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SKK/UKK nr 4 2019 
 
2019-08-29 
§ 74-97 
 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommitté, UKK, torsdag 29 augusti 2019. 
 
 
Närvarande: 
Ordinarie ledamöter: Freddy Kjellström (ordf), Gunilla Skoglund, Ann-Charlotte 
Hillberger, Ulla Eckerberg, Carina Olsson samt Tommy Vestergren 
 
 
 
 
 
Adjungerade: 
-Agneta Lönn, Petra Waleij, Helena Sirén, journalistisk bevakning Åsa Lindholm 
 
 
Protokoll 
-Åsa Blomqvist 
 
 
 
 

§ 74 Sammanträdet öppnas 

Ordförande för dagens möte hälsade alla välkomna – och förklarade därefter dagens 
sammanträde för öppnat.  
 
 

§ 75 Val av justerare 

Gunilla Skoglund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 76 Föregående protokoll 

I föregående protokoll hade texten gällande att hade Carina Olssons deltagit på mötet 
fallit bort. 
 
Protokollet lades därefter med ett godkännande till handlingarna. 
 
 

§ 77 Information från ordföranden 

Resultatrapport 
Förelåg resultatrapporter gällande kommittén samt kennelkonsulentverksamheten till 
och med juli 2019. Rapporterna gicks igenom samt lades därefter till handlingarna utan 
vidare kommentarer.  
 
 

§ 78 Information från VD/chefsjuristen 

Agneta Lönn  

Uppdatering av de engelska versionerna av SKKs avtal har lagts ut på SKKs hemsida 
respektive finns tillgängliga via SKKs blankettbeställning. 
 
Vidare har fråga inkommit gällande om SKKs avtal ska användas i de fall en uppfödare 
föder upp ras som inte ännu är godkänd av SKK men att rasen har ett nationellt 
godkännande eller är under erkännande av SKK erkänd utländsk kennelorganisation. 
UKK uttalade att SKKs avtal ska användas samt att i bilaga ska information anges om 
varför stamboksregistrering i SKK saknas. 
Punkten i paragrafen beslutades vara omedelbart justerad. 
 
 

§ 79 Information från kennelkonsulentsekretariatet 

Auktorisation 
Kennelkonsulent Anita Skoglund rekommenderar att eleven Marita Palmqvist, Västra 
Götalands län, auktoriseras.  
UKK beslutade att auktorisera Marita och hälsar henne varmt välkommen i 
konsulentverksamheten.  
 
Kennelkonsulenterna Maria Holmbäck och Inger Johansson rekommenderar att eleven 
Marica Ekstrand, Västmanlands län, auktoriseras.  
UKK beslutade att auktorisera Marica och hälsar henne varmt välkommen i 
konsulentverksamheten.  
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Kennelkonsulenterna Maria Gustafsson och Ann Einerud rekommenderar att eleven 
Yvonne Sandberg, Västernorrlands län, auktoriseras.  
UKK beslutade att auktorisera Yvonne och hälsar henne varmt välkommen i 
konsulentverksamheten.  
 
Kennelkonsulenterna Per-Arne Thorell och Olle Davidsson rekommenderar att eleven 
Ann-Christin Antonsson, Blekinge län, auktoriseras.  
UKK verkställande utskott har tidigare beslutade att auktorisera Ann-Christin, UKK 
instämmer i beslutet och hälsar henne varmt välkommen i konsulentverksamheten.  
 
Vilande konsulent  
Kennelkonsulent Richard Ytterström önskar lägga sin auktorisation vilande, kommittén 
beslutade att lägga Richard vilande till och med augusti 2020.  
 
Avauktorisation  
Eva Persson önskar att på egen begäran avauktoriseras som kennelkonsulent.  
UKK beklagade beslutet, tackade Eva för nedlagt arbete genom åren och överlämnar 
begäran till SKK/CS för verkställighet.  
 
Inger Wallenius önskar att på egen begäran avauktoriseras som kennelkonsulent.  
UKK beklagade beslutet, tackade Inger för nedlagt arbete genom åren och överlämnar 
begäran till SKK/CS för verkställighet.  
 
