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Protokoll fört vid digitalt sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för 
uppfödarsamverkan 7 december 2021. 
 
 

Närvarande: 

 

Ordinarie ledamöter: 
Bo Skalin, ordf., Monica Stavenborn, Patrik Cederlöf, Jeanett Lemmeke, Thommy 
Sundell (digitalt), Eva Eriksson (digitalt). 

 
 

Adjungerade: 
Helena Nyberg, Åsa Lindholm (journalistisk bevakning, digitalt) 

 
 

Protokoll: 
Anna Ackenäs  

 
 

§ 57 Sammanträdet öppnas 

 

Bo Skalin öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Bo Skalin informerade 
om att detta är KUS sista möte då kommittén kommer att avslutas vid mandattidens 
slut som är den sista februari 2022.  

 

 

§ 58 Val av justerare  
 
Thommy Sundell utsågs att jämte ordförande justera protokollet. 
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§ 59 Fastställande av dagordning  
 
Dagordningen fastställdes. 
 
 
§ 60 Föregående protokoll 
 
Protokoll 5-2021 godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 61 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. 
 
 
§ 62 Information från ordföranden 
 

a) Uppfödarföreningen 
Bo Skalin har tidigare fått i uppdrag om att undersöka möjligheten att få bidrag 
via CS till att starta en uppfödarförening. Då uppfödarföreningen ska stå 
utanför SKKs organisation så avslogs begäran.  
 
KUS beslutade att hjälpa till att starta föreningen genom att organisera ett 
första möte för en interimsstyrelse.  
 
 

KUS tackade för informationen. 
 

 
§ 63 Information från sekreteraren 
 

a) Den 11 november hade KUS sitt andra digitala uppfödarmöte med 
exteriördomaren Mikael Nilsson. Föreläsningen var mycket lyckad, tekniken 
fungerade bra och mycket frågor besvarades. Återigen var det många som 
anmälde sig, men få som dök upp.  

 
KUS tackade för informationen. 
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§ 64 Information från ledamöterna 
 
Helena Nyberg 
 

a) Uppfödarrådgivningen 
Uppfödarrådgivningen startade i mitten av november, vid skrivande stund har 
inga samtal kommit in ännu. Av erfarenhet måste man ha tålamod när man 
startar nya tjänster. Både SKK och Agria marknadsför tjänsten väldigt brett i alla 
sina marknadsföringskanaler.  
 

b) Uppfödarresan 

Helena Nyberg har tillsammans med Helena Sirén har under året startat ett 
projekt som kallats för uppfödarresan. Inledningsvis har arbetet varit att på 
olika sätt kartlägga om det finns olika kategorier (målgrupper) inom 
uppfödarkåren. Detta för att se vilka behov som finns inom varje målgrupp och 
från kansliets sida möta upp behoven. Målet är att de flesta uppfödare av hund 
ska vilja vara en del SKK organisationen samt att de befintliga uppfödare 
stannar kvar och att nya samt de som är utanför idag också önskar vara en del 
av SKK organisationen. Ett annat syfte är att vi från organisationens sida på ett 
bättre och mer effektivt sätt når ut till uppfödare med information från SKK. En 
projektgrupp med representanter från olika verksamheter inom kansliet har 
bildats och gruppen har sitt första möte i mitten av januari. 

 
 
KUS tackade för informationen. 
 
 
Thommy Sundell 
 
Thommy Sundell berättade om att han haft besök av kennelkonsulenter. Besöket hade 
varit både trevligt och informativt. Konsulenterna var mycket kunniga och vänliga, ett 
mycket positivt besök.  
 
KUS tackade för informationen. 
 
