
SKK / UKK nr 2-2008 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 

Kennelkonsulentkommitté onsdagen den 26 mars 2008 på SKKs kansli i Spånga. 

Närvarande: Ulf Uddman (ordf.), Kent Andersson, Ann-Charlotte Hillberger, Kjell Lindström, Bengt 

Persson, Gunilla Skoglund och Margareta Sundqvist 

Adjungerade: Åsa Lindholm och Margareta Thyr 

Anmält förhinder: Ionie Oskarson 

Vid protokollet: Christina Nilsson 

  

§ 25 Sammanträdet öppnas 

Ionie Oskarson hade anmält förhinder pga. influensa. Dagens ordförande Ulf Uddman  hälsade 

samtliga varmt välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.  

§ 26 Val av justerare 

Bengt Persson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 27 Föregående protokoll 

UKK1/08, 2008-01-19 

Protokollet lades med ett godkännande till handlingarna. 

§ 28 Information från ordföranden/SKKs VD 

Resultatrapporten gicks igenom. 

Nya föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt har nyligen beslutats av 

Jordbruksverket. De nya reglerna träder i kraft den 1 maj 2008 och finns på www.sjv.se 

Ulf informerade om ett beslut i SKKs Disciplinnämnd där nämnden valde att fria en uppfödare av 

engelsk bulldogg som parat två grava dysplaster (grad D och E). 

§ 29 Information från kennelkonsulentsekretariatet 

Kennelkonsulenterna Kent Andersson och Ann Billing rekommenderar att kennelkonsulentelev 

Yvonne Brandt, Västra, auktoriseras. 

UKK beslutade att auktorisera Yvonne och hälsar henne varmt välkommen i 

konsulentverksamheten. 

Kennelkonsulent- och elevverksamheten diskuterades. 

UKK uppdrog till Margareta Thyr att till nästa möte dels sammanställa antal utförda  besök per 

konsulent under perioden 2005 – 2007, dels kontakta handledare i vissa län för information om 

elevers status. 

Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade 

§ 30 Information från sekreteraren 

Ingen information fanns från sekreteraren 



§ 31 Uppfödarärenden 

U6/08, 7/08, 8/08 

Enligt information från Jordbruksverket äger tre medlemmar i SKK hundar som har införts till 

Sverige i strid mot gällande regler. Verket har krävt att hundarna ska genomgå vissa veterinära 

åtgärder, vilka har utförts i samtliga fall. 

Eftersom Jordbruksverket därefter har avslutat dessa ärenden beslutade även UKK att lägga dem 

till handlingarna utan åtgärd. 

U9/08 

Ärende rörande en uppfödare som har fött upp minst två valpkullar av blandras. 

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

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

U10/08 

Ärende rörande en uppfödare som inte SKK-registrerar sina valpar. 

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

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

U11/08 

Ärende rörande en uppfödare som föder upp och säljer oregistrerade valpar, vilket framgår av hans 

hemsida. 

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

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

U12/08 

Ärende rörande en uppfödare som inte använder SKKs avtal utan upprättar egna  

delägarskapsavtal med sämre villkor för den andra parten. Kennelkonsulenter har anmodat 

uppfödaren att upprätta korrekta avtal med av SKK fastställt innehåll. Uppfödaren har dock 

meddelat SKK att hon inte har för avsikt att skriva om sina avtal. 

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

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

U13/08 

UKK beslutade att bordlägga ärendet pga. sent inkomna handlingar. 

U14/08  

Svenska Terrierklubben har tillsänts en skrivelse rörande en hund av rasen american staffordshire 

terrier som vid ett tillfälle har använts i avel. I skrivelsen framförs att parningen var ytterst 

olämplig pga. hundens mentalitet. 

SvTeK har vidarebefordrat skrivelsen till UKK för utredning. 

Kennelkonsulent har gjort besök hos uppfödaren vid två olika tillfällen och uppfattade vid båda 

dessa tillfällen hunden som social och tillgänglig.  

UKK beslutade med hänvisning till konsulentens protokoll samt skriftligt uttalande från en 

diplomerad hundinstruktör/problemhundshanterare att lägga ärendet till handlingarna utan åtgärd. 

Hunden är nu kastrerad.  

Juridiskt ärende 5960 

Ärende rörande en uppfödare som har haft icke hänvisning i tre år eftersom hon inte följt den 

rekommendation som lämnats av SKKs Juridiska avdelning. Uppfödaren kräver att 



hänvisningsstoppet släpps. 