Utveckling 
Helena Sirén informerade om att det från flera håll både från konsulenter, samt olika 
funktioner på SKKs kansli påtalats att det skulle kunna vinnas stora fördelar om 
konsulenterna kunde upprätta elektroniska besöksprotokoll till exempel via läsplatta. 
Kennelkonsulentsekretariatet har under ett flertal år försökt få till stånd en sådan 
möjlighet utan att ha lyckats, förhoppningsvis finns det nu större möjligheter att få till 
stånd en sådan möjlighet. UKK ser med förväntan fram emot detta.  
 
Regionträff 
Ulla Eckerberg kommer att ersätta Freddy Kjellström vid regionträffen 21 september i 
Göteborg. 
 
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade 
 
 

§ 80 Information från sekreteraren 

Sekreteraren informerade om nya arvoden för funktionärer från 2020.  
Förelåg även förslag på verksamhetsplan för kommittén inför nästkommande 
mandatperiod. 
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§ 81 Information från UKKs ledamöter och adjungerade 

Petra Waleij 
Informerade att Valpregistrering online fungerar bra, till dagens datum har 355 kullar 
registrerats via tjänsten. Planen är att till hösten lägga till ca 70 ytterligare raser som 
har hälsoprogram där det krävs ”känd status” för möjlig online registrering. Kommittén 
tackade för informationen. 
 
Ulla Eckerberg 
Redovisade för kommitténs DN statistik. Kommittén tackade för informationen. 
 
Tommy Vestergren 
Visade en mycket intressant statistik för regelöverträdelser kontra ras samt om 
uppfödare har kennelnamn eller inte. Kommittén kommer att arbeta vidare med 
materialet för att kunna göra ”punktinsatser” via till exempel information till klubbar 
gällande raser som är överrepresenterade. Kommittén ansåg att statistiken bör visas 
för SKKs Centralstyrelse, uppdrog till sekreteraren att tillsammans med Tommy och CS 
komma fram till lämpligt datum då dragning kan göras. Kommittén tackade för 
informationen.  
 
 

§ 82 VU ärenden 

VU ärenden redovisades för och fastställdes därefter. 
 
 

§ 83 Uppfödarärenden 

U42/19 
Uppfödare som under tid för av SKKs Disciplinnämnd beslutat registreringsförbud 
ansöker om att registrera en kull. Uppfödaren anger att kullen är ett resultat av 
tjuvparning. UKKs verkställande utskott har beviljat dispens att sälja kullen 
oregistrerad. Kommittén granskade handlingarna i ärendet och beslutade att anmäla 
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.  
Punkten i paragrafen förklarades omedelbart justerad 
 
U43/19 
Uppfödare som satt ut hund på foder och då använt sig av ett eget upprättat avtal, 
efter att detta påpekats av SKK har uppfödaren utan dröjsmål korrigerat detta och 
upprättat ett SKK avtal. UKK granskade ärendet och ville därefter betona vikten av att 
vid överlåtelse av hund alltid använda SKKs avtal samt att det också ska finnas en giltig 
besiktning. 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 4 2019 
2019-08-29 

Sida 5/20 

 
 

 
 
U44/19U 
Uppfödare som enligt skrivelse sålt annan uppfödares valp. SKK tillskriver uppfödaren 
men inget svar inkommer trots påminnelse. UKK noterar att uppfödaren är belagd med 
registreringsförbud mellan 2019-01-04 till 2021-01-03. UKK beslutade att anmäla 
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
 
U45/19 
Uppfödare som enligt skrivelse sålt hund för jakt och sällskap, hunden var inte 
veterinärbesiktigad samt att det vid överlåtelsen användes inte något SKK köpeavtal. 
Hunden var dessutom skotträdd, hade separationsångest samt var rädd för människor, 
köparen har under ärendets handläggning avlivat hunden. Uppfödaren anger att 
hunden inte är dennes egen uppfödning och kände inte till att det då skulle användas 
SKK köpeavtal eller att den skulle besiktigas, hunden är inte såld av kenneln utan av 
uppfödaren privat. Hunden såldes som en injagad jakthund, den har tränats aktivt och 
det har skjutits vilt för hunden. Det krävs träning av hund för att den ska förbli bra. 
Uppfödaren beklagar att det inte funkat i det nya hemmet och hänvisar till att köparen 
hade en 10 dagars ångertid, uppfödaren har erbjudit sig att köpa tillbaka hunden. Efter 
att UKK granskat ärendet konstaterar kommittén att uppfödaren enligt sitt svar 
erbjudit sig att köpa tillbaka hunden, gällande hundens mentala brister samt dess 
jaktförmåga står ord mot ord. UKK vill betona vikten av att vid överlåtelse av hund 
alltid använda SKKs avtal samt att det också ska finnas en giltig besiktning detta 
oavsett om den överlåtna hunden är från säljarens egen uppfödning eller inte. SKK gör 
ingen åtskillnad på om hunden säljs i kenneln/företags namn eller i uppfödarens egna 
samma regler är tillämpliga gällande SKK avtal. 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. 
 
