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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för 
Uppfödarsamverkan 15 april 2021. 
 
 

Närvarande: 
 

Ordinarie ledamöter: 
Bo Skalin, ordf, Thommy Sundell, Jeanett Lemmeke, Patrik Cederlöf (till och från under 
förmiddagen), Eva Eriksson, Monica Stavenborn 

- 
 

Adjungerade: 
Ulf Uddman (under förmiddagen), Helena Nyberg, Åsa Lindholm (journalistisk 
bevakning) 

- 
 

Protokoll: 
Anna Ackenäs 

- 
 

§13 Sammanträdet öppnas 

 

Bo Skalin öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. 

 
 
§ 14 Val av justerare  
 
Thommy Sundell utsågs att jämte ordförande justera protokollet. 
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§ 15 Fastställande av dagordning  
 
Dagordningen fastställdes 
 
 
§ 16 Föregående protokoll 
 

a) Möte 5 - 2020 § 61 Protokollsutdrag från UKK   
KUS har tidigare lämnat ett förslag till UKK som avslogs, gällande ändringar i 
fodervärdsavtal och köpeavtal med bibehållen avelsrätt.  
 
KUS kommer att föreslå ett nytt förslag på ändringar i fodervärdsavtalet till CS 
som innebär att: 
 
Överlåtaren har rätt till max 3 kullar (tik) med minst en frisk överlevande valp 
per kull som uppnår 8 veckors ålder och är besiktigad utan anmärkning. 
 
Äganderätten och övriga rättigheter övergår till fodervärden när ovanstående 
villkor är uppfyllda, eller senast då tiken uppnått 7 år. 
 
Överlåtaren förbehåller sig rätten till max 6 kullar (hane) med minst en frisk 
levande valp per kull som uppnår 8 veckors ålder och är besiktigad utan 
anmärkning. 
 
Äganderätten och övriga rättigheter övergår till fodervärden när ovanstående 
villkor är uppfyllda eller senast då hanen är 9 år. 
 
KUS föreslår till CS att göra dessa ändringar i fodervärdsavtalet och sedan 
underställs KF för beslut. Förslaget skickas för kännedom till UKK och AK.  
 

 
 
§ 17 Övriga protokoll och protokollsutdrag 
 
Protokollsutdrag från KSS 1 -2021 till samtliga kommittéer ang samsyn. 
 
KUS anser inte att detta inte ligger inom KUS ansvarsområde och har inga åsikter i 
frågan.  
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§ 18 Bordlagda ärenden 
 

a) § 12 -2020 Framtidsarbete för KUS  
KUS har gett i uppdrag åt Ulf Uddman att undersöka möjligheten att förlänga 
besiktningsprotokollets giltighetstid från 7 till 10 dagar.  

 
Kommittén beslutade att punkten ska vara fortsatt bordlagd. Konsumentköplagen 
håller på att ses över vad det gäller lagstiftning för försäljning av levande djur. Där kan 
detta komma att påverkas. 
 

b) Digitala uppfödarmöten 
KUS planerar att genomföra ett digitalt uppfödarmöte under vecka 20 mellan 
19,00-20,30. Det kommer att genomföras via Zoom och kan ha max 300 
deltagare. Inbjudan kommer att skickas ut till uppfödare ca 3 veckor innan.  

 
 
§ 19 Information från sekreteraren 
 
Hur kan vi motivera våra uppfödare att ta hand om sina valpköpare? 
Pga tidsbrist beslutade KUS att bordlägga denna punkt till nästa möte 
 
 
§ 20 Information från ledamöterna 
 
Ulf Uddman 

a) Ulf Uddman har tidigare fått i uppdrag att undersöka möjligheten att införa en 
”Uppfödartelefon” dit uppfödare ska kunna få rådgivning och ställa olika typer 
av frågor. En möjlighet har nu dykt upp i och med Agria vårdguide. Dit kan man 
i dagsläget boka en tid och mot en avgift få prata med en veterinär.  
 
Tjänsten kommer snart att snart utökas med att man ska kunna få rådgivning 
från BPH instruktörer med frågor om beteende på hund. I en snar framtid ska vi 
kunna utöka detta med 5-10 uppfödare som andra uppfödare ska kunna få 
rådgivning av mot en lägre avgift. Man ska kunna boka en tid via Agria 
Vårdguides app och sedan genomföra samtalet via appen på utsatt tid. Om 
uppfödaren inte är medlem i någon av SKKs organisationer eller har sin 
försäkring i Agria kommer samtalet bli dyrare. 

 
KUS ställer sig positiv till detta förslag och beslutade att Bo Skalin och Jeanett 
Lemmeke tillfrågar 5-10 olika uppfödare för detta uppdrag. Ulf Uddman och Helena 
Nyberg skriver en arbetsbeskrivning. 
 

b) Ulf Uddman informerar om att CS har diskuterat om utformningen av 
hälsoprogram för HD.  
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c) Valpregistreringen fortsätter att öka under första kvartalet med ca 11%.  

