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SKK/UKK nr 5 2021
2021-11-23
§ 98-121

Protokoll fört vid digitalt sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté, UKK, tisdag 23 november 2021.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Jörgen Oinonen (ordf), Gunilla Skoglund, Ann-Charlotte Hillberger, Carina
Olsson, Tommy Vestergren
Meddelat förhinder: Ulla Eckerberg
Adjungerade: Agneta Lönn, Petra Waleij, Helena Sirén

Protokoll
-Åsa Blomqvist

§ 98 Sammanträdet öppnas
UKKs ordförande hälsade alla välkomna till dagens möte. Åsa Lindholm som varit UKKs
mångåriga journalistiska bevakning har till dagens möte meddelat att hon avsäger sitt uppdrag,
även om kommittén har full förståelse för detta beklagar kommittén beslutet men önskar
också tacka Åsa för hennes noggranna samt värdefulla bevakning från kommitténs alla möten.
Därefter förklarade ordföranden dagens sammanträde för öppnat.

§ 99 Val av justerare
Tommy Vestergren utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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§ 100 Föregående protokoll
Protokollet gicks igenom- inga ändringar förelåg, kommittén lade därmed protokollet med ett
godkännande till handlingarna.

§ 101 Information från ordföranden
Referat från CS samt KF
Ordförande lämnade en kort redogörelse från det korta CS möte som hölls dagen innan
kennelfullmäktige samt också från fullmäktigemötet. Samtliga SKKs kommittéer kommer att få
en ny delegeringsordning för perioden, de är vid dagens möte ännu inte klara. Kommittén
fortsatte diskussionen gällande delegeringsordning under §105 UKKs delegeringsordning. I
samband med detta förde kommittén en diskussion om det arbete kommittén utför.
Kommittén tackade för informationen.
Resultatrapport
Förelåg resultatrapporter gällande kommittén samt kennelkonsulentverksamheten till och
med oktober 2021. Rapporterna gicks igenom samt lades därefter med ett godkännande till
handlingarna.

§ 102 Information från VD/chefsjuristen
Chefsjuristen
Agneta Lönn informerade om att det tryckts upp nya SKK Köpeavtal, Köpeavtal med bibehållen
avelsrätt samt Fodervärdsavtal- i samband med detta passades det på att göra små
redaktionella ändringar samt justeringar i avtalen för att öka synlighet samt minskad
färgåtgång vid utprintning av avtalen