U46/19 
Uppfödare som levererat valp innan 8 veckors ålder, uppfödaren anger i skrivelse  till 
UKK att leverans skedde då köparen hade lång väg att åka samt önskade hämta valpen 
2 dagar innan 8 veckorsdagen inföll. Uppfödaren trodde att det var OK då denna hade 
undersökt saken med uppfödarkollegor. Nu förstår dock uppfödaren att det skulle 
ansökts om dispens. 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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U47/19 
Ärende gällande två tidigare delägare i samma kennel där tvist uppstått gällande en 
parningsvalp. Uppfödaren som skickat in skrivelsen har inte fått registreringsbevis för 
valpen samt att det på köpeavtalet saknas uppgifter om eventuell veterinärbesiktning. 
Efter UKKs granskning av ärendet vill UKK påtala att det är den uppfödare som 
registrerat kullen som också ska överlämna valpens registreringsbevis till den 
anmälande uppfödaren (detta är oavsett om det är en parningsvalp eller såld valp), 
valpen skulle varit besiktigad samt att köpeavtal skulle ha fyllts i korrekt. Vidare har 
uppfödarna ekonomiska krav på varandra, detta är något som UKK hänvisar till allmän 
domstol för. Kommittén vill påtala vikten av att ha skriftliga avtal gällande de 
överenskommelser man gör för att undvika liknande situationer. UKK övervägde att 
anmäla uppfödaren som registrerat kullen till SKKs Disciplinnämnd men beslutade att 
underförutsättning att hundens registreringsbevis senast 10 oktober 2019 överlämnas 
till den uppfödare som anmälde ärendet den här gången låta det stanna vid ett 
påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas.  
 
