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SKK/UKK nr 3 2022
2022-06-21
§ 46-68

Protokoll fört vid digitalt sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté, UKK, tisdag 21 juni 2022.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Jörgen Oinonen (ordförande), Gunilla Skoglund, Ann-Charlotte
Hillberger, Carina Olsson och Ing-Marie Röstlund.

Adjungerade:
-Agneta Lönn, Petra Waleij, Helena Sirén.
Åhörare:
-Anna Sellström
Protokoll:
-Lotten Rönquist

§ 46 Sammanträdet öppnas
UKKs ordförande hälsade alla varmt välkomna till dagens möte. Därefter förklarade
ordföranden dagens sammanträde för öppnat.

§ 47 Val av justerare
Carina Olsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 48 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll lästes igenom och kommittén diskuterade olika punkter
som ska följas upp. Kommittén lade därefter protokollet med ett godkännande till
handlingarna.
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§ 49 Information från ordföranden
Principdiskussion avelsspärr
Kommittén förde en utförlig diskussion om arbetet med avelsspärrar och hur detta
hanteras i dagsläget. En sjuk hund ska naturligtvis aldrig gå i avel och hundägaren bör
äga rätten att lägga avelsspärr men om hunden är inköpt med bibehållens avelsrätt
försvårar det situationen. Kommittén beslutade att om en hund är inköpt med
bibehållen avelsrätt ska både ägaren och innehavaren av avelsrätten skriva under
blanketten för avelsspärr.
Resultatrapport
Förelåg budgetrapporter gällande kommittén samt kennelkonsulentverksamheten per
maj 2022. Dessa gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
Rapport från möte med SKK/CS mötet 15-16 juni
Ordförande gav ett kort referat från senaste mötet med SKK/CS, däribland CS
diskussioner kring ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård, en punkt som
återkommer senare i dagordningen.
Rapport från mötet med SKK/ AK angående rätten till frusen sperma.
Ordförande informerade om mötet mellan delegater från SKK/AK och SKK/UKK.
Kommittén förde en ingående diskussion om de argument som framkommit vid mötet.
Kommittén beslutade att föreslå att det vid försäljning av hund där det finns sperma
sparad ska det tillkomma en bilaga till köpeavtalet där det framgår hur
ägandeförhållandena ser ut för sperman.
Tommy Vestergren
Tommy Vestergren hade meddelat inför mötet att han behövde avgå med omedelbar
verkan. Kommittén tackade Tommy Vestergren för arbetet under de gångna åren och
önskade honom lycka till framöver. Arbetet för att hitta en ersättare till Tommy har
satts igång och kommittén diskuterade vilka kvalifikationer som personen bör ha för
att kommittén ytterligare ska bredda sin kompetens.

§ 50 Information från VD/chefsjuristen
Chefsjuristen
Principdiskussion
Kommittén förde en ingående principdiskussion angående två typexempel för olika fall
där medlemmar i SKK bryter mot grundregel 1:1. Denna information kan komma
kansliet till känna genom myndighetsdokument och andra former av rapporter. Vid
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omhändertagande av djur samt beslut om djurförbud anmäls medlemmar direkt till
Disciplinnämnden av chefsjuristen men vid andra förbrytelser mot grundregel 1:1 är
det mer svårtolkat hur situationen ska hanteras. I det ena av fallen som presenterades
var det en uppfödare som importerat en hund som ej uppvisade tillräckligt skydd mot
rabies vid kontroll varför länsstyrelsen inkommit med förelägganden gällande hunden.
I detta fall ansåg SKKs uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att uppfödaren inte
agerat fel i utifrån de handlingar som fanns tillgängliga i ärendet. I det andra fallet som
presenterades var det en medlem som fått förelägganden gällande sina hästar. Efter
att ha läst underlaget och diskuterat det ordentligt beslutade kommittén att den
process som redan är praxis ska kvarstå, alltså att medlemmar som får sina djur
omhändertagna eller beläggs med djurförbud ska anmälas direkt till SKKs
Disciplinnämnd medan andra fall där medlemmar till exempel får föreläggande eller
annat inte ska anmälas direkt.
Förtydligande gällande den nya konsumentköplagen
Tolkningen som gjordes initialt var att säljaren ska ombesörja transporten vid
omleverans och avhjälpande, men vid kontakt med regeringskansliet har det
framkommit att de ändringar/omformuleringar som gjorts i lagtexten inte innebär
någon ändring i sak. Om du som uppfödare behöver avhjälpa fel eller omleverera en
valp/hund är det köparens ansvar att komma till dig och att också hålla hunden
tillgänglig så att det kan ske.
Webbinarium: Nya konsumentköplagen
Den 15 juni genomfördes ett webbinarium om den nya konsumentköplagen. Det var
ca. 75 deltagare som lyssnade aktivt och ställde intressanta frågor.

