
SKK / UKK nr 4-2008 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 

Kennelkonsulentkommitté torsdagen den 21 augusti på SKKs kansli i Spånga 

Närvarande: Ionie Oskarson (ordf.), Kent Andersson (§78 - 87), Ann-Charlotte Hillberger, Kjell 

Lindström, Bengt Persson och Margareta Sundqvist 

Adjungerade: Ulf Uddman, Åsa Lindholm och Margareta Thyr 

Anmält förhinder: Gunilla Skoglund 

Vid protokollet: Christina Nilsson 

  

§ 70 Sammanträdet öppnas 

 Ordföranden hälsade alla varmt välkomna och förklarade därefter mötet öppnat. 

 

§ 71 Val av justeringsperson 

Margareta Sundqvist utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 72 Föregående protokoll 

UKK3/08, 2008-05-29 

Protokollet lades med ett godkännande till handlingarna. 

§ 73 Information från ordföranden 

Resultatrapporten gicks igenom 

§ 74 Information från SKKs VD 

Ulf Uddman redogjorde för inkomna och besvarade remisser/skrivelser från 

Jordbruksdepartementet rörande ev. djurförbudsregister, från Justitiedepartementet rörande en ev. 

utvidgning av konsumenttjänstlagen samt Statens offentliga utredningar angående 

apoteksmonopolets upphörande kontra handel med läkemedel för djur. 

Valpregistreringssiffrorna för 2008 blir sannolikt lägre än tidigare års relativt höga siffror. 

Den 8 oktober har samtliga djurägarorganisationer kallats till en konferens på Statens 

Jordbruksverk för att diskutera konsekvenserna av att ansvaret för djurskyddskontrollen flyttas 

över från kommun till Länsstyrelse. Ulf kommer att delta på konferensen. 

UKK uppdrog till Gunilla Skoglund, Margareta Sundqvist och Margareta Thyr att gå igenom de 

nyligen antagna föreskrifterna för hållande av hund och katt samt göra en sammanställning över 

vilka ändringar SKK önskar ska ske vid nästa revidering av dessa. 

Föreslagna ändringar i SKKs grundregler har fastställts av SKKs Presidie. 

De nya reglerna träder därmed i kraft den 1 januari 2009.   



§ 75 Information från kennelkonsulentsekretariatet 

Auktorisation 

Kennelkonsulent Bodil Söderström rekommenderar att kennelkonsulenteleven Birgitta Persson, 

Södra Skåne, auktoriseras. 

UKK beslutade att auktorisera Birgitta och hälsar henne varmt välkommen i 

kennelkonsulentverksamheten. 

Kennelkonsulentkonferens 

UKK fastställde att årets konferens för samtliga auktoriserade kennelkonsulenter hålls på Lejondals 

slott 8-9 november. 

Förslag till dagordning diskuterades. 

UKK uppdrog till Ulf Uddman och Margareta Thyr att sammanställa ett slutligt program för helgen. I 

nuläget är 81 konsulenter anmälda.  

Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade 

§ 76 Information från sekreteraren 

Inkommen fråga om vad som hände med den veterinärbesiktningsblankett som SKK skulle ta fram. 

UKK uppdrog till Ulf Uddman att se till att blanketten färdigställs. 

§ 77 Uppfödarärenden 

U31/08 

I juni 2008 lämnade en valpköpare sin hund hos uppfödaren/säljaren för att få hjälp med trimning. 

Hunden har till dags dato inte återlämnats.  

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

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

U32/08  

Ärendet avförs från UKKs dagordning.  

U33/08 

Ärende rörande en uppfödare som har placerat ut en tik hos fodervärdar. Tre år efter utplacerandet 

har uppfödaren hämtat tiken samt skriftligen meddelat fodervärdarna att hon häver 

fodervärdsavtalet. 

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

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

U34/08  

I skrivelse till SKK har framförts att fel far kan ha angivits vid registrering av en kull valpar. Det 

har även framförts att hundhållningen hos den aktuella uppfödaren inte är bra. 