UKK konstaterade att ett hänvisningsstopp ligger kvar så länge en uppfödare väljer att inte följa 

den rekommendation som lämnats. 

U15/08 

Inkommen begäran om att en avelsspärr släpps på en kull valpar av rasen cavalier king charles 

spaniel. Spärren lades eftersom modertiken saknade giltigt hjärtundersökningsintyg vid 

parningstillfället. 

UKK beslutade att spärren ska ligga kvar.  

Spärren kan släppas på respektive hundägares begäran då hundarna efter att ha fyllt fyra år kan 

uppvisa ett hjärtundersökningsintyg utan anmärkning. 

I ovan begäran refereras till ett annat ärende där en avelsspärr släppts. 

UKK konstaterade att det i det fallet fanns ett giltigt intyg som av olika anledningar inte 

rapporterats till SKK. När det visade sig att intyg utan anmärkning förelåg vid parningstillfället 

släpptes avelsspärren. 

Inkommen skrivelse från SCKCS i samma ärende kommer att besvaras av SKKs 

registreringsavdelning.  

UKK uttalade dock att dessa ärenden inte lämnas till SKKs Disciplinnämnd med automatik.  

U16/08 

Ärende rörande en uppfödare som inte medverkar till att kennelkonsulentbesök kan utföras. 

UKK beslutade att ett nytt besök ska göras inom en månad. Om uppfödaren inte heller denna gång 

släpper in konsulenterna kommer vederbörande att anmälas till SKKs Disciplinnämnd. 

UKK beslutade att uppfödarens kennelnamn inte får överlåtas under utredningstiden. 

UKK beslutade föreslå CS att ändringar inte får ske i ett kennelnamn i de fall ägaren till namnet 

uteslutits ur SKK-organisationen alternativt valt att gå ur organisationen innan ett DN-beslut har 

meddelats. 

Endast utträde ur kenneln i de fall namnet innehas av flera ägare bör tillåtas. 

U17/08 

Ärende rörande en uppfödare som har levererat en valp då valpen var 7 veckor gammal. 

En anmälan till SKKs Disciplinnämnd övervägdes.  

UKK beslutade dock att den här gången låta det stanna vid ett skarpt påpekande om att SKKs 

regler fortsättningsvis ska följas eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

U18/08 

Ärende rörande en uppfödare som dels har återtagit en fodervärdstik, dels upprättar egna avtal där 

hon kräver två valpkullar med minst två levande valpar.  

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

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

U19/08 

Ärende rörande en uppfödare som bl.a. har parat en avelsspärrad tik. Tjuvparning anfördes. 

En anmälan till SKKs Disciplinnämnd övervägdes.  

UKK beslutade dock att den här gången låta det stanna vid ett skarpt påpekande om att SKKs 

regler fortsättningsvis ska följas eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 



U20/08 

I inkommen skrivelse ifrågasätter valpköpare om den schäfer de köpt i själva verket är en 

blandrashund. Uppfödaren har vid kennelkonsulentbesök anfört att det inte finns några som helst 

tveksamheter om vilken hane som är far till valparna. 

UKK uppmanade hundägarna att kontakta en exteriördomare eller en exteriörbeskrivare för 

bedömning. 

Ärendet bordlades i avvaktan på ett utlåtande. 

Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade 

§ 32 HD-ärenden 

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

HD26 – 39/08 

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. 

HD40, 41, 42 och 45/08 

Shiba, labrador retriever, jämthund samt jämthund  

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. 

HD43, 44 samt 46/08 

Newfoundlandshund, leonberger samt pyrenéerhund 

UKK beslutade att godta respektive uppfödares förklaring och lade ärendena till handlingarna utan 

åtgärd. 

Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade 

§ 33 G-ärenden 

Tik över 7 år – veterinärintyg har inte bifogats registreringsanmälan 

G26/08 

Sankt bernhardshund 

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. 

G27 samt 28/08 

Engelsk staffordshire bullterrier samt smålandsstövare 

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. 



Tikar som inte har vilat tillräckligt mellan sina kullar 

G29, 30, 36 samt 37/08 

Shih tzu, toypudel, chihuahua samt bolognese 

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. 

G31, 32 samt 34/08  

Papillon, cavalier king charles spaniel samt pomeranian 

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 eftersom upprepad 

förseelse medför disciplinär prövning. 