§ 51 Information från kennelkonsulentsekretariatet
Principdiskussion:
Ska man tillåta fullmakt vid besök hos SKKs medlemmar?
Kommittén förde en diskussion på ämnet och beslutade att inte acceptera ombud eller
fullmakter vid besök hos våra medlemmar och uppfödare. Det är viktigt att
kennelkonsulenterna träffar och kan ställa frågor direkt till de berörda personerna.
Uppfödarresan
Helena Sirén föredrog hur arbetet med uppfödarresan går och var de befinner sig i
processen. Just nu färdigställer arbetsgruppen en enkät som ska skickas ut till aktiva
SKK uppfödare. Arbetsgruppen håller även på att ta fram en serie med webbinarium
som planeras avhållas varannan vecka under hösten. Flera av dessa webbinarium
kommer att ha uppfödarrelaterade teman.
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Applikationen för kennelkonsulenter
Arbetet med digitaliseringen av kennelkonsulenternas protokoll fortgår och vid nästa
kommittémöte planerar man att kunna visa upp hur det ser ut. Dessa digitala formulär
kommer att ersätta dagens protokoll som skrivs på papper. Ett problem som uppstår
med de digitala formulären är att det blir svårare att få till signering. Kommittén
diskuterade hur hanteringen av protokollen ser ut och beslutade att det vid
användning av digitala formulär inte behövs en signatur.
Regionkonferenser i höst
Temat för konferenserna i år är juridik med fokus på den nya konsumentköplagen samt
uppvisning av den nya applikationen och de kommer gå av stapeln enligt följande:
15 oktober i Jönköping
29 oktober i Sundsvall
12 november i Stockholm
Vilande konsulent
Kennelkonsulent Annelie Cederlöf önskar lägga sin auktorisation vilande, kommittén
beslutade att lägga Annelie vilande till och med juni 2023.
Kennelkonsulentverksamhetens framtid
Kommittén förde en ingående diskussion om kennelkonsulentverksamheten och dess
framtid. Mer tid för fortsatta diskussioner i ämnet kommer att ges vid höstens möten.
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade

§ 52 Information från sekreteraren
Sekreteraren informerade om de diariesystem hon byggt upp för att bättre kunna hålla
koll på kommitténs inkommande och utgående ärenden. Hon meddelade även att det
finns ett till system som är under uppbyggnad och hoppas kunna visa upp även detta
vid nästa möte med kommittén.
Sekreteraren passade även på att informera kommittén att det under semestertider
kan ta lite längre tid för lönekontoret att utföra betalningar varför ledamöterna
skyndsamt bör inkomma med sina reseräkningar för detta möte.

§ 53 UKKs delegationsordning
Förelåg underlag avseende delegeringsordningen. Kommittén tog del av dessa
dokument innan de lades till handlingarna.
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§ 54 Information från UKKs ledamöter och adjungerade
Kommittén kom överens om att vid nästa möte diskutera vem som ska ta över Tommy
Vestergrens uppdrag att föra statistik över kommitténs ärenden.

§ 55 VU ärenden
VU ärenden redovisades för och fastställdes därefter.