U48/19 
Medlem som ställt fråga till SKKs juridiska avdelning, vid frågeställningen framkommer 
det att medlemmen haft en valpkull som inte registrerats i SKK. UKK beslutade att till 
medlemmen starkt påtala att man som medlem i SKK organisationen så ska de valpar 
man föder upp registreras. Omständigheterna i ärendet gör att då detta, såvitt är känt, 
är första gången som medlemmen bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta 
den inkomna förklaringen. 
UKK uppmanade dock medlemmen att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa 
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
U49/19  
Uppfödare som medvetet parat en tik med HD grad D med en hane med HD grad C. 
Enligt uttalande från SKKs Avelskommitté kan det inte anses vara förenligt med SKKs 
grundregler att göra en ovanstående kombination. UKK noterar att kombinationen var 
planerad av uppfödaren. I skrivelse från uppfödaren anger denna att uppfödaren 
studerat härstamningen på hundarna och kommit fram till att HD statusen på de 
hundar som röntgats hade övervägande delen HD grad A samt några grad B. Tiken 
hade trillat i en trapp och det skulle vara grunden till hennes HD status. Hundarna är 
också bra mentalt samt har inte DCM vilket uppfödaren anser vara ett större problem 
än HD i rasen. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för 
överträdelse av SKKs grundregler. 
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U50/19 
Ärende gällande hund som köpare enligt skrivelse har stora bekymmer med, hunden 
har problem med hundmöten, omriktande beteenden samt aggression. Köparen tar 
beslut att be uppfödaren om hjälp och att hunden därför skulle vara hos uppfödaren 
ett tag för utvärdering. Det blev därefter prat om ett återköp som därefter ändrades 
till överlåtelse. Uppfödaren anger i skrivelse att hunden lämnades till uppfödaren för 
utvärdering med intentionen att ägarna skulle få en plan för att träna sig och hunden. 
Uppfödaren höll köparna underrättade via mejl om hunden, uppfödaren gav därefter 
efter utvärdering om hundens mentalitet köparna två alternativ: att uppfödaren köpte 
tillbaka hunden efter höftledsröntgen och utvärdering gällande ett rimligt pris eller att 
de skulle överlåta hunden och dess problem på uppfödaren. Uppfödaren använder sig i 
normala fall av SKKs rekommendationer om ersättning vid återköp men denna hund 
var både oröntgad samt skulle kräva stor arbetsinsats för att kunna fungera normalt 
därför anser uppfödaren att rekommendationerna inte är gällande. 
Efter att UKK granskat handlingarna i ärendet uppfattar kommittén att tvisten i sig 
gäller nivån på den summa som eventuellt ska återbetalas till köparna. Köparna har 
skrivit under på att hunden återlämnas och uppfödaren är då att anse som ägare till 
hunden, vidare framkommer det att uppfödaren i konversationer med köparna angett: 
”Det snabba alternativet är att ni överlåter honom och problemen på mig. Jag behöver 
då försäkringsnumret i första hand samt stamtavlan med veterinära anteckningar. 
Samt köpeavtalet med påskrift om återköp”. Detta har köparna gjort.  
Att hunden har problem med sin mentalitet framkommer i både köpare som 
uppfödares skrivelse, dessa problem beskrivs som allvarliga av båda parter. SKKs 
rekommendation gällande återköp gäller en ”felfri vara” alltså en hund som inte har 
allvarliga mentala brister, rekommendationerna är dessutom endast vägledande. 
Vidare har uppfödaren angett att de kan välja det ”snabba alternativet” med att 
överlåta hunden på uppfödaren vilket också köparen gjort. UKK kan inte se att 
uppfödaren agerat i strid med SKKs regelverk, möjligtvis hade uppfödaren kunnat vara 
tydligare med att ekonomisk ersättning inte skulle erbjudas. UKK lade därefter ärendet 
till handlingarna utan vidare åtgärd, eventuell ekonomisk tvist hänvisas till allmän 
domstol. 
 
U51/19a 
Uppfödare där det vid kennelkonsulentbesök uppdagas att uppfödaren tidigare varit 
fodervärd till en tik som överlåtaren tagit fyra kullar på. UKK beslutade att bordlägga 
ärendet och begära in kopia på fodervärdsavtalet. 
 
U51/19b  
Uppfödare där det vid kennelkonsulentbesök uppdagas att uppfödaren satt ut en 
importerad hund hos en vän utan att avtal tecknats. Uppfödaren har även tagit fyra 
kullar på en fodertik. UKK beslutade att bordlägga ärendet och begära in kopia på 
fodervärdsavtalet samt förklaring till varför avtal inte tecknats. 
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U52/19 
Vid försök till besök av kennelkonsulent hos uppfödare uppdagas det att adressen som 
angetts går till en träningslokal. SKK har även fått in skrivelser gällande uppfödaren där 
det angetts att det förekommer användande av felaktiga avtal, att det skulle födas upp 
hundar av olika ras samt att det förekommit att annan person än uppfödaren tecknat 
avtal. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse 
av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på 
disciplinnämndens beslut. 
 