SKKs kennelkonsulenter har gjort besök och endast funnit smärre brister som bör åtgärdas. 

Beträffande framförd misstanke om valparnas härstamning anför uppfödaren missförstånd med 

hanhundsägaren pga. språkförbistring. 

För att undanröja uppkomna tvivel beslutade UKK att en härstamningskontroll ska utföras på tik, 

hane och samtliga valpar. Besked om att proverna är tagna ska vara SKK tillhanda senast den 1 

november 2008.  

U35/08  

En uppfödare har förfalskat hanhundsägarens namnteckning på en registreringsanmälan, för att på 



så sätt få sina registreringsbevis snabbare. Uppfödaren är djupt ångerfull. Hanhundsägaren har 

inte för avsikt att föra saken vidare. 

UKK övervägde en anmälan till SKKs Disciplinnämnd. UKK beslutade dock att den här gången låta 

det stanna vid ett skarpt påpekande om att uppfödaren fortsättningsvis följer gällande lagar och 

regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

U36/08  

Ärendet bordlades i avvaktan på ytterligare utredning.  

U37/08 

I skrivelse till SKK har valpköpare framfört synpunkter på sin uppfödares agerande, eller brist på 

detsamma, efter köpet. 

UKK konstaterade att det, av vad som har beskrivits, inte kan anses att uppfödaren har brutit mot 

SKKs regler. 

UKK beslutade att lägga skrivelsen till handlingarna utan åtgärd. 

U38/08 

Ärende där det i skrivelser till SKK har framförts att fyra uppfödare brutit mot SKKs regler. 

UKK konstaterade, efter att ha tagit del av de inkomna handlingarna, att det sammantaget inte kan 

anses att uppfödarna agerat vare sig etiskt korrekt, kvalitetsmedvetet eller seriöst, men att det för 

två av uppfödarna i nuläget inte finns skäl som talar för en anmälan till SKKs disciplinnämnd. 

UKK beslutade, beträffande de två andra uppfödarna, att överlämna ärendet till SKKs 

Disciplinnämnd för prövning. 

Uppfödarna beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

Den aktuella rasklubben rekommenderas att ta kontakt med SKKs Föreningskommitté för 

ytterligare stöd. 

U39/08 

Ärendet avförs från UKKs dagordning. 

U40/08 

I skrivelser och mail till SKK har det framförts klagomål på en uppfödares hundhållning. 

UKK konstaterade att en enstaka händelse ligger till grund för klagomålen och att denna händelse 

uppkom pga. uppfödarens personliga problem. Kennelkonsulenter har gett uppfödaren stöd och 

råd. Samtliga valpar har registrerats.  

Uppfödaren är i nuläget inte medlem i SKK-organisationen varför UKK beslutade att lägga ärendet 

till handlingarna utan ytterligare åtgärd. 

U41/08 

Ärende rörande uppfödare som använder Svenska Hunduppfödarföreningens avtal i stället för 

SKKs. 

Hunduppfödarföreningen är tillfälligt vilande och kommer ev. att upplösas.  

UKK rekommenderar därför att SKKs avtal fortsättningsvis används. Ärendet lades därmed till 

handlingarna utan ytterligare åtgärd. 

U42808 

Inkommen skrivelse från SKKs kennelkonsulentsekretariat. 

UKK beslutade att lägga ärendet till handlingarna utan åtgärd. 



U43/08 

Ärende rörande en återtagen fodervärdstik. 

UKK konstaterade att det aldrig är juridiskt möjligt att ensidigt häva ett ingånget avtal. I det 

aktuella fallet finns möjligen förmildrande omständigheter. 

UKK beslutade dock att överlämna ärendet till SKKs disciplinnämnd för prövning. Uppfödaren 

beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

U44/08 

SKK har, pga. ändringar och oklarheter i en registreringsanmälan, beslutat att en 

härstamningskontroll ska utföras. Något analyssvar har inte kommit SKK tillhanda. 

UKK beslutade att bordlägga ärendet i avvaktan på besked från uppfödaren. Har en 

härstamningskontroll inte genomförts kommer kullen att avregistreras och uppfödaren att  anmälas 

till SKKs Disciplinnämnd. 