§ 56 Uppfödarärenden
U24/22
Uppfödare som enligt valpköpare brutit mot både gällande djurskyddslagstiftning och
SKKs grundregler. Enligt valpköparens skrivelse ska tre valpar i en kull drabbats av
demodex och att uppfödaren trots detta tagit en ny kull på tiken. Uppfödaren har i
svarsskrivelse meddelat att det stämmer att tre valpar drabbats av demodex och att de
avelsspärrats på hennes initiativ. Uppfödaren meddelar även att modern inte själv har
demodex. Uppfödaren inkommer även med en redogörelse för sjukdomsbilden hos sin
tiks kullsyskon och andra nära släktingar där det framkommer att demodex inte är
vanligt förekommande. Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade
kommittén att lägga ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd.
U25/22
Uppfödare med kennelnamn vars valpköpare hävdar att uppfödaren kidnappat hennes
tik. Uppfödaren meddelar i svarsskrivelse att tiken sprungit bort och hänvisar till en
polisanmälan om bortsprungen hund. Efter att ha granskat samtliga handlingar i
ärendet beslutade kommittén att lägga ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd.
U26/22
Uppfödare med kennelnamn som enligt skrivelse angett fel födelsedatum vid
registrering av valpkull. Vid anmälan bifogas även skärmdumpar från uppfödarens
Facebook-sida där det framstår som att valparna är födda ett annat datum än vad som
angivits i registreringsansökan. I svarsskrivelse anger uppfödaren att valparna fötts det
datum som angivits i registreringsansökan men att hon inte lagt ut information om
valpkullen på Facebook förrän vid ett senare datum. Efter att ha granskat samtliga
handlingar i ärendet beslutade kommittén att lägga ärendet till handlingarna utan
vidare åtgärd.
U27/22
Utgår.
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U28/22
Uppfödare med kennelnamn som enligt skrivelse från hanhundsägare använt dennes
hane i avel men sedan registrerat med sin egna, hemmavarande hane vid
valpregistrering. Enligt skrivelsen ska den utlånade hanen och tiken vistats
oövervakade ihop dygnet runt. I svarsskrivelse uppger uppfödaren tiken och hanen
endast träffats under övervakning och att ingen parning skett samt att far till kullen är
den hemmavarande hanen vars strån tiken inseminerats med. Efter att ha granskat
samtliga handlingar i ärendet beslutade kommittén det är upp till hanhundsägaren att
kräva härstamningskontroll om denne inte finner uppfödares redogörelse trovärdig.
Om uppfödaren angett korrekt hanhund ska hanhundsägaren stå för kostnaden, men
om uppfödaren angett fel hane ska uppfödaren själv stå för kostnaden.
U29/22
Uppfödare med kennelnamn som enligt skrivelse importerar blandraser från annat
land och säljer vidare. Till skrivelsen bifogas skärmdumpar från Blocket där det framgår
att uppfödaren säljer dessa hundar. I svarsskrivelse anger uppfödaren att det stämmer
att hon förmedlar dessa hundar på den svenska marknaden. Denna uppfödare har inte
ansökt om dispens hos SKK för att få sälja hundar oregistrerat i Sverige. Efter att ha
granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade kommittén att anmäla uppfödaren
till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
U30/22
Uppfödare med kennelnamn som enligt uppgift föder upp blandrashundar samt
marknadsför dessa i grupper på Facebook. I svarsskrivelse uppger uppfödaren att
denne endast hjälper en valpköpare att marknadsföra valparna. I svarsskrivelsen
bifogar uppfödaren utdrag ur ett köpekontrakt som inte överensstämmer med ett av
SKKs fastställda köpeavtal. Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet
beslutade kommittén att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse
av SKKs grundregler.
U31/22
Utgår
U32/22
Uppfödare med kennelnamn som sålt en 1-årig tik som visar sig vara dräktig. De nya
ägarna är villrådiga men får hjälp av tikens ursprungliga uppfödare efter att tiken
genom kejsarsnitt fått sex valpar. Denna oplanerade kull ställde givetvis till det för
köparna som planerat och köpt en ettårig tik och därefter fått ansvar för en valpkull
med allt vad det innebär. I sin redogörelse uppger köparna att anledningen till att tiken
såldes är att hon ska ha fått ett så kallat slidframfall, någon veterinärdiagnos ställs
aldrig på denna åkomma, men den omnämns i bilaga till köpeavtalet. I
veterinärbesiktningsprotokollet anges det att tiken är skendräktig. Köparna och
säljarna tvistar om underskrifter och eventuella ersättningar mellan parterna. I sin
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svarsskrivelse till SKK nämner uppfödarna inte något om tikens ålder eller hur
parningen gått till. Parterna har sedermera kommit överens och numera är valpkullen
registrerad. Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade kommittén
att, då det framstår som oklart vilken av uppfödarnas hanhundar som är far till kullen
emedan uppfödarna ej bevittnat någon tjuvparning, begära härstamningskontroll via
DNA test på samtliga valpar i kullen. Ärendet bordlades i väntan på svar.
Punkten förklarades omedelbart justerad.
U33/22
Uppfödare med kennelnamn som enligt valpköpare för hund med fodervärdsavtal
brutit mot avtalet genom att undanhålla tiken med motivet att tiken ska paras. I
svarsskrivelse anger uppfödaren att tiken inte varit utplacerad under fodervärdsavtal
utan enbart utplacerad på lån som sällskap till valpköparens andra hund. Då detta,
såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade
UKK att godta den inkomna förklaringen.
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
U34/22
Uppfödare med kennelnamn som enligt skrivelse från valpköpare inte ersatt denne för
ett, av veterinär konstaterat, dolt fel i enlighet med köpeavtalet utan hänvisat till att
ersättningen ska komma från försäkringsbolaget. Uppfödaren har till dags dato, trots
påminnelse inte skriftligen kommenterat det inträffade. Efter att ha granskat samtliga
handlingar i ärendet beslutade kommittén att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
U35/22
Uppfödare med kennelnamn som enligt skrivelse från annan uppfödare med
kennelnamn undanhåller papper för en importerad hund samt undanhåller en annan
hund helt och hållet. I svarsskrivelse uppger uppfödaren att denne inte alls
undanhåller någon hund utan att det är den andra uppfödaren som har en hund
tillhörandes denne som den undanhåller. Efter att ha granskat samtliga handlingar i
ärendet beslutade kommittén att uppmana uppfödaren att återföra såväl hund som
papper till sin rätta ägare. Ärendet bordlades i väntan på svar.
Punkten förklarades omedelbart justerad.
U36/22
Uppfödare med kennelnamn som enligt skrivelse från valpköpare sålt valp med
felaktigt avtal. I skrivelsen bifogar valpköparen kopia av köpeavtalet som uppfödaren
använt sig av. I svarsskrivelse anger uppfödaren att detta skett på grund av okunskap
och att denne sedan dess gått SKKs uppfödarutbildning och inte kommer göra om
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detta. SKKs uppfödar- och kennelkonsulentkommitté uppmanar uppfödaren att
upprätta ett korrekt avtal samt att skicka ett informationsbrev med SKK:s grundregler.
UKK förutsätter att uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad
förseelse medför disciplinär prövning.
U37/22
Uppfödare med kennelnamn som enligt skrivelse tagit emot handpenning utan att
upprätta köpeavtal, därtill översteg handpenningen 15% av den totala köpeskillingen.
Enligt skrivelsen ska uppfödaren även frångått överenskommelsen om vilket datum
valpen ska levereras för att slutligen dra sig ur köpet helt och hållet. Innan dess ska de
tagit betalt för att valpens uppehälle samt skrivit över valpens försäkring på de nya
ägarna. I svarsskrivelse uppger uppfödarna att köpeavtal upprättats men att detta ej
signerats av köparen och att det var på grund av okunskap som de tagit för mycket
betalt i handpenning. Uppfödaren anger även att de inte krävt betalning av
valpköparen för att ha kvar valpen utan att de gjort detta frivilligt samt att de
återbetalat allt i sin helhet när de bestämt sig för att inte sälja valpen. Att försäkringen
skrivit över på valpköparna skedde då deras ombud föreslog att de så skulle göra. UKK