U53/19 
Uppfödare som parat tik med två olika hanar utan att innehavaren av avelsrätten till 
den första hanhunden blivit meddelad om detta. I skrivelse anger uppfödaren att den 
första parningen inte blev riktigt lyckad och att det var svårt att få till ytterligare en 
parning då ägarna till hanhunden (som inte är samma person som innehavaren till 
avelsrätten) skulle resa bort. Uppfödaren valde då att para med en annan hane. DNA 
typning på kullen visar att det är hane nummer två som är far till samtliga valpar i 
kullen. Efter gansking av ärendet vill UKK betona vikten av att följa SKKs regelverk, 
gällande dubbelparning kan man bland annat utläsa i SKKs Allmänna 
registreringsregler: ”Parningen ska i förväg varit planerad att utföras med flera 
hanhundar” Gällande orsaken till att två hanar användes verkar båda parter vara 
överens att det inte gick att få till en andra parning med den första hanen då 
hanhundsägaren skulle resa bort. UKK menar att ansvaret gällande att hålla 
hanhunden tillgänglig för den överenskomna andra parningen åligger innehavaren av 
avelsrätten. I SKKs grundregler kan man utläsa ”Det krävs av varje medlem i SKK-
organisationen: att följa SKKs stadgar och regelverksamt att fullfölja de 
förpliktelser/åtaganden som framgår av ingångna SKK-avtal”. 
Då detta, såvitt är känt, är första gången som både uppfödaren samt innehavaren av 
avelsrätten bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de inkomna 
förklaringarna. 
UKK uppmanade dock uppfödaren samt innehavaren av avelsrätten att fortsättningsvis 
hålla sig ajour med och följa gällande regler eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
U54/19 
Uppfödare som enligt annons säljer en kull valpar där det anges att valparna inte 
kommer att SKK registreras. SKK tillskriver uppfödaren för att få förklaring men trots 
påminnelse har ingen sådan inkommit. Uppfödaren har även haft ett ärende 2016 
gällande att det saknades HD röntgen innan parning, uppfödaren blev då meddelad att 
upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 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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U55/19 
Ärende gällande tikägare som enligt skrivelse inte betalat hanhundsägare i enlighet 
med ingånget parningsavtal. SKK har tillskrivit tikägaren för yttrande men trots 
påminnelse har inget svar inkommit. Under ärendets handläggning inkommer 
hanhundsägaren med info om att avgiften nu är betald. UKK granskade ärendet och 
beslutade då man som medlem i SKK-organisationen ska fullfölja de 
förpliktelser/åtaganden som framgår av ingångna avtal man åtagit sig samt att för att 
inte svarat SKK trots påminnelse att anmäla tikägaren till SKKs Disciplinnämnd för 
överträdelse av SKKs grundregler. 
 
U56/19 
SKK medlem som registrerat en kull och därefter sålt en av valparna utan att använda 
SKK köpeavtal, det framgår inte på det avtal som använts om hunden var besiktigad, 
hundens registreringsbevis medföljde inte vid leverans. Köparen anger att de nu har 
omplacerat hunden och att säljaren då krävt att få köpa tillbaka hunden. SKK har 
tillskrivit medlemmen men trots påminnelse har inget svar inkommit. UKK beslutade 
att anmäla medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
 
U57/19 
Uppfödare som sålt valp som utvecklat OCD så kraftig att hunden avlivades efter ca 
fem månader, enligt skrivelsen hade då två kullsyskon redan avlivats på grund av 
samma fel. Köparen anger att hundens besiktningsintyg var äldre än 7 dagar vid 
försäljningen. SKK har tillskrivit uppfödaren men trots påminnelse har inget svar 
inkommit. UKK noterar att uppfödaren haft tidigare ärende 2016 som innebar att 
denna varnades av SKKs Disciplinnämnd. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till 
SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med 
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
U58/19 
Uppfödare som inkommit med en registreringsansökan för en kull äldre än 5 månader, 
SKK har därför tillskrivit uppfödaren för en förklaring till den sena registreringen men 
trots påminnelse har inget svar inkommit. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till 
SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
 
U59/19 
Uppfödare som av SKKs juridiska rådgivning rekommenderats att betala ersättning till 
köpare för sanering efter att ha sålt hund infekterad med parasiten giardia. Enligt UKKs 
kunskap har uppfödaren inte följt SKKs rekommendation. UKK beslutade att anmäla 
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
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U60/19 
Vid kennelkonsulentbesök hos uppfödare 1 som är belagd med ett pågående 
registreringsförbud uppdagas det att det fanns en valpkull hos uppfödaren. Enligt 
uppfödaren passar den endast kullen åt uppfödare 2 som är på semester. SKK har fått 
sig information tillsänt att uppfödarens partner skulle ha parat tre tikar samt ha två 
kullar hos sig. Den tredje kullen finns hos uppfödare 3 som skickat in 
registreringsansökan för kullen.  Kennelkonsulenten kontaktar uppfödare 1 efter 
besöket för en kompletteringsfråga och då anges det att ytterligare en kull finns hos 
uppfödaren. En registreringsansökan från uppfödare 2 skickats därefter in till SKK. Kort 
tid efter UKKs möte inkommer registreringsansökan för kull nummer tre, uppfödare 2 
anges vara uppfödare. På mötet beslutar UKK att inte tillåta registrering för kullen som 
befann sig hos uppfödare 1 vid kennelkonsulentbesöket. Kullen som befann sig hos 
uppfödare 3 beviljas registrering. UKK beslutade även att anmäla uppfödare 1 och 
dennes partner samt uppfödare 2 till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs 
grundregler då kommittén anser att uppfödare 1 anlitat uppfödare 2 som bulvan. 
Beslutar UKK beslutar per capsulam att kull nummer tre inte ska tillåtas registrering. 
UKK beslutade även att ge uppfödare 2 dispens att sälja de två kullarna oregistrerade.  
 