G33/08 

Berner sennen 

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, 

vilket är varje medlems skyldighet. Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

G35/08 

Mops 

Uppfödarna har inte lämnat någon egentlig förklaring till varför deras tik inte vilat tillräckligt mellan 

sina kullar varför en anmälan till SKKs Disciplinnämnd övervägdes. UKK beslutade dock att den här 

gången låta det stanna vid ett skarpt påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas 

eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

G38/08 

Grand danois 

Uppfödaren har trots påminnelse inte besvarat SKKs skrivelser. 

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

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

Tikar som fått en sjätte kull 

G39/08 

Chihuahua 

En anmälan till SKKs Disciplinnämnd övervägdes. 

UKK beslutade dock att den här gången låta det stanna vid ett skarpt påpekande om att SKKs 

regler fortsättningsvis ska följas eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

Tikar över 7 år som fått sin första kull 

G40/08 

Ärendet bordlades i avvaktan på ytterligare utredning. 



G41/08 

Jämthund 

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 släktskap 

G42, 45 samt 46/08 

Chihuahua - helsyskon, engelsk springer spaniel - mor/son samt lhasa apso - far/dotter 

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. 

G43/08 

Sankt bernhard - helsyskon 

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 19 maj 2008. 

G44/08 

Strävhårig vorsteh - helsyskon 

UKK beslutade att godta uppfödarens förklaring och lade ärendet till handlingarna utan åtgärd. 

Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade 

§ 34 Ögon-ärenden 

Tik, hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället 

UKK har tidigare uppmärksammat  – och kunde även nu konstatera - att det skett en markant 

ökning av dessa ärenden inom rasen tibetansk spaniel, vilket kommittén finner oroväckande. 

UKK beslutade dels att uppmärksamma specialklubben på detta faktum, dels att be klubben om 

hjälp att nå ut med information till uppfödarna. 

Ö23 – 29/08 

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. 

Ö30/08 

Shetland sheepdog 

Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren respektive ägaren av tiken bryter mot 

grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen.  

UKK påpekade dock vikten av att de fortsättningsvis är mer noggranna eftersom upprepad 

förseelse medför disciplinär prövning. 

Ö31/08  

Bichon frisé 

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. 

Ö32/08 

Tax 

Efter att ha tagit del av uppfödarnas förklaring beslutade UKK att godta densamma och lägga 

ärendet till handlingarna utan åtgärd. 

Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade 

§ 35 Registreringsärenden 

Inga ärenden fanns att behandla 

§ 36 Dispensansökningar 

D1/08 

Inkommen ansökan om att få para en salukitik som är född i september 2000 och som inte tidigare 

har haft någon valpkull. 

UKK beslutade att avslå begäran. 

D2/08 

Inkommen begäran om att få para en taxtik som fyller 7 år i mitten av april 2008 och som inte 

tidigare har haft en valpkull. 

Dispens beviljades under förutsättning att tiken paras före 31 maj 2008. 

Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade 

§ 37 Bordlagda ärenden 

R2/08 

Begäran om att en kull valpar födda 2005 påförs ett gemensamt kennelnamn trots att bara en av 

uppfödarna undertecknade registreringsanmälan för den aktuella kullen. 

UKK beslutade överlämna frågan till SKK/CS för en principdiskussion. 

Ska hittillsvarande praxis kvarstå eller ändras vad gäller: 

 retroaktivt påförande av kennelnamn i de fall en av innehavarna inte har stått som 

uppfödare av kullen vid registreringstillfället?  

 begäran om ändring av hundnamn efter att stamboken har slutits per 31 december varje 

år?  

U42/06 

Ärende rörande en uppfödare som har parat sin tik med två olika hanar på samma löp. 

En härstamningskontroll har visat att den hane som angivits som far till kullen inte kan vara far till 

valparna. 

Ägaren till hane nummer två är inte medlem i SKK-organisationen och har meddelat att han inte 

har för avsikt att medverka till att blodprov tas på hans hund. 

UKK påpekade att uppfödarens agerande är mycket olämpligt. Då detta, såvitt är känt, är första 

gången som uppfödaren bryter mot SKKs regler beslutade UKK dock att den här gången låta det 

stanna vid ett skarpt påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas. Upprepad förseelse 

medför disciplinär prövning. 



Fadern har tagit bort i valparnas härstamningsuppgifter och de har nu således endast ”en halv” 

stamtavla. 

U27/07 

Av UKK begärd härstamningskontroll har utförts på de valpar som finns i Sverige. 