övervägde att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd men beslutade att den här
gången låta det stanna vid ett påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas.
U38/22
Uppfödare med kennelnamn som enligt skrivelse från fodervärd frångått det
fastställda innehållet i SKKs fodervärdsavtal genom att ange att tiken ska ha 4 kullar
hos uppfödaren. Därtill ska fodervärden behövt ombesörja samt betala för såväl
mentalbeskrivning som höftledsröntgen av hunden. I svarsskrivelse anger uppfödaren
att det var på grund av förvirring som denne angett 4 kullar i avtalet. Vidare berättar
uppfödaren att denne inte fått information om att hunden bokats in för och genomfört
både mentalbeskrivning och höftledsröntgen varför detta inte ersatts men att
uppfödaren sen denne fått ta del av den ursprungliga skrivelsen skickat en Swishbetalning till fodervärden motsvarande dennes utlägg. Efter att ha granskat samtliga
handlingar i ärendet beslutade kommittén att beordra uppfödaren att upprätta ett
korrekt avtal/korrigera avtalet och inkomma med en kopia av detta när så har skett.
Ärendet bordlades i väntan på svar.
Punkten förklarades omedelbart justerad.
U39/22
Uppfödare med kennelnamn som enligt skrivelse från valpköpare upprättat
fodervärdsavtal för en tik, men valpköparen har ändå behövt erlägga betalning
motsvarande hälften av tikens värde vid leverans. Därtill är det oklarheter gällande när
veterinärbesiktningen är gjord innan leverans och därtill framkommer det att
valpköparen ej signerat att denne tagit del av veterinärbesiktningsprotokollet vid
leveransen. Efter parning ska det enligt köparen uppstått problem varför denne
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uppsökt veterinär. Uppfödaren har inte ersatt köparen för dessa utlägg utan enbart
betalat för att tiken ska genomföra ultraljud. Vid korrespondens med köparen hänvisar
uppfödaren till en tredje part som ej står med som överlåtare eller uppfödare under
kennelnamnet varför det är oklart vad dennes roll i detta är. I svarsskrivelse uppger
uppfödaren att valpköparen hämtade hem hunden samma dag som den levererades
till henne varför ny besiktning ej skedde. Uppfödaren anger även att hon använt sig av
fel avtal och de skulle upprättat ett köpeavtal för hund med bibehållen avelsrätt med
en kull och halva hundens värde som köpeskilling. Att uppfödaren hänvisat till en
tredje part för kommunikationen med köparen bemöts inte i skrivelsen men
uppfödaren hänvisar till att denne har personliga problem varför denne inte orkat
hantera kontakten med köparen. Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet
beslutade kommittén att beordra uppfödaren att upprätta ett korrekt avtal med
köparen samt att ersätta köparen för de utlägg som dräktigheten medfört. Uppfödaren
ska inkomma med en kopia av det korrekta avtalet när det signerats, såväl som
underlag på genomförd betalning. Ärendet bordlades i väntan på svar.
Punkten förklarades omedelbart justerad.
U40/22
Uppfödare med kennelnamn som marknadsför egenuppfödda blandrasvalpar via
sociala medier samt på Blocket. När SKKs uppfödar- och kennelkonsulentkommitté
tillskriver uppfödarna i ärendet meddelar det att det var en tjuvparning varför de inte
sökt dispens om att få sälja oregistrerat på förhand. Efter att ha granskat samtliga
handlingar i ärendet beslutade kommittén att bevilja dispens för att få sälja valparna
oregistrerat samt att informera uppfödarna om hur förfarandet ser ut för
dispensansökningar. Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter
mot grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen.
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Punkten förklarades omedelbart justerad.
U41/22
Uppfödare som låtit valpkull växa upp hos person som enligt DN-beslut är utesluten ur
SKK. Även uppfödarens vuxna hundar har befunnit sig hos den uteslutna uppfödaren.
Detta uppdagades när SKKs kennelkonsulenter gjorde besök hos uppfödaren.
Uppfödaren hade därtill inte ägt hundarna så länge och en av tikarna som köptes av
den numera uteslutna uppfödaren var dräktig vid överlåtelsen varför den stannade hos
den uteslutna uppfödaren. Dagen efter besöket ringer uppfödaren kennelkonsulenten
och meddelar att denne nu hämtat hem sina hundar samt att hundar inte köpts av den
uteslutna uppfödaren utan av en tredje, icke namngiven, person. Uppfödaren
meddelar vidare att denne överväger att sälja vidare de flesta hundar i sitt bestånd.
Sedan denna information kom SKKs uppfödar- och kennelkonsulentkommitté till känna
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har SKKs registreringsavdelning fått in en registreringsansökan för en valpkull efter en
av uppfödarens hanhundar. Båda föräldradjuren i denna kombination har ett förflutet
hos den numera uteslutna uppfödaren. Efter att ha granskat samtliga handlingar i
ärendet beslutade kommittén att anmäla båda uppfödarna till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler.
U42/22
Uppfödare som enligt uppgift säljer oregistrerade valpar. Detta stöds genom
bevisföring i form av Blocket-annons. I svarsskrivelse hävdar uppfödaren att hon fått
avslag på sin registreringsansökan då tiken varit över 7 års ålder vid parningen utan att
ha ett giltigt veterinärintyg. Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet
beslutade kommittén att bevilja uppfödaren dispens samt uppmana denne att
registrera valparna samt att skicka ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
U43/22
Uppfödare med kennelnamn som enligt skrivelse från valpköpare ingått i ett köpeavtal
när handpenning erlagts. Efter att avtalet har signerats kontaktar uppfödaren den till
tänkta valpköparen och meddelar att denne nu vill dra sig ur avtalet och betalar
tillbaka handpenningen. I svarsskrivelse uppger uppfödaren att det stämmer att denne
dragit sig ur och hänvisade till att det inte kändes bra att sälja valp till ett hem med
unga barn. UKK övervägde att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd men
beslutade att den här gången låta det stanna vid ett påpekande om att SKKs regler
fortsättningsvis ska följas.
U44/22
Uppfödare som skickat in registreringsansökan för valpkull till SKKs
registreringsavdelning där fadern och tiken är av olika ras. Vid förfrågan från Uppfödaroch kennelkonsulentkommittén framkommer det att uppfödarna gjort detta på grund
av okunskap och att tiken blivit tjuvparad varför de istället ansöker om att få dispens
för att få sälja valparna oregistrerat. Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet
beslutade kommittén att bevilja uppfödarna dispens för att få sälja valparna
oregistrerat samt att skicka ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
U45/22
Uppfödare med kennelnamn som enligt skrivelse från valpköpare sålt hund utan att
upprätta köpeavtal. Enligt uppgift ska uppfödaren sålt hunden till ett par, men när de
inte längre kunde ha kvar hunden hämtade hon hem den och gick med på att sälja den
åt dem. Valpköparen noterar särskilt att hunden fortfarande står ägarregistrerad på
uppfödaren samt att denne betalar försäkringen för hunden. Enligt skrivelsen ska
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uppfödaren även angett fel moderstik för en kull som ligger ute till salu just nu.
Valpköparen bifogar skärmdumpar på konversation med uppfödaren där de diskuterat
moderskapet hos kullen varför frågetecken uppstått. I svarsskrivelse uppger
uppfödaren att det gått till så som valpköparen beskrivit det. Eftersom uppfödaren
aldrig formellt köpte tillbaka hunden kunde hon heller inte upprätta ett köpeavtal
menade hon. Angående försäkringen meddelar uppfödaren att det här upplägg hon
kör på då det ger valpköparna en möjlighet att försäkra sina hundar till ett högre
belopp men mot en mindre kostnad. Gällande moderskapet på den yngre tiken
meddelar uppfödaren att det uppstått ett missförstånd mellan denne och valpköparen
men att rätt uppgifter lämnats vid registreringsansökan. Efter att ha granskat samtliga
handlingar i ärendet beslutade kommittén att då detta, såvitt är känt, är första gången
som uppfödaren bryter mot grundreglerna godta den inkomna förklaringen.
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.