 
 

d) Novus undersökningen som gjordes i årsskiftet 2020/2021 visar att den största 
ökningen av hund är i singelhushåll i storstäderna. Marknadsandelen för SKK 
registrerade hundar minskade något då efterfrågan inte kunde tillgodoses så 
valde man att inte vänta på en rashund utan valde då att köpa en blandras 
istället. Nu uppskattas det att det finns 934 000 hundar i 687 000 hushåll i 
landet vilket är en ökning med ca 6 %. De flesta andra resultat stämmer väl 
överens med den förra undersökningen 2017. 
 

 
Helena Nyberg  
 

a) Medlemsservice genomförde en Hundägarenkät under hösten 2020. Målet var 
att nå hundägare för att se deras behov och att få deras synpunkter. Enkäten 
låg på fem olika digitala insamlingslänkar: 

1. SKK Facebook 
2. Hund för alla – Köpahund facebook 
3. www.skk.se 
4. www.kopahund.se 
5. Kundo 

 Totalt svarade 1355 stycken och enkäten låg ute en vecka. Frågorna är ställda 
 så man kan se svaren uppdelade på både de som är medlemmar i SKK 
 organisation och de som inte är det.  
 Slutsats av enkäten är att det blev tydligt att hundars hälsa är ett viktigt ämne 
 för både medlemmar och icke medlemmar.  Nyheter och forskning är också 
 ämnen som intresserar de flesta. Både medlemmar och icke medlemmar har 
 huvudsak hunden till sällskap som man hittar på egna aktiviteter med. De flesta 
 som går kurs med sin hund gör det via privata aktörer. Majoriteten av våra 
 medlemmar känner till köpahund.se och ca 50 % av icke medlemmar, hur ska vi 
 nå de resterande? 
 
KUS tackade för informationen 
 

b) Det finns en policy om att på Hunddata står uppfödaren vid 
registreringstillfället alltid synligt, även om man valt att inte visa sina uppgifter 
på Internet. Uppfödarens namn och vilken ort uppfödaren bodde på vid 
registreringstillfället syns. Helena vill veta vad KUS tycker om att informationen 
visas där. Efter diskussion ansåg kommittén att om uppfödaren inte vill visa 
sina uppgifter på Internet så bör de tas bort, men lämnar över till kansliet att ta 
det slutgiltiga beslutet.  

 
 

http://www.skk.se/
http://www.kopahund.se/
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Jeanett Lemmeke 

a) Jeanette ville veta kommitténs synpunkt på att starta en intresseförening för 
uppfödare. Det finns bla en intresseförening för domare som är väldigt 
uppskattad.  
 

KUS ställer sig positiv till det och ger Eva Eriksson och Jeanette Lemmeke i uppdrag att 
undersöka hur man går till väga för att starta en intresseförening för uppfödare som 
ska redovisas vid nästa möte.  
 

b) Jeanette har tillsammans med Monica Stavenborn fått i uppdrag av KUS att 
göra en skrivelse om att ta bort rutan som man som uppfödare ska kryssa i för 
att intyga att valpen alltid varit frisk innan leverans. KUS anser att denna 
formulering som står på blanketten kan innebära att valpköparens eller 
uppfödarens blivande försäkringsbolag sätter restriktioner för eventuellt 
behandlade sjukdomar hos valpen senare i livet. Tillexempel så kan detta 
innebära att en lättare magsjuka gör att valpen blir oförsäkrad för det i resten 
av livet.  
 
KUS har läst igenom skrivelsen och föreslår CS att denna ruta tas bort från 
protokollet. Skrivelsen kommer även att skickas till UKK och AK för kännedom. 

 
 
Patrik Cederlöf 
Vad kan vi göra åt de höga veterinärkostnaderna?  
KUS bjöd in Eva Lejdbrandt som är sammankallande i arbetsgruppen 
veterinärvårdskostnader.  
Eva Lejdbrandt redogjorde för arbetet inom arbetsgruppen för 
veterinärvårdskostnader, som är ett uppdrag CS fick från KF 2019. 
Uppdraget är sammanfattningsvis att kartlägga nuläget inom veterinärvården och vilka 
faktorer som är kostnadsdrivande för djurägarna.  
Beskriva ett önskat läge och slutligen beskriva vad olika aktörer på marknaden kan 
bidra med för att kostnadsökningen för djurägarna ska dämpas och helst minska.  
Arbetet är i slutfasen och Eva konstaterar att SKK ensamt inte kan påverka marknaden 
för djursjukvård. Det finns ett flertal aktörer som måste samverka såsom kliniker, 
försäkringsbolag, djursjukvårdsupplysning (som är under uppbyggnad) och staten för 
att kunna påverka kostnaderna för djursjukvård.  
En slutrapport kommer att överlämnas till CS den 15 juni och publiceras efter det.  
 
KUS tackade Eva Lejdbrandt för informationen. 
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§ 21 Inför KF 2021 
 
KUS har fått två stycken motioner att besvara till KF 2021, ett förslag till svar kommer 
att lämnas till CS den 21 maj. 
 
 
§ 22 Nästa sammanträde  
 
Kommitténs nästa sammanträde är den 9 juni 2021. 
 
 
§ 23 Sammanträdets avslutande 
 
Kommitténs ordförande, Bo Skalin, tackar kommittén och avslutar sammanträdet.  
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Anna Ackenäs 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Bo Skalin 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Thommy Sundell 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som har avhandlats vid mötet. Beslut som fattats  
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 