U61/19 
Uppfödare som fått tik tjuvparad av hane av annan ras, UKK verkställande utskott har  
beviljat dispens att sälja kullen oregistrerad. 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. 
 
 
§ 84 Ledärenden 
Armbågsröntgen (ED) på tik/hane eller båda har utförts efter parning 
Inga inkomna 
 
Höftledsröntgen (HD) på tik/hane eller båda har utförts efter parning 
HD32-40/19 
Alaskan malamute, Jämthund, Labrador retriever, portugisisk vattenhund, Engelsk 
springer spaniel, Cockerspaniel, Dansk-svensk gårdshund, Kleiner münsterländer, 
Golden retriever 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
 
 
 



  
SKK/UKK nr 4 2019 
2019-08-29 

Sida 11/20 

 
 

 
HD41/19 
Rhodesian ridgeback 
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. 
 
HD42/19 
Lagotto romagnolo 
Tik tjuvparad, uppfödare anger att denna inte sett parningen, UKK beslutade att 
begära DNA typning på angiven hane samt tik och samtliga valpar i kullen. 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.  
 
HD43/19 
Hälleforshund 
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. 
 
 
Patellaundersökning (P) på tik/hane eller båda har utförts efter parning 
 
P11/19 
Russkiy toy 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
SKK/UKK nr 4 2019 
2019-08-29 

Sida 12/20 

 
 

 
§ 85 Grundregelärenden 
Ung tik 
G69a,b/19 
Bostonterrier, Affenpinscher 
Tik tjuvparad. 
UKK påpekade att uppfödarna 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 uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de 
inkomna förklaringarna. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
Tik med täta kullar 
G70-74/19 
Finsk lapphund, Australian shepherd,Tysk spets mittel, Australisk kelpie, Jämthund 
Uppfödaren har missuppfattat regelverket. 
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. 
 
G75/19 
American staffordshire terrier 
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. 
 
G76/19 
Tax 
Tik tjuvparad.  
UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars löpperioder 
och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första 
gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den 
inkomna förklaringen. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
Tommy Vestergren deltog inte i beslutet. 
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Täta kullar tik över 7 år 
G77/19 
Jämthund 
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. 
 
G78/19 
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. 
 
Tik över 7 år ej veterinärbesiktigad 
G79/19 
Skotsk hjorthund 
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. 
 
G80/19 
Siberian husky 
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. 
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G81/19 
Basset artesien normand 
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. 
 
Nära släkt 
G82/19 
Strävhårig foxterrier 
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. 
 
BPH/MH efter parning 
G83/19 
Cane corso 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
Tik över 7 år ej tidigare kull 
G84/19 
Hamiltonstövare 
Tikägare som inte svarat SKK trots påminnelse. SKK noterar även att hanhundsägaren 
tillika uppfödare inom SKK låtit sin hane para en tik 2018 utan att tiken var HD röntgad. 
UKK beslutade att tillskriva hanhundsägaren om varför han låtit sin hane para en tik 
över 7 år utan att hon tidigare haft någon kull. UKK beslutade att anmäla tikägaren till 
SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
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§ 86 Ögonärenden 

Tik/hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället 
Ö9/19 
Border collie 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
Ö10-11/19 
Border collie, Amerikansk cocker spaniel 
Tik tjuvparad. 
UKK påpekade att uppfödarna 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 uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de 
inkomna förklaringarna. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
Ö12/19 
Norrbottenspets 
Uppfödare som parat tik utan aktuellt ögonlysningsresultat, enligt uppfödaren fanns 
det inte någon risk med parningen då tidigare ögonlysningsresultat varit UA, tiken var 
dessutom lite till åren. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd 
för överträdelse av SKKs grundregler. 
 