§ 57 Hälsoprogram – leder, ögon, hjärta
Höftledsröntgen (HD) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
HD18/22
Cocker spaniel
Tik tjuvparad
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.
HD19/22
Svensk lapphund
Tik tjuvparad
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
HD20/22
Norsk älghund, grå
Tik tjuvparad
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
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HD21/22
Cocker spaniel
Tik tjuvparad
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
HD22/22
Engelsk springer spaniel
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
HD23/22
Cane corso
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
HD24/22
Jämthund
Tik tjuvparad
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
HD25/22
Samojed
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
HD26/22
Östsibirisk lajka
Tik tjuvparad
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
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HD27/22
Hälleforshund
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
HD28/22
Västsibirisk lajka
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
HD29/22
Korthårig vorsteh
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna
beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen.
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Patellaundersökning (P) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
P4/22
Russkiy toy
Tik tjuvparad
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.
Ögonundersökning (Ö) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
Ö5/22
Pudel, dvärg
Ägare missuppfattat regelverket.
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna
beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen.
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Ö6/22
Norrbottenspets
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
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§ 58 Grundregelärenden
Ung tik
G36/22
Whippet
Tik tjuvparad
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
G37/22
Pomeranian
Tik tjuvparad
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.
G38/22
Chinese crested dog
Tik tjuvparad
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.
G39/22
Engelsk bulldogg
Tik tjuvparad
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.
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Täta kullar
G40/22
Pomeranian
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna
beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen.
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
G41/22
Phalène
Tik tjuvparad
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.
G42/22
Pomeranian
Tik tjuvparad
UKK övervägde att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd men beslutade att den
här gången låta det stanna vid ett påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska
följas.
G46/22
Pomeranian
Uppfödare som enligt uppgift parat sin tik vid varje löp vilket resulterat i tre födda
kullar samt en aborterad kull inom 15 månader. Enligt svarsskrivelse från uppfödaren
rör det sig om två planerade dräktigheter och två tjuvparningar där hon försökt hålla
sin hane och tik separerade vid löp men de att ändå lyckats para sig. Uppfödaren
meddelar även att hanen nu är omplacerad då situationen blivit ohållbar. Efter att ha
granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade kommittén att godta den inkomna
förklaringen men att uppdra uppfödaren att ansöka om kennelnamn samt registrera
den senaste kullen.
Punkten förklarades omedelbart justerad.
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Tik över 7 år ej veterinärbesiktigad
G43/22
Hamiltonstövare
Uppfödare misstolkat regelverket
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna
beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen.
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
G44/22
Gordonsetter
Uppfödare misstolkat regelverket
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna
beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen.
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Tik över 7 år täta kullar
G45/22
Labrador retriever
Uppfödare med kennelnamn som anmäler sig själv då denne upptäckt vid onlineregistrering att systemet larmat för att tiken fått för täta kullar för att vara 7 år. I
skrivelsen anger uppfödaren att det är en viktig avelstik men att hon på grund av
provsäsongen till hösten inte hade parat henne förrän tidigast våren 2023 varför hon
föredragit att para henne nu. Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren
bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen.
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.

