KF 2015
Bilaga 10:2

Regler för längd på fodervärdsavtal
SKKs regler för hur länge ett fodervärdsavtal kan gälla vad beträffar åldern på tik och
hanhund har debatterats vid ett flertal kennelfullmäktige. Motsvarande regler finns även i
SKKs köpeavtal med bibehållen avelsrätt.
Vid KF 2013 fick styrelsen i uppdrag att utreda frågan ytterligare och återkomma med ett
nytt förslag.
Utdrag ur KF-protokollet 2013:
§ 48

Motion från Sydskånska Kennelklubben angående grundreglerna och
fodervärdsavtalen

Motionären yrkar att SKKs grundregel 4:5 ska förändras samt som en konsekvens därmed
SKKs fodervärdsavtal.
Vid användandet av ”Köpeavtal för hund med bibehållen avelsrätt” betalar köparen halva
priset på hundens ordinarie pris. Säljaren får då använda tiken för en kull upp till fem års
ålder eller för en hanhund att använda denne för tre kullar upp till 5 års ålder. CS anser att
dessa villkor är både skäliga och realistiska eftersom köparen har betalat en summa och då
också måste få chansen att få äga hunden inom en överskådlig tid.
De villkor som gäller i SKKs ”Fodervärdsavtal” anser CS är skäliga. Att, som motionären,
jämföra ett ingående av avtal gällande icke levande ting med ett ingående av t.ex.
”Fodervärdsavtal” eller ”Köpeavtal för hund med bibehållen avelsrätt” anser CS inte är
relevant.
CS åsikt är att uppfödaren bör hinna ta två kullar på tiken före hon blir fem år om hon
placeras hos fodervärd som valp. Hanhundsägaren bör hinna ta sex kullar efter hanhunden
före han fyller sju år om han placeras hos fodervärd som valp.
Överlåtaren har förhoppningsvis förtroende för fodervärden vad beträffar dennes
hundhållning vid överlåtandet och dessutom får hanhundens respektive tikens överlåtare
möjlighet att om fodervärden inte av någon anledning kan behålla hunden återfå denna
enligt pkt 11 för hanhund, punkt 12 för tik i fodervärdsavtalet.
Idag finns möjligheten att teckna ett "Låneavtal" för tik. Detta innebär i praktiken att en
uppfödare som har en god relation med sin fodervärd, även efter fodervärdsavtalets utgång,
har möjlighet att efter överenskommelse låna tiken för vidare avel.
CS föreslår KF att motionen avslås.
Jan Erikson, Sydskånska Kennelklubben, yrkar bifall till motionen.
Annica Hellman, Svenska Dvärghundsklubben, stöder motionärens förslag.
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Annica Uppström yrkar att KF ger CS i uppdrag att utreda frågan ytterligare och komma tillbaka med
ett nytt förslag.
Liz-Beth Carlsson Liljekvist, Västra Kennelklubben stöder inte motionärens förslag.
KF beslutade i enlighet med CS yttrande att uppdra till CS att utreda frågan ytterligare och
återkomma med nytt förslag.

--Uppdraget har dels beretts av Uppfödare- och Kennelkonsulentkommittén, UKK, dels av CS
tillsatta arbetsgrupp som gjort en generell översyn av SKKs grundregler.
UKK har vid en enkätundersökning i samband med Stockholm Hundmässa 2014 kunnat
konstatera att bland uppfödare finns det en viss övervikt för att nuvarande regelverk ska
förändras med innebörden att en fodervärdstik ska kunna vara äldre än fem år eller sju år för
en hanhund. Vid motsvarande förfrågan bland SKKs kennelkonsulenter konstaterades att
uppfattning var den motsatta, säkert som ett resultat av att denna funktionärsgrupp ofta
kommer i kontakt med de avarter som finns rörande fodervärdsavtal.
På SKKs juridiska avdelning utgör konflikter kring fodervärdsavtal en av de största
ärendemängderna i de tvistemål som SKK ombeds att medla i eller avgöra. På motsvarande
sätt skickas årligen även ett antal ärenden till UKK för prövning om uppfödarna brutit mot
SKKs Grundregler och då oftast vad som kan betraktas som god uppfödarsed.
Den tillsatta arbetsgruppen skickade sina förslag på en generell remiss till samtliga klubbar.
Totalt besvarades den av 51 av 77 klubbar, i bilaga 23:1 framgår vilka klubbar som besvarat
remissen.
CS har vid tidigare KF yrkar bifall till att nuvarande regler för fodervärdsavtal ska fortsätta att
gälla. Denna uppfattning har haft en majoritet av KF. Men som redovisats ovan fick CS i
uppdrag att utreda frågan ytterligare och återkomma till KF 2015.
Nuvarande regler i korthet:
Tik
Max två valpkullar med minst en levande valp som uppnår fem veckors ålder per kull
Upphör när tiken blir fem år
Hane
Max sex valpkullar med minst en levande valp som uppnår fem veckors ålder per kull
Upphör när hanen blir sju år
CS har vid flera tillfällen pekat på möjligheten för uppfödare att träffa avtal med fodervärden
för hundar som blivit äldre än ovan nämnda åldrar att kunna använda berörd hund i avel. För
detta ändamål har SKK tagit fram ett så kallat Låneavtal.
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Remissen ovan skickades ut under våren 2015 och gav följande utslag:
JA till att avtalen ska upphöra vid fem/sju år som är oförändrat från nuvarande avtal
Länsklubbar
10
Specialklubbar
19
Totalt
29
JA till att avtal ska kunna tecknas tills hunden fyllt tio år
Länsklubbar
8
Specialklubbar
14
Totalt
22
Några klubbar har i sina remissvar föreslagit att gränsen bör dras vid sju år, på samma sätt
som att i Grundreglerna finns skärpta krav på tikar som fyllt sju år.
Vid en samlad bedömning finner CS att det finns skäl för en mindre förändring av regelverket
som innebär att avtalstiden fortsättningsvis ska vara fem år men kunna gälla tills
tiken/hanen fyllt sju år. Avtalet upphör som tidigare när uppfödaren fått erforderligt antal
kullar.
CS föreslår KF att fodervärdsavtalet gäller i högst fem år och upphör senast när tik eller hane
fyllt sju år.
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