U45/08 

Ärende där det påståtts att en uppfödare har parat sin tik med två olika hanar på samma löp. 

Uppfödaren har hela tiden hävdat att det inte blev någon parning med hane nummer ett, däremot 

senare en tjuvparning mellan uppfödarens egna hundar. Uppfödaren har, efter samråd med SKKs 

kennelkonsulenter, genomfört en härstamningskontroll. Kontrollen visade att uppfödarens hane var 

far till valparna. 

UKK beslutade att blodprovs/analyskostnaden i det här fallet stannar på SKK. 

U46/08 

Misstanke har framförts till SKK om att fel far kan ha angivits vid registrering av en kull valpar. 

Misstanken baseras på valparnas färgsättning. 

UKK beslutade att en härstamningskontroll ska utföras på tik, angiven hane och samtliga valpar. 

Besked om att proverna har tagits ska vara SKK tillhanda senast den 1 november 2008. 

U47/08 

Till SKK har framförts att en uppfödare transporterat en högdräktig tik en längre sträcka i bil. Tiken 

valpade samma dag som transporten skedde. Uppfödaren har vid kennelkonsulentbesök vidimerat 

uppgifterna. 

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

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

U48/08 

Ärende rörande en uppfödare som överlåter ansvar för hundar och avtal på sin före detta fru, som 

inte är delägare i hans kennel. Fråga har uppkommit om förfarandet kan anses godtagbart. 

UKK beslutade att ett nytt kennelkonsulentbesök ska göras hos 

uppfödaren/kennelnamnsinnehavaren där samtliga hundar som ingår i kenneln och samtliga avtal 

som har med kenneln att göra ska presenteras. 

Ärendet bordlades. 

U49/08 

Till SKK har inkommit upprepade klagomål på en uppfödares hundhållning, vilka till viss del styrks 

av kennelkonsulenternas besöksrapporter samt kommunens inspektionsrapporter.  

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

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 



U50/08 

Fodervärdar har kontaktat SKK med en förfrågan om hur långt en fodervärds åtaganden gentemot 

överlåtaren sträcker sig. I det aktuella fallet ställs dagliga krav på hur fodervärdarna ska agera 

med sin hund. 

UKK konstaterade att de krav som här ställs dels är oskäliga, dels inte ingår inte i en fodervärds 

förpliktelser. Vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för fodervärd respektive överlåtare 

framgår av fodervärdsavtalet. 

UKK påpekade vidare att det är innehavaren av ett kennelnamn som har det slutliga ansvaret för 

allt som sker i kenneln, ett ansvar som på intet sätt kan delegeras till annan person via fullmakt.  

UKK förutsätter att krav och kontakter gentemot fodervärdarna fortsättningsvis normaliseras enligt 

överenskommelse med SKKs kennelkonsulenter. 

U51/08  

Ärende rörande en uppfödare vars tik valpade i bilen på väg hem från en semester. 

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 

§ 78 HD-ärenden 

UKK ser fortfarande ingen tendens till minskning av HD-ärenden rörande vissa jakthundraser, 

främst jämthundar och gråhundar.   

UKK uppdrog till Ulf Uddman att kontakta Svenska Älghundklubben för att föreslå att en 

 gemensam annons/informationskampanj genomförs under våren 2009 för att uppmärksamma 

blivande valpköpare och uppfödare på gällande regler om HD-röntgen. 

HD71 – 90/08 

Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKKs 

grundregler/registreringsbestämmelser. UKK förutsätter att uppfödarna/hanhundsägarna 

fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

HD91/08 

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.  

UKK påpekade dock vikten av att uppfödaren fortsättningsvis är mer noggrann och  håller sig ajour 

med gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

HD92/08 

Ärendet bordlades i avvaktan på ett yttrande från uppfödaren.   

HD93/08 samt 94/08 

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

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

HD95/08 

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 den inkomna förklaringen. Upprepad förseelse 

medför disciplinär prövning. 