UKK beslutade, med hänvisning till utfallet av kontrollen och till det ansvar SKK har gentemot 

Tyska Kennelklubben, att ålägga uppfödaren att även kontrollera de två hundar som finns i 

Tyskland. 

Ärendet bordlades i avvaktan på att kontrollerna utförs. 

U1/08 

Av UKK beslutad härstamningskontroll har utförts. Kontrollen visade att de uppgifter uppfödaren 

lämnat vid registrering var korrekta. 

UKK gav uppfödaren en eloge för den föredömligt snabba hanteringen och lade därefter ärendet till 

handlingarna. 

Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade 

§ 38 Övriga frågor 

Inkommen skrivelse från Svenska Brukshundklubben 

UKK beslutade att bordlägga ärendet i avvaktan på SKK/AKs uttalande i frågan. 

Inkommen skrivelse i samma ärende från Advokat Bertil Schultz 

Beträffande begäran om ett vägledande uttalande beslutade UKK att avvakta Avelskommitténs 

beslut. 

I övrigt är det varje enskild klubb som ”äger” sin valphänvisning och som därmed beslutar om vilka 

krav som ska ställas. Valphänvisning är en förmån, inte en rättighet.  

SKK prövar inte en klubbs beslut att neka en uppfödare valphänvisning. Rätt forum för den frågan 

är aktuell klubbs årsmöte. 

Inkomna synpunkter på SKKs köpeavtal med bibehållen avelsrätt 

UKK uttalade förståelse för uppfödarnas synpunkter. Alla avtal med kvarstående rättigheter kräver 

dock en god relation mellan parterna.  

UKK påpekade vikten av att noggrant läsa samtliga avtalsvillkor innan ett avtal ingås samt 

poängterade att det aktuella avtalet är ett köpeavtal där säljarens enda kvarstående rättighet är 

avelsrätten till en kull valpar. 

UKK uppdrog till Åsa Lindholm att till nästa UKK-möte skriva en kort informativ text om SKKs avtal 

samt vilka rättigheter och skyldigheter dessa avtal medför. Texten bifogas, efter UKKs 

godkännande, nästa uppfödarutskick. 

Inkomna frågor om nyförlösta tikar, tillsyn av valpar mm. 

UKK konstaterade att det inte går att lämna ett generellt svar på dessa frågor. 

Sunt förnuft måste råda och den som har hand om tillsynen ska ha den kompetens som krävs för 

uppdraget. 

Inkomna frågor från Marie Sandberg 

UKK konstaterade endast att det är varje uppfödares skyldighet att efter bästa förmåga och - i de 

fall det krävs – i samråd med veterinär fatta nödvändiga beslut.  

Skrivelsen lades därefter till handlingarna utan åtgärd. 



Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade 

§ 39 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar 

Besluten gicks igenom. 

§ 40 Övriga kommittéers protokoll samt protokollsutdrag 

SKK/AK 1-08 samt information från FCI från januari 2008 gicks igenom och lades till handlingarna. 

§ 41 Ärenden under arbete 

Listan gicks igenom 

§ 42 SKKs Valphänvisning på Internet 

Den remiss som skickats till samtliga klubbar fanns för UKKs kännedom.  

Svar på remissen ska ha inkommit till SKK senast den 15 augusti 2008. 

§ 43 SKKs Grundregler / Revidering 

Ulf Uddman har sammanställt de synpunkter som har lämnats av FK, AK och UKK. 

Efter genomgång och diskussion föreslogs vissa redaktionella ändringar i förslaget.  

UKK uppdrog till Ulf att lämna kommitténs synpunkter till SKK/CS. 

  

§ 44 Information från UKKs ledamöter 

Veterinära Ansvarsnämnden, där Ann-Charlotte Hillberger är SKKs representant, har möte den 27 

mars.  

Margareta Sundqvist har besökt cocker spanielklubbens avelskonferens och pratat etik i hundavel, 

vilket var mycket uppskattat. 

§ 45 Nästa möte 

Nästa möte kommer att hållas torsdagen den 29 maj 2008. 

§ 46 Sammanträdet avslutas 

Ordföranden tackade samtliga och förklarade därefter dagens sammanträde avslutat.  

  

Vid protokollet: 

Christina Nilsson 

Justeras: 

Ulf Uddman, ordförande 

Bengt Persson 

  

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

föremål för ändring av SKK:s Centralstyrelse. 



 