 

§ 87 Hjärtärenden 

Inga inkomna 
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§ 88 Registreringsärenden 

14/19 
Boxer 
Medlem som skickat in en importregistreringsansökan för en valp som är född och 
registrerad i Serbien, valpen har ett EU-pass utfärdat i Serbien samt uppfyller de villkor 
som gäller vid införsel från ett listat EU-land. Vid SKKs kanslis undersökning 
framkommer det att valpen förts in till Sverige på ett sätt som strider mot 
införselbestämmelserna. Serbien är enligt Jordbruksverket ett så kallat ”Icke listat land 
utanför EU” och för införsel till Sverige (EU) krävs därför att följande villkor är 
uppfyllda före import av hund:   

• Djuret ska vara id-märkt.   

• Djuret ska ha en giltig vaccination mot rabies.   

• Djuret ska ha ett veterinärintyg eller ett EU-pass. 

• Djuret ska ha en djurägareförsäkran. 

• Djuret ska ha ett godkänt blodprov för kontroll av mängden 

rabiesantikroppar. Blodprovet ska tas minst 30 dagar efter 

rabiesvaccinationen och minst tre månader innan införseln.   

• Djuret ska kontrolleras vid Entry Point.  

UKK har vid tidigare mycket liknande ärenden fört en mycket ingående diskussion 
gällande vad förfarandet kan innebära för de svenska hundarna samt för landets 
rabiesskydd, att få in rabiessmitta i Sverige skulle oundvikligen få mycket stora 
konsekvenser för både människor och djur. I SKKs Grundregel 1:1 kan man utläsa ”att 
det krävs av varje medlem i SKK-organisationen: att behandla och vårda hundar och 
andra djur väl i enlighet med beprövad erfarenhet liksom gällande 
djurskyddslagstiftning.” Likaså anges det på SKKs blankett  
”Registreringsansökan för importerad hund” att ”Undertecknad försäkrar härmed på 
heder och samvete att ovan nämnda hund införts till Sverige i enlighet med gällande 
införselbestämmelser för hund”.  
UKK beslutade, med hänvisning till tidigare beslut samt att hunden inte förts in landet i 
enlighet med gällande bestämmelser, att avslå ansökan om registrering. Ärendet lades 
därefter till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
R15/19 
Tysk schäferhund 
Registreringsansökan som skickats in av medlem, både fadern som modern till kullen 
saknar MH samt att tiken är behäftad med HD grad E. När SKK informerar om MH krav 
samt att det inte är tillåtet att använda hundar med HD grad E i avel meddelar 
medlemmen att den inte längre vill registrera kullen samt att avsluta medlemskapet. 
UKK beslutade att anmäla medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av 
SKKs grundregler. Medlemmen beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på 
disciplinnämndens beslut. 
Punkten i paragrafen förklarades omedelbart justerad 



  
SKK/UKK nr 4 2019 
2019-08-29 

Sida 17/20 

 
 

 
 
R16/17  
Prazsky krysarik 
Nybliven medlem som skickat in registreringsansökan för två kullar, modertikarna har 
tidigare ägts av uppfödare som har ett pågående registreringsförbud. Vid besök av 
kennelkonsulenter anges det att en av kullarna tillhör en annan person, dock när 
registreringsansökningarna skickas in är det medlemmen som anges som uppfödare. 
Efter granskning av ärendet beslutar UKK att inte tillåta registrering av de två kullarna, 
samt att anmäla både medlemmen som uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för 
överträdelse av SKKs grundregler för att ha agerat bulvan respektive anlitat bulvan. 
 
R17/19 
Labrador retriever 
Medlem som skickat in en registreringsansökan för valpkull, vid kennelkonsulentbesök 
finns inte kullen hos medlemmen utan hos den uppfödare som tidigare ägt tiken samt 
också äger hanen. Uppfödaren har ett pågående registreringsförbud. Besök görs även 
hos uppfödaren och det konstateras att kullen finns hos uppfödaren. Medlemmen och 
uppfödaren förklarar att kullen endast passas av uppfödaren. UKK beslutade att 
anmäla medlemmen samt uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av 
SKKs grundregler. 
Punkten i paragrafen förklarades omedelbart justerad 
 
 