HD96/08 

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 

§ 79 G-ärenden 

SKKs grundregler säger att tik över 7 år ska veterinärbesiktas före parning. Veterinärintyget ska 

bifogas registreringsanmälan. Av UKKs ärendeinflöde kan konstateras att den informationen inte 

har nått ut till uppfödarna. 

UKK uppdrog till Åsa Lindholm och Christina Nilsson att skriva en informationstext om bl.a. den 

regeln för publicering i Hundsport. 

G51/08 – 100/08 

Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKKs 

grundregler/registreringsbestämmelser. UKK förutsätter att uppfödarna/hanhundsägarna 

fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

G101/08 samt 104/08 

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. 

G102/08 

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

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

G103/08 

En anmälan till SKKs Disciplinnämnd övervägdes. UKK beslutade dock att låta det stanna vid ett 

påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas eftersom upprepad förseelse medför 

disciplinär prövning. 

G105 – 109/08   

Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKKs 

grundregler/registreringsbestämmelser. UKK förutsätter att uppfödarna/hanhundsägarna 

fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

G110/08 – 114/08 samt 116/08 

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. 

G115/08 

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

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

UKKs beslut baseras på att uppfödaren valt att para en tik vars livmoder, enligt rekommendation 



från veterinär, skulle tas bort pga. knutor. Så skedde även i samband med att tiken 

kejsarsnittades. UKK noterade även att MH på hanen utfördes efter parningen.  

G117/08 

En anmälan till SKKs Disciplinnämnd övervägdes. UKK beslutade dock att låta det stanna vid ett 

påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas eftersom upprepad förseelse medför 

disciplinär prövning. 

G118/08  

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen och lade därmed ärendet till handlingarna. 

Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade 

§ 80 Ögon-ärenden 

Ö45/08 – 65/08 

Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKKs 

grundregler/registreringsbestämmelser. UKK förutsätter att uppfödarna/hanhundsägarna 

fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade 

§ 81 Registreringsärenden samt  

§ 82 Dispensärenden 

Inga ärenden fanns att behandla 

§ 83 Bordlagda ärenden 

U20/08 

Ärende där UKK har beslutat att en härstamningskontroll ska utföras. 

Ärendet bordlades ånyo. 

UKK uppdrog till sekreteraren att kontakta SLU för att efterforska ett ev. analyssvar.  

U28/08 

Ärende där UKK har beslutat att en härstamningskontroll ska utföras. Kontrollen har utförts och 

analysen visade att de tre valparna har två olika fäder. 

UKK beslutade att valparna registreras om i enlighet med analyssvaret. Analyskostnaden bekostas 

av uppfödaren. 

UKK uppmanade uppfödaren att fortsättningsvis vara mer noggrann eftersom upprepad förseelse 

medför disciplinär prövning. 

UKK lade därefter ärendet till handlingarna. 

U21/08 samt G119/08 

Ärenden som bordlagts i avvaktan på uppfödarnas yttranden, vilka nu har inkommit. 

UKK beslutade att lägga dessa ärenden till handlingarna utan åtgärd. 

Uppfödarna uppmanas att fortsättningsvis vara noggranna samt följa SKKs regler eftersom 

upprepad förseelse medför disciplinär prövning.  

Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade 



§ 84 Övriga frågor 

SKKs avtal 

Många uppfödare kontaktar SKK med avtalsfrågor. Av den anledningen har Åsa Lindholm, på UKKs 

uppdrag, skrivit en kort informativ text om SKKs avtal samt vad dessa innebär. En folder med 

texten kommer att tryckas upp och bl.a. distribueras tillsammans med registreringsbevisen från 

och med januari 2009. 

Inkommen fråga ang. Specialklubbs rekommendationer 

Svenska Älghundklubbens anger i sina avelsrekommendationer att två hundar med B-höfter inte 

ska paras. En medlem i klubben har kontaktat SKK med förfrågan om denna rekommendation kan 

anses rimlig. 