§ 59 Registreringsärenden
R9/22
Alpenländische dachsbracke
Uppfödare som skickat in registreringsansökan för kull där det ena föräldradjuret
ålagts med registreringsförbud till följd av SKKs uppfödar- och
kennelkonsulentkommittés beslut R12/21. Efter att ha granskat samtliga handlingar i
ärendet beslutade kommittén att avslå registreringsansökan för kullen.
R10/22
Medlem som bokat hund från Belarus för inköp och transport efter 15 mars 2022. Vid
kommunikation med registreringsavdelningen blir medlemmen nekad
importregistrering då hunden inte köpts före den 15 mars och registrering av hunden
således skulle gå emot SKK/CS beslut gällande registrering av hundar från Belarus och
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Ryssland. Medlemmen har ännu inte producerat någon form av bevisföring för att ett
köp av hunden faktiskt genomförts före den 15 mars. Efter att ha granskat samtliga
handlingar beslutade SKKs uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att neka
registreringen av denna hund.
R11/22
Berner sennenhund
Uppfödare som meddelats att samtliga valpar i en kull belagts med avelsspärr då den
norska hanen som är fader till kullen har HD-grad C. Vid detta ansöker uppfödaren att
spärren släpps för de avkommor som röntgas med HD-grad A eller B. Efter att ha
granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade kommittén att bevilja registrering där
valparna beläggs med avelsspärr vilken kan lyftas i de fall då valparna röntgas med HDgrad A eller B.
R12/22
Rottweiler
Uppfödare vars tik ej genomfört MH trots att detta är krav för registrering på rasen.
Enligt uppfödarna ska de försökt boka in MH flera gånger under de senaste åren att de
av olika anledningar blivit avbokat vid vartenda tillfälle till följd av Coronapandemin.
Uppfödarna uppger nu att de bokat in MH och planerar låta tiken genomföra ett inom
närtid. Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade kommittén att
bevilja registrering av kullen där valparna beläggs med avelsspärr vilken kan lyftas när
tiken fullföljt ett MH.