§ 89 Bordlagda ärenden 

U30/19 
UKK förutsätter att uppfödaren har informerat sina köpare om att de eventuella 
oskäliga förbindelser/villkor som är angivna vi överlåtelse av hund inte längre är 
gällande. UKK noterar att uppfödaren har upprättat fodervärdsavtal. Ärendet lades 
därefter till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
U36/19  
Efter UKKs tidigare beslut att det skulle upprättas avtal samt att hunden skulle 
återlämnas har båda parter kontaktat SKK. UKK kan utan svårighet konstatera att 
parterna inte kommer överens då olika anklagelser lämnas från båda håll. I mejl till SKK 
har fodervärden angett att denna är villig att avstå från hunden och i stället får 
ekonomisk ersättning för den tid den har haft hand om hunden. UKK anser att det är 
en lämplig lösning då det klart framgår att parterna inte kan samarbeta vilket är av 
största vikt gällande en foderhund. Nivån på ersättningen är upp till parterna att 
komma överens om, eventuell ekonomisk tvist hänvisas till allmän domstol. UKK 
konstaterar dock att hunden har lämnats ut utan giltigt avtal, hade ett sådant tecknats 
hade tvisten sannolikt kunnat undvikas. Då detta, såvitt är känt, är första gången som 
uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna 
förklaringen. 
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UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa 
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
Ärendet lades därefter till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
U40/19 
Bordlagt ärende i väntan på att det ska tecknas skriftligt SKK avtal. Fodervärden 
meddelar att det inte längre är aktuellt att ta hunden på foder. Då UKK tidigare 
konstaterat att hunden har satts ut på fodervärdslika former utan skriftligt avtal 
beslutades att då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot 
grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna lösningen. 
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa 
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
R11/19 
Bordlagt ärende i avvaktan på att uppfödare ska utföra HD röntgen på hane som tik, 
någon röntgen har inte enligt SKKs vetskap till dags dato utförts. UKK beslutade att 
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
 
 

§ 90 Dispenser 

Dispens ansökt om en tredje delägare i kennel, kommittén gick igenom 
dispensansökan och diskuterade om särskilda skäl förelåg. Kennelinnehavarna har 
redogjort hur deras samarbete tidigare skett. 
Med hänvisning till vad CS tidigare uttalat i frågan beslutade kommittén att bevilja 
dispens för en tredje delägare.  
 
 

§ 91 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar 

Kommittén noterade informationen gällande Disciplinnämndens beslut. 
 
 

§ 92 Övriga kommittéers protokoll samt protokollsutdrag 

Förelåg protokollsutdrag från SKK CS 3 2019,§ 75 kommittén noterade utdraget och 
lade det därefter åt sidan utan vidare åtgärd. 
 
 

§ 93 UKKs nyhetsbrev 

Kommittén beslutade vad som ska kommuniceras i nyhetsbrevet. 
 



  
SKK/UKK nr 4 2019 
2019-08-29 

Sida 19/20 

 
 

 
§ 94 Övriga ärenden 

Skrivelse gällande möjligheter att utföra embryotransfer på hund, UKK diskuterade 
skrivelsen ingående vad det eventuellt kunde innebära både för hundaveln i stort som 
för den enskilda tiken. UKK fann att många frågetecken finns gällande ämnet vilket gör 
att kommittén inte ansåg sig kunna göra något uttalande eller beslut om 
embryotransfer på hund. För att kunna göra ett uttalande behöver frågan i så fall 
beredas vidare. Ärendet kommer också att behandlas av SKKs Avelskommitté (AK), 
UKK avvaktar med intresse vad AK menar i ärendet. Ärendet lades därefter till 
handlingarna utan vidare åtgärd. 
 

§ 95 

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. 
 
 

§ 96 Nästa möte 

7 november, SKKs kansli. 
 
 
 
 
 
 

§ 97 Sammanträdet avslutas 

Ordförande tackade alla för ett bra möte, därmed förklarades dagens sammanträde 
avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
Åsa Blomqvist 
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Justeras:    
Freddy Kjellstöm Gunilla Skoglund 
Ordförande    Ledamot 
 
 
 
Protokollet ovan redovisar vad som har avhandlats vid mötet. SKKs Centralstyrelse har 
möjlighet att ändra eller ompröva beslut fattade av Uppfödar- och 
kennelkonsulentkommittén. 
 


