
SKK / UKK nr 1-2008 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 

Kennelkonsulentkommitté lördagen den 19 januari 2008 på Thoresta Herrgård, Bro 

Närvarande: Ionie Oskarson (ordf.), Ann-Charlotte Hillberger, Kjell Lindström, Bengt Persson, 

Gunilla Skoglund och Margareta Sundqvist 

Adjungerade: Ulf Uddman (deltog § 1 - 7), Åsa Lindholm (deltog § 8 - 24) och Margareta Thyr 

Anmält förhinder: Kent Andersson 

Vid protokollet: Christina Nilsson 

  

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade samtliga varmt välkomna och förklarade dagens sammanträde öppnat. 

§ 2 Val av justerare 

Kjell Lindström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Ordföranden föreslog att mötet börjas med dagordningens punkter 5, 15, 19 och 20 eftersom Ulf 

Uddman endast har möjlighet att delta under förmiddagen.  

Kommittén godkände förslaget. 

§ 4 Information från SKKs VD 

Ulf Uddman informerade om: 

• En till SKK inkommen och besvarad remiss rörande djurskyddskontroll.  

• Arbetet i AKs Indexgrupp rörande höft- och armbågsleder. Index förändrar delvis UKKs arbete 

och frågan kommer därför även att diskuteras under morgondagen på kommittéernas 

gemensamma möte. 

• Ett inkommet ärende rörande vanvård av häst som kommer att lämnas vidare till SKKs 

Disciplinnämnd samt en av VD besvarad skrivelse rörande rutinerna vid ett omhändertagande av 

hundar.  

§ 5 Övriga frågor 

Inkommen skrivelse från Svenska Brukshundklubbens Centrala Rasutvecklingssektor ang. parning 

av SBKs raser och Mentalbeskrivning Hund (MH) 

När MH av någon anledning inte har utförts före parning är nuvarande rutiner att SKKs 

registreringsavdelning begär in ett intyg med fastställt datum för när MH ska utföras. Kullen 

registreras därefter och en del av registreringsbeviset sänds till uppfödaren. Resterande del sänds 

ut efter genomfört test. 

UKK beslutade att nuvarande rutiner ska kvarstå. Då det gäller MH, till skillnad från vissa 

hälsoprogram, registreras samtliga kullar utan spärrar oavsett resultat. 

Under 2007 hade SKKs registreringsavdelning inte ett enda fall med uppfödare som endast löst ut 



första delen av stamtavlan. Samtliga utlovade tester har således genomförts. 

 

Inkommen begäran om utökat delägarskap i kennel 

Annika Högström och Karin Brostam Berglund har ansökt om att få ta in Lena Rösiö som delägare i 

kennelnamnet Don`s. 

UKK konstaterade att de sökande kan redovisa ett mångårigt samarbete och en gedigen 

uppfödargärning inom framförallt rasen clumber spaniel. I ansökan har dessutom lämnats en 

mycket god motivering samt tungt vägande skäl.  

UKK beslutade att på dessa grunder medge dispens. 

Inkommen skrivelse angående ev. kringgående av SKKs regler 

UKK konstaterade att valpkull registreras om den uppfyller gällande registreringsbestämmelser. I 

aktuellt fall är kraven uppfyllda och kullen har registrerats. Ärendet lades därmed till handlingarna 

utan åtgärd. 

Inkommen ansökan om att få påbörja ett avelsarbete på rasen american bluetick coonhound. 

UKK konstaterade att rasen är knuten till American Kennel Club Foundation Stock Service – en 

stambok som förs i syfte att en dag kunna registrera rasen på nationell basis. 

UKK beslutade att bevilja generell dispens för rasen innebärande att uppfödning inte ska ses som 

blandrasavel. Hundar/valpar kan i nuläget inte inregistreras i SKK eftersom rasen ännu ej är fullt 

erkänd av AKC.  

UKK uppdrog till Ulf att informera NKU om UKKs beslut. 

Självrengörande valpbox 

Ett företag som säljer en underhållsfri valpbox i aluminium med ett rörligt golv som rengörs 

automatiskt har bl.a. marknadsfört sin produkt på större hundutställningar. 

Jordbruksverket har, på förfrågan från SKK, svarat att de inte har möjlighet att godkänna enskilda 

produkter varför boxen inte kan vara godkänd av dem. Jordbruksverket konstaterar dock att ytan i 

den aktuella boxen endast uppfyller minimimått för hundar där tiken väger mindre än fem kilo. 

UKK uttalade dels att SKK ser en fara i att hunduppfödning mekaniseras, dels att boxen inte kan 

anses gynna valparnas socialisering, vilket därmed innebär brott mot SKKs grundregel 3:6. 

Med hänvisning till detta uttalade UKK att försäljning eller annonsering av den aktuella produkten 

inte är önskvärd inom SKK-organisationen. 

