte tillåta registrering av kullen 
samt att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs 
grundregler. 
 
R15/14 
Fransk bulldog 
Medlem som inte löser ut importregistreringsbevis trots upprepade påminnelser. 
Hunden har sålts och köparen vill lösa ut hundens registreringsbevis. UKK konstaterar 
att medlemmen sent omsider löst ut hundens handlingar. UKK lade ärendet till 
handlingarna utan vidare åtgärd. 
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R16/14 
Chihuahua 
Uppfödare som ansöker om dispens att registrera kull äldre än 5 månader. Uppfödaren 
har glömt att skicka in ansökan för kullen. UKK beslutade att tillåta registrering av 
kullen. 
 
R17/14 
Dogo canario 
Medlem som skickat in registreringsansökan för kull, kort därefter blir SKK 
uppmärksammad på att hanen är en foderhund och att det är medlemmens mor som 
är fodervärd. Medlemmens mor får sedan tidigare inte bli medlem i SKK 
organisationen utan SKKs Disciplinnämnds tillstyrkan. Länsstyrelsen beslutar efter 
kontroll av djurhållningen på medlemmens adress att omhänderta samtliga hundar. 
Medlemmen är anmäld till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregel 
1:1. UKK beslutade att inte tillåta registrering av kullen. 
 
R18/14 
Dvärgschnauzer 
SKK har fått sig tillsänt skrivelser från både hanhundsägare som tikägare gällande 
registrering av kull. Både hanhunds- som tikägare är uppfödare med kennelnamn. 
Tikägaren kontaktar SKK med anledning av att hanhundsägaren inte vill underteckna 
registreringsansökan för kullen, hanhundsägaren anser att kullen är dennas då 
tikägaren lånat ut tiken till hanhundsägaren på ett SKK låneavtal. Tiken har dock 
tidigare sålts av tikägaren på ett Köpeavtal med bibehållen avelsrätt och enligt avtalet 
får överlåtaren inte överlåta avelsrätten på någon annan. Hanhundsägaren råkar efter 
parningen ut för en olycka som gör att denna inte kan ta hand om kullen, 
tikägaren samt köparen till tiken tar i stället hand om kullen. Hanhundsägaren anser 
att kullen är dennas och tikägaren har nu upptäckt sitt misstag och vill att hon ska 
få registrera kullen. UKK granskade ärendet och beslutande följande, i handlingarna 
framkommer det inget som tyder på att köparen verkar ha motsatt sig att tikens kull 
skulle tas av hanhundsägaren. Då hanhundsägaren och tikägaren har ett låneavtal ska 
detta följas innebärande att hanhundsägaren ges rätt att registrera kullen. Ersättning 
enligt låneavtalet ska utgå, dessutom ska både köparen som tikägaren ges skälig 
ersättning av hanhundsägaren för det jobb dessa lagt ner i samband med 
omhändertagandet av kullen. Då detta, såvitt är känt, är första gången som tikägaren 
bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. UKK 
uppmanade dock tikägaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa gällande 
regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. Enligt skrivelse från 
hanhundsägaren hade denna kunskap om att tiken sålts med bibehållen avelsrätt och 
borde då som uppfödare ha kunskap om att avelsrätt inte kan överlåtas, då detta, 
såvitt är känt, är första gången som hanhundsägaren bryter mot grundreglerna 
beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. UKK uppmanade dock 
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hanhundsägaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa gällande regler 
eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
UKK vill upplysa om att om parterna inte anser sig nöjda med ersättningsförslagen så 
finns möjlighet ta ärendet vidare till allmän domstol.  
 
R19/14 
American staffordshire terrier  
Uppfödare som ansöker om dispens att registrera kull äldre än 5 månader. Uppfödaren 
har av personliga skäl inte gjort detta tidigare. UKK vill betona att kullen enligt 
registreringsbestämmelserna ska registreras innan 5 månaders ålder och det är 
uppfödarens skyldighet att tillse detta. UKK beslutade att tillåta registrering av kullen. 
 
R20/14 
Lhasa apso 
Uppfödare som inkommit med registreringsansökan för kull äldre än 5 månader. Vad 
SKK kan förstå menar uppfödaren att registreringsansökan tidigare har skickats in och 
nu då kullen är 1 år gammal efterfrågar uppfödaren registreringshandlingarna. SKKs 
registreringsavdelning kan inte se att någon registreringsansökan skickats in tidigare. 
UKK ställer sig undrande till det faktum att uppfödaren inte tidigare efterfrågat kullens 
registrering då en registrering av en kull normalt endast tar några dagar. 
UKK beslutade att tillåta registrering av kullen. 
 
R21/14 
Dvärgpincher 
Uppfödare som inkommit med registreringsansökan på hund ägd av medlem med 
registreringsförbud. Registreringsavdelningen avslog därför registreringen. Uppfödaren 
har därefter inkommit med kopia på köpeavtal daterat innan tiken parades samt 
förtydligande. Vid kennelkonsulent besök uppger dock uppfödaren att tiken köpts 
dräktig. UKK beslutade att inte tillåta registrering av kullen samt att anmäla 
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.  