 
 
§ 65 Rapport - enkät 3 
 
KUS skickade ut en enkät till de uppfödare som haft en eller två kullar 2011-01-01 - -
2016-09-28 och sedan valt att inte ha fler kullar. Syftet med enkäten var att få veta 
anledningen till varför man slutat med uppfödning och att få en bild om organisationen 
brustit någonstans. Det var 842 uppfödare svarade (81 %) vilket är en mycket hög 
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svarsprocent. Glädjande nog så var det en mycket liten del som hade valt att börja med 
uppfödning utanför organisationen, endast 0,6 %. De flesta, 83 % svarade att det var 
av en annan anledning. De vanligaste svaren var att man saknar bra avelsmaterial och 
att den egna hälsan satt stopp för fortsatt uppfödning. 
  
På frågan om man kände att man fick tillräckligt med stöd/hjälp/service av sin rasklubb 
svarade 79 % ja och 21 % nej. De vanligaste anledningarna till att man inte tyckte att 
man får tillräckligt med stöd var att det varit mycket konflikter i klubben och att man 
inte klubben har tillräckligt med kunskap om avel. 
På frågan om de fått tillräckligt med stöd/hjälp/service från SKK kansli svarade 89 % ja 
och 11 % nej. De vanligaste anledningarna till att man inte var nöjd var att man inte 
fått den hjälp man önskar vid kontakt med kansliet och att man känner sig ifrågasatt. 
Den sista frågan ”Vad skulle kunna få dig att börja föda upp hundar igen?” svar speglar  
den första frågan om varför man valt att sluta föda upp hundar, nämligen att man 
väntar på nytt avelsmaterial.   
 
Några tankar från KUS om enkäten: 
”KUS konstaterar i sin sammanfattning av den senaste enkäten till uppfödarna att det 
dels var en mycket bra svarsfrekvens på enkäten samt att en klar majoritet av 
uppfödarna angav att de var nöjda med SKK. Däremot framgick det att 
rasföreningarnas arbete och avelsinriktning inte alltid tycktes vara förankrat hos 
uppfödarna, vilket bör uppmärksammas.  
KUS vill för sin del även rikta SKK:s uppmärksamhet mot problemet med många rasers 
smala avelsbaser, där styrande hälsoprogram kan komma att begränsa avelsbasen 
ytterligare. I tider när regelverk avseende införsel av hundsperma från utlandet kraftigt 
försvårar tillförsel av nya gener i olika rasers avelsbaser, är det än viktigare än tidigare 
att alla pågående hälsoprogram utvärderas och exkluderas om de inte kan påvisas 
uppfylla den förväntade effekten på rasen. Vidare måste stor återhållsamhet gälla och 
klara evidensfakta föreligga innan ett nytt hälsoprogram ska införas för en hundras. 
Avslutningsvis ser KUS det som ytterst angeläget att SKK i sin värdegrund betonar och 
mer lyfter fram uppfödarnas betydelse för hundaveln i Sverige. I det sammanhanget är 
det viktigt att se avelsarbetet som ett hantverk. Ett hantverk som visserligen bygger på 
evidens, men som i allt väsentligt vilar på uppfödarnas beprövade erfarenhet. ” 
 
 
§ 66 Vad har KUS gjort? 
Nedan finns en sammanställning av vad KUS har gjort under 2019-2021. 
 

 36 stycken veckans hundras som publicerats på köpahund.se Facebook och 
hemsida. 

 2 stycken digitala uppfödarmöten. 

 3 stycken enkäter. 

 Startat en digital uppfödarrådgivning. 

 Deltagit i ”Snacka med SKK”. 
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 Fått en ny kategori i frågeforumet på skk.se som heter ”För uppfödare”. 

 Varit initiativtagare till att starta en uppfödarförening. 
 
Utestående frågor för eventuell fördelning till andra kommittéer. 
 
a) Ändra så att besiktningsprotokollen blir giltiga i 10 dagar istället för 7 

dagar. 
 