§ 60 Bordlagda ärenden
R3/22
Efter att ha tagit del av kompletterande information från medlemmen beslutade
kommittén att godkänna registreringen av valpkullen samt att skicka ett
informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att uppfödaren
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär
prövning.
U6/22
Då den uppdatering som hittills inkommit ej ändrar något i sak i ärendet beslutade
kommittén att det ska förbli bordlagt i väntan på ytterligare uppdateringar.
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§ 61 Dispenser
Dispens ansökt om en tredje delägare i kennel, kommittén gick igenom
dispensansökan och diskuterade om särskilda skäl förelåg. Kennelinnehavarna har
redogjort hur deras samarbete tidigare skett. Med hänvisning till vad CS tidigare
uttalat i frågan beslutade kommittén att bevilja dispens för en tredje delägare.
Dispens ansökt om en tredje delägare i kennel, kommittén gick igenom
dispensansökan och diskuterade om särskilda skäl förelåg. Kennelinnehavarna har
redogjort hur deras samarbete tidigare skett. Med hänvisning till vad CS tidigare
uttalat i frågan beslutade kommittén att bevilja dispens för en tredje delägare.

§ 62 Andra kommittéers protokoll samt protokollsutdrag
Förelåg protokollsutdrag från SKK/CS om Ansvarsnämnden för djurens hälso- och
sjukvård. UKK önskade göra SKK/CS uppmärksamma på vikten av att kunna vara
representerade och bevaka de intressen som rör hund i nämnden. SKK/CS har beslutat
uppdra SKK/UKK att hålla sig informerad om ansvarsnämndens arbete och när nya
utlysningar av tjänster görs. Vid detta beslutade UKK att lägga till en punkt för
bevakning av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård på sin projektlista.