Inkommen fråga från rasklubb 

En uppfödare som har parat en tik i strid mot klubbens rekommendationer plockades bort från 

klubbens hänvisning. Uppfödaren protesterade mot beslutet med motivering att hon sålt den 

aktuella tiken till sin make. 

Klubben önskar nu ett uttalande från SKK om hur de korrekt ska behandla ett sådant här fall. 

UKK uttalade förståelse för att rasklubben vill agera mot uppfödare som inte följer klubbens 

rekommendationer men konstaterade att frågan främst gäller föreningsrätt, i vad mån medlem ska 

följa klubbens rekommendationer, och är därmed ingen UKK-fråga. 

UKK beslutade att överlämna frågan till SKKs Föreningskommitté och vill även göra FK 

uppmärksamma på att det var uppfödaren som ägde tiken - och som därmed var innehavare av 

avelsrätten - vid parningstillfället. 

Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade 



§ 6 SKKs valphänvisning på Internet 

En förberedande diskussion skedde inför morgondagens gemensamma möte med SKKs 

Avelskommitté. Efter det gemensamma mötet kommer ett slutligt remissförslag att lämnas till 

SKKs Centralstyrelse som har sitt nästa möte den 6 februari. 

§ 7 SKKs Grundregler 

En viss revidering av grundreglerna kommer att ske. Det rör sig i de flesta fall om redaktionella 

ändringar innebärande att de nya reglerna troligen kan träda i kraft den 1 januari 2009. 

UKK, AK och FK har fått i uppdrag att gå igenom reglerna för att efter genomgång lämna förslag på 

ev. ändringar till Ulf för sammanställning. 

§ 8 Föregående protokoll  

UKK6/07, 2007-11-08 

§ 116 God kynologisk sed 

UKK har konstaterat att formuleringen blev aningen olycklig varför skrivningen förtydligas/ändras 

till: god kynologisk sed innebär att man följer SKKs grundregler, registreringsbestämmelser, rasens 

hälsoprogram samt har god kunskap om RAS. 

Efter detta förtydligande lades protokollet till handlingarna. 

§ 9 Information från ordföranden 

UKKs delegeringsordning 

UKK beslutade föreslå CS att den nuvarande delegeringsordningen kvarstår utan ändringar. 

UKK framförde önskemål om att ta mer aktiv del av informationen från FCI Breeding Commission 

såtillvida att SKKs representant någon gång lämnar en personlig rapport till kommittén samt att 

kommittén får ta del av dagordning inför möten i de fall det rör ämnen som kan vara av intresse 

för UKK. 

UKKs uppdrag 

KF har gett UKK i uppdrag att starta upp en valpförmedling på Internet. Arbetet pågår. 

CS har gett UKK i uppdrag att öka medvetenheten hos allmänheten om vikten av renrasiga hundar. 

UKK ställer sig lite frågande inför uppdraget eftersom detta är en angelägenhet för hela SKK. UKK 

tolkar det som att den frågan är en aspekt på arbetet med hänvisningssajten. Om CS avser något 

annat önskar UKK ett förtydligande. 

UKK har även att ansvara för regelefterlevnad vilket sker i det dagliga arbetet. Resultatrapporten 

gicks igenom 

Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade 

§ 10 Information från kennelkonsulentsekretariatet 

Kennelkonsulent Ann Billing har rekommenderat att konsulenteleverna Inger och Roger Skoglund, 

Norra Älvsborg, auktoriseras. 

UKK beslutade att auktorisera Inger och Roger och hälsar dem varmt välkomna i 

kennelkonsulentverksamheten. 

UKK/VU har på respektive handledares rekommendationer beslutat att kennelkonsulenteleverna 

Charlotte Orre, Värmland, och Maija-Leena Eloranta, Uppsala, auktoriseras. 



UKK bekräftade besluten och hälsade Charlotte och Maija-Leena varmt välkomna i 

kennelkonsulentorganisationen. 

Kristina Olsson, Norra Älvsborg, har tidigare begärt avauktorisation som kennelkonsulent. Kristina 

har nu inkommit med en begäran om att i stället få vara vilande från verksamheten under ett år. 

UKK beslutade att Kristina får vara vilande till februari 2009. 

Kerstin och Egon Bjärtå, Jämtland/Härjedalen, har begärt att avauktoriseras som 

kennelkonsulenter med omedelbar verkan. 

UKK beklagade beslutet, tackade Kerstin och Egon för nedlagt arbete genom åren och överlämnar 

deras begäran till SKK/CS för verkställighet. 

Genomförda kennelkonsulentbesök under 2006 – 2007 gicks igenom. UKK konstaterade att antal 

utförda besök ökat under 2007 vilket är glädjande. Kommittén uttryckte dock bekymmer över att 

vissa konsulenter har utfört väldigt få besök. 