§ 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) Fodervärdsavtal möte 5 – 2020 
 

§ 61 Enkät nr 1  
 
Den första enkäten är genomförd. Den skickades ut till närmare 10500 uppfödare som 
har haft en kull under de senaste fem åren. 2334 uppfödare svarade på enkäten. I stort 
sett är alla nöjda med våra regler och avtal men en liten del tycker att de är lite 
krångliga.  
Därför kommer kommittén lämna följande förslag till berörda kommittéer: 
 

a) Ändring i avtal 
Kommittén kommer att ge förslag till ändringar i fodervärdsavtalet och köpeavtalet 
med bibehållen avelsrätt så att de gäller fram till hunden är sju (7) år oavsett vid vilken 
ålder hunden sätts ut på foder eller säljs med bibehållen avelsrätt.  
 
Kommittén beslutade att lämna förslaget till UKK. 

 
c) Grundregler och registreringsregler möte 2 – 2020 

 
§ 26 Genomgång av grundregler och registreringsregler 
 
Petra Waleij och Agneta Lönn anslöt till mötet. 
 
Grundregler 
Patric Cederlöf och Jeanett Lemmeke gick igenom sina förslag till ändringar av 
grundreglerna.  
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Det finns önskemål om att ändra så att veterinärintyget vid leverans av hund 
ska vara giltigt i 10 dagar istället för 7 dagar, så man t.ex. ska ha möjlighet att 
kunna leverera valpar över två helger.  
 
KUS beslutade uppdra till Ulf Uddman att undersöka detta vidare med de 
veterinära förbunden och försäkringsbolagen.  
 
Förslag på att ändra maxantalet fodervärdshundar. Agneta Lönn informerade 
KUS om att man alltid kan söka dispens för att få öka antalet foderhundar hos 
UKK.  
 
Ett annat önskemål var att ändra i fodervärdsavtalet så att man kan få använda 
hanarna man satt ut på foder i en högre ålder. 
 
KUS beslutade att ta med frågan till uppfödarenkäten som för att se om 
intresset att öka åldern i avtalet finns hos våra uppfödare. 
 
Registreringsregler 
Det finns en önskan om att flytta policyuttalanden till respektive ras istället för 
att ha alla samlade på samma ställe.  
 
Kommittén diskuterade att införa någon typ av konsekvenstrappa för t.ex. 
tjuvparningar. Agneta Lönn informerade om att det redan finns en 
konsekvenstrappa i UKK.  
 
Det finns önskemål om att ändra texten om navelbråck till ”Stora navelbråck 
ska inte användas i avel” istället för den längre texten.  
KUS beslutade uppdra till Petra Waleij att ta med önskemålet om ändringen till 
AK.  
 
Frågan uppkom om det räknas som två kullar om man parar tiken med två olika 
hanhundar på samma löp, en så kallad dubbelparning. Att göra en 
dubbelparning räknas som en kull, men i vårt system registreras det som två 
kullar. 
 
Regler för icke svenskfödd hund. 
Det finns önskemål om att få använda hanhundar med hemlandets regler, 
detta gäller endast för de som har HD röntgen som krav på registrering.  
 
KUS beslutade att bjuda in Helena Skarp till nästa möte för att diskutera detta.  
 
KUS föreslår AK att göra följande ändringar i stycket Artificiell insemination (AI): 
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Ta bort stycket med de Etiska normerna fram till och med ”Möjligheten att 
använda artificiell insemination (AI) i hundaveln ska utnyttjas…” och hela 
stycket ”AI kan motiveras”. 
 
KUS önskar att det tas fram två olika RAS, ett för valpköpare och ett för 
uppfödare. KUS önskar ta bort RAS och registreringsregler från webplatsen 
köpahund.se. 
 

 
 
§ 67 Sammanträdets avslutas 
 
Kommitténs ordförande, Bo Skalin, tackar kommittén för arbetet under dessa två år 
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  



  

SKK/KUS nr 6-2021 
2021-12-07 

Sida 8/8 
 
 

 
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 
 
 