UKK beslutade att överlämna frågan till SKKs Avelskommitté. UKK konstaterade dock, med tanke 

på kommitténs ärendeinflöde, att det inte verkar finnas något allmänt stöd för klubbens hårdare 

hållning eftersom medlemmarna i nuläget har svårt att leva upp till befintlig regel avseende HD. 

Inkommen skrivelse med synpunkter på SKKs avtal 

UKK tog del av synpunkterna och lade därefter skrivelsen till handlingarna utan åtgärd. 

”Enligt SKKs regler” 

Upprörda medlemmar uppmärksammar dagligen SKK på div. annonser i tidningar och på Internet 

där det anges att blandrashundar och annat säljs enligt SKKs regler. 

UKK konstaterade att SKK inte har någon juridisk möjlighet att stoppa den här typen av 

annonsering. Annonsörerna är i de allra flesta fall heller inte medlemmar i organisationen. När SKK 

hänvisningsservice kommer igång får SKK däremot en stor möjlighet att nå ut med information till 

blivande valp/hundköpare om vad man ska tänka på respektive undvika vid köp av hund. 

 

SKK har även uppmärksammat att vissa dvärghundar numera säljs efter vikt. 

UKK uttalade att avel som syftar till att få fram extrema dvärghundar inte är förenligt med SKKs 

intentioner. 

Inkommen fråga ang. tjänstehundar och fodervärdsavtal 

UKK uttalade att SKKs fodervärdsavtal ska användas. I de fall uppfödare har avtal med statens 

hjälpmedelsinstitut får SKKs låneavtal för tjänstehund till samhällstjänst användas.  

UKK avråder från det avtalsförslag uppfödarna i det här fallet tänkt sig eftersom det kan anses som 

ett kringgående av SKKs regler. Det är inte skäligt att en fodervärd i något skede ska behöva 

”köpa loss” sin hund. 

Inkommen skrivelse från SBKs Centrala Rasutvecklingssektor ang. MH  

UKK uppdrog till Ulf Uddman och Ulla-Britt Karlmann att sammankalla ett möte med SBK för 

diskussion. 

Frågan bordlades därmed till nästa möte. 

Inkommen skrivelse från Hanna Björk & Marie Ekerljung 

Skrivelsen, som tillsänts UKK för kännedom, noterades och lades därefter till handlingarna. 

Inkommen fråga rörande SKKs köpeavtal med bibehållen avelsrätt 

UKK uttalade att det inte är aktuellt med några ändringar i avtalet. 

Samtliga punkter i paragrafen förklarades omedelbart justerade 



§ 85 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar 

Besluten gicks igenom. 

Återkallade anmälningar 

UKK beslutade att, av olika anledningar, återkalla anmälan i tre olika ärenden. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad 

§ 86 Övriga kommittéers protokoll samt protokollsutdrag 

SKK/CS 2/08 samt SKK/AK3/08 gicks igenom och lades till handlingarna. 

§ 87 Åtgärdslistan – Ärenden under arbete 

Listan gicks igenom och redigerades. 

§ 88 SKKs valphänvisning på Internet 

Ulf har gjort en sammanställning över inkomna svar på den remiss som har skickats ut till samtliga 

klubbar. 

UKK konstaterade att det i grunden finns ett KF-beslut om att SKK ska inrätta en valpförmedling. 

Av remissvaren framgår att det finns en majoritet för att förmedlingen ska omfatta samtliga raser. 

UKK beslutade att avvakta AKs synpunkter innan ett slutligt ställningstagande lämnas till CS för 

behandling på styrelsens novembermöte. 

§ 89 Information från UKKs ledamöter 

Ingen information fanns. 

§ 90 Nästa möte 

Nästa möte hålls fredag-lördag 7-8 november på Lejondals Slott.  

§ 91 Sammanträdet avslutas 

Ordföranden tackade alla och förklarade därefter dagens sammanträde avslutat. 

  

Vid protokollet: 

Christina Nilsson 

  

Justeras: 

Ionie Oskarson, ordförande 

Margareta Sundqvist, ledamot 

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

föremål för ändring av SKK:s Centralstyrelse. 

 