UKK uppdrog till Margareta Thyr att i skrivelse till berörda konsulenter gå ut med en förfrågan om 

de i framtiden avser att avsätta mer tid för verksamheten. Om inte måste UKK diskutera frågan om 

avauktorisation i vissa fall. 

Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade 

§ 11 Information från sekreteraren 

UKKs ärendestatistik för 2007 gicks igenom. 

§ 12 Uppfödarärenden 

U1/08 

I skrivelse till SKK har en valpköpare anfört att den hund han köpt inte utvecklats mot ens 

närheten till rasstandarden vilket även noterats i bifogad utställningskritik. Köparen ifrågasätter 

starkt om hunden är renrasig. 

UKK beslutade att en härstamningskontroll ska utföras på föräldradjuren och samtliga valpar. Ett 

meddelande om att proverna är tagna ska vara SKK tillhanda senast den 17 mars 2008. 

U2/08 

Ärende rörande en uppfödare som har annonserat ut blandrasvalpar.  

Uppfödarens make har undertecknat köpeavtalen på de aktuella valparna men i och med 

annonseringen anser UKK att uppfödaren har tagit aktiv del i uppfödning och försäljning. 

UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. 

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

U3/08 

Ärende rörande en uppfödare som har placerat ut en tik hos fodervärd utan att upprätta något 

avtal. 

UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. 

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

U4/08 

Ärende rörande en uppfödare av riesenschnauzer som har parat sin tik med en felfärgad hane.Vid 

kennelkonsulentbesök har uppfödaren anfört att anledningen var att det är svårt att få tag på nytt 

blod i Sverige. Samtliga valpköpare är underrättade om valparnas färger. 



UKK uppmanade uppfödaren att ändra de felfärgade valparnas registreringsuppgifter när slutlig 

färg går att avgöra. 

Ärendet lades därmed till handlingarna. 

U5/08 

Ärende rörande en uppfödare som föder upp miniature australien shepherd och påstår sig 

registrera dessa i USA. 

UKK har inte kunnat finna att rasen är nationellt godkänd i något land. Uppfödaren har heller inte 

sökt dispens hos SKK. 

UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. 

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade. 

§ 13 HD-ärenden 

Ärenden där HD-röntgen har utförts på tik, hane eller båda efter parning. 

HD1 - 17/08 

Samtliga uppfödare saknar kennelnamn och har fått ett informationsbrev med SKKs 

grundregler/registreringsbestämmelser. UKK förutsätter att uppfödarna/hanhundsägarna 

fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

 

HD18/08 

Australien kelpie 

UKK beslutade, efter att ha tagit del av uppfödarens förklaring, att godta densamma och lägga 

ärendet till handlingarna utan åtgärd. 

HD19 – 24/08 

Karelsk björnhund, svensk lapphund, gråhund, jämthund, jämthund samt engelsk springer spaniel 

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. 

HD25/08 

Gråhund 

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

att godta den inkomna förklaringen. UKK påpekade dock vikten av att uppfödaren fortsättningsvis 

håller sig ajour med gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade 

§ 14 G-ärenden 

Ärenden rörande tik över 7 år där veterinärintyg inte har bifogats registreringsanmälan  

G1 – 6/08 

Samtliga uppfödare har på anmaning kunnat uppvisa ett intyg utan anmärkning utfärdat före 

parning varför dessa ärenden lades till handlingarna utan åtgärd. 

G7/07 

Staffordshire bullterrier 



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. 

Tikar som inte har erhållit erforderlig vila mellan sina kullar 

G8, 12, 14 samt 18/08 

Schäfer, chihuahua, dvärgschnauzer samt west highland white terrier 

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. 

G9, 11, 13, 15, 17, 19 samt 20/08 

Berner sennen, dvärgpudel, tax, malteser, pekingese, west highland white terrier samt mellanpudel 

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

att godta de inkomna förklaringarna. UKK påpekade dock vikten av att uppfödarna fortsättningsvis 

är mer noggranna samt håller sig ajour med gällande regler eftersom upprepad förseelse medför 

disciplinär prövning. 

G10/08 

Papillon 

UKK beslutade, efter att ha tagit del av uppfödarens förklaring, att godta densamma och lägga 

ärendet till handlingarna utan åtgärd. 

G16/08 

Dvärgpudel 

UKK beslutade att anmäla uppfödarna till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. 

Uppfödarna beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut 

Tikar som fått en sjätte kull 

G21/08 

Bichon frisé 

UKK beslutade, efter att ha tagit del av uppfödarens förklaring, att godta densamma och lägga 

ärendet till handlingarna utan åtgärd. 

G22/08 

Schäfer 

En anmälan till SKKs Disciplinnämnd övervägdes. Då detta, såvitt är känt, är första gången som 

uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK dock att godta den inkomna förklaringen. 

Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

Tikar över 7 år som fått sin första kull 

G23/ samt 24/07 

Greyhound samt beagle 

En anmälan till SKKs Disciplinnämnd övervägdes. Då detta, såvitt är känt, är första gången som 

uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK dock att godta den inkomna förklaringen. 

Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 



Nära släktskap 

G25/07 

Schweiziska stövare, far - dotter 

UKK beslutade, efter att ha tagit del av uppfödarens förklaring, att godta densamma och lägga 

ärendet till handlingarna utan åtgärd. 

Valparna har, på uppfödarens begäran, belagts med avelsspärr. 

Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade 

§ 15 Ögon-ärenden 

Ö1 – 13/08 

Samtliga uppfödare saknar kennelnamn och har fått ett informationsbrev med SKKs 

grundregler/registreringsbestämmelser. UKK förutsätter att uppfödarna/hanhundsägarna 

fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

Ö14, 16, 18, 19, 20, samt 22/08 

Shetland sheepdog, bichon frisé, dvärgpudel, cocker spaniel, tibetansk spaniel, tax samt nova 

scotia duck tolling retriever 

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

att godta de inkomna förklaringarna. UKK påpekade dock vikten av att uppfödarna fortsättningsvis 

är mer noggranna samt håller sig ajour med gällande regler eftersom upprepad förseelse medför 

disciplinär prövning. 

Ö21/08 

UKK beslutade, efter att ha tagit del av uppfödarens förklaring, att godta densamma och lägga 

ärendet till handlingarna utan åtgärd. 

Ö15, samt 17/08 

Amerikansk cocker spaniel samt dvärgpudel 

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. 

Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade 

§ 16 Registreringsärenden 

R1/08 

Inkommen begäran om att en tik ska avelsspärras. Den som begär att spärren läggs har tidigare 

ägt tiken och anför i sin skrivelse att tiken inte är lämpad för avel.  

UKK avslog begäran och konstaterade att endast ägaren kan lägga en spärr på sin hund. UKK 

konstaterade även att den person som begärt spärren själv använt tiken i avel. 

R2/08 

Inkommen begäran om att en kull valpar födda 2005 förs på makars gemensamma kennelnamn 

trots att endast en av dem har undertecknat registreringsanmälan. 

UKK beslutade att bordlägga frågan i avvaktan på ytterligare utredning. 

Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade 



§ 17 Dispensansökningar 

Inga ansökningar fanns att behandla 

18 Bordlagda ärenden 

Inga ärenden fanns att behandla 

§ 19 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar 

Besluten gicks igenom 

§ 20 Övriga kommittéers protokoll samt protokollsutdrag 

Protokoll AK5/07, CS6/07 samt NKU/AU 2007-09-26 gicks igenom. 

AK har i § 145 hänskjutit en fråga om ägandeförhållanden på en hund till UKK. 

Berörda parter har meddelat UKKs sekreterare att dessa förhållanden är lösta. 

UKK lade därmed den frågan samt protokollen i övrigt till handlingarna. 

§ 21 Ärenden under arbete 

Listan gicks igenom 

§ 22 Information från UKKs ledamöter 

Margareta Sundqvist framförde att det inte finns några fastställda rutiner vad gäller 

omhändertagande av djur som far illa, varför dessa frågor hanteras olika från län till län. 

UKK konstaterade att det är Länsstyrelsen som beslutar om ett omhändertagande och om vad som 

ska hända med djuret medan polisen ansvarar för verkställighet. SKK kan nog i sig inte påverka 

detta arbete men kan självfallet påtala vikten av veterinärundersökningar, vaccinationer etc. vid 

kontakter med de olika myndigheterna. 

Margareta Sundqvist framförde att många chipmärkare undrar var ID-märkningen (remsan) ska 

placeras på de nya registreringsbevisen. Svaret är att den ska placeras på därför avsedd plats på 

stamtavlans sida två (veterinär delen) 

Margareta framförde även önskemål om att information om vilka rutiner som ska användas 

medföljer nya handlingar. 

På förekommen anledning vill kommittén påtala att anonyma skrivelser till UKK,  

SKKs Juridiska avdelning eller Disciplinnämnden inte behandlas. De enda klagomål som kan 

framföras anonymt är misstänkta brister i djur/hundhållning.  

§ 23 Nästa möte  

Nästa möte hålls onsdagen den 26 mars 2006 

§ 24 Sammanträdet avslutas 

Ordföranden tackade samtliga och förklarade därefter dagens sammanträde avslutat.  

  

Vid protokollet: 

Christina Nilsson 



Justeras: 

Ionie Oskarson, ordf 

Kjell Lindström  

   

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

föremål för ändring av SKK:s Centralstyrelse. 

 