§ 63 DN beslut samt återkallade ärenden
U45/21
Dras tillbaka då uppfödaren och valpköparna nått en överenskommelse.
U9/22
Dras tillbaka då uppfödaren nu inkommit med svar där det framkommer att
handpenningen betalats tillbaka i sin helhet.
R4/22
Dras tillbaka då det var den mänskliga faktorn och postgången som orsakat felet.
Ärendet är nu uppklarat.

§ 64 UKKs nyhetsbrev
Helena Sirén meddelade att kommande nyhetsbrev är under produktion. Kommittén
beslutade vad som ska kommuniceras i nyhetsbrevet.

§ 65 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden att rapportera.
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§ 66 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras
innan protokollet är justerat.
UKK beslutade att samtliga paragrafer offentliggörs i samband med justerat protokoll,
de punkter som är undantagna är de punkter som förklarats omedelbart justerade
under mötets gång.

§ 67 Nästa möte
Kommer vara ett dubbelmöte 13-14 september 2022 i Stockholmstrakten.

§ 68 Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade alla för ett bra möte, därmed förklarades dagens sammanträde
avslutat.

Vid protokollet:
Lotten Rönquist

Jörgen Oinonen
Ordförande

Carina Olsson
Ledamot

Protokollet ovan redovisar vad som har avhandlats vid mötet. SKKs Centralstyrelse har
möjlighet att ändra eller ompröva beslut fattade av Uppfödar- och
kennelkonsulentkommittén.