 

§43 Bordlagda ärenden 

U40/13 
Uppfödare med två valpkullar, den ena kullen är SKK registrerad och den andra är det 
ej. Under kennelkonsulentbesök framkommer det att anledningen till att kull inte 
registrerats är att det är tikens 6:e kull. UKK beslöt att bordlägga ärendet i väntan på 
ytterligare förklaring från uppfödaren.  
Förklaring samt registreringsansökan för kullen har nu inkommit, UKK noterar att 
fadern till kullen inte är SKK registrerad eller bosatt i Sverige, parningen bör därför vara 
planerad. UKK beslutade att tillåta registrering av kullen under förutsättning att 
korrekta underlag skickas in till SKK samt att anmäla uppfödaren till SKKs 
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
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U45/13 
Uppfödare som satt ut hund på foder och samtidigt tagit betalat för hunden, i en bilaga 
till fodervärdsavtalet kan man utläsa att hunden såldes på "halvfoder" och enligt 
avtalet sträcker sig detta tills hunden fyller 5 år. Ärendet bordlades i väntan på 
kennelkonsulentbesök. 
Besök har nu gjorts där uppfödaren meddelar att denne har för avsikt att häva sina 
fodervärdsavtal. Ärendet bordlades återigen i väntan på information från fodervärden. 
 
U5/14 
Medlem som sålt en hund som hennes man fött upp, mannen har ett SKK registrerat 
kennelnamn, hundens besiktningsintyg är äldre än 7 dagar vid försäljningen. Varken 
säljaren eller uppfödaren har svarat SKK. Uppfödaren har även vägrat att släppa in 
konsulent. UKK beslutade att bordlägga ärendet för att göra ytterligare ett försök till 
besök.  
Besök är nu gjort utan anmärkning gällande mannens kennel. UKK beslutade att 
anmäla medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.  

 

 

§44 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar 

UKK noterade informationen gällande Disciplinnämndens beslut. 
 
U2/14 
UKK beslutade att dra tillbaka anmälan till SKKs Disciplinnämnd då uppfödaren och 
fodervärd förlikats. 
 
 

§45 Övriga kommittéers protokoll samt protokollsutdrag 

 
Protokollsutdrag från SKK/UtstK nr 1/2014 § 11 
UKK noterade informationen. 
 
Protokollsutdrag från SKK/FK § 86, informationen från Länsklubben är dock så 
knapphändig att vidare utredning inte är möjlig, finns det ytterligare information som 
klart påvisar blandrasavel eller annan överträdelse mot SKKs regelverk är Länsklubben 
välkommen att skicka in detta till UKK. Utdraget lades därefter till handlingarna utan 
vidare åtgärd. 
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§46 UKKs nyhetsbrev 

Sekreteraren informerade om nuvarande status, brevet kommer att produceras inom 
kort. 

 

 

§ 47  Övriga ärenden 

Skrivelse 
Förelåg skrivelse från medlem angående åsikter om ett flertal ämnen bland annat SKKs 
Grundregel 3:3 ”Tik får paras tidigast vid 18 månaders ålder.” UKK vill upplysa om att 
regeln har tillkommit till följd av den djurskyddslag som finns där den tidigast tillåtna 
åldern för att använda en tik i avel är satt till just 18 månader. Som ytterligare 
information kan tilläggas att SKKs medlemmar även innan den nya skrivningen i 
grundreglerna varit skyldiga att följa de lagar som reglerar djurhållning. Skrivelsen tar 
även upp att nyttan av HD röntgen på en ras, UKK kommenterar att de hälsoprogram 
som gäller för en specifik ras initieras av rasklubb, anser skribenten att krav ska tas 
bort initieras detta också av rasklubb. UKK tackar skribenten för skrivelsen och lade 
den därefter till handlingarna. 
 
Skrivelse 
Skrivelse gällande UKK/DN ärende, UKK noterade skrivelsen och hänvisar till att SKKs 
Disciplinnämnd tagit beslut i ärendet, skrivelsen lades därefter till handlingarna. 
 
Skrivelse 
För UKKs information fanns skrivelse från Dansk/svensk gårdshundsklubb gällande 
uppfödare. UKK noterade informationen och beslutade att lämna kopia på skrivelsen 
till SKKS Avelskommitté för kännedom, skrivelsen lades den därefter till handlingarna. 
 
Skrivelse 
Skrivelse från medlem gällande SKKs grundregler, UKK beslutade att uppdra Agneta 
Lönn att besvara skrivelsen. 
 
 

§ 48  

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. 
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§ 49 Nästa möte 

 
21 maj Möllan, Spånga.  
 
 

§ 50 Sammanträdet avslutas 

Ordföranden tackade alla för ett mycket bra möte och förklarade därefter dagens 
sammanträde avslutat. 
 
 

 

Vid protokollet:  

 

 

Åsa Blomqvist  

 

Justeras:  

 

 

Annica Uppström     Ann-Charlotte Hillberger 

Ordförande      Ledamot  

 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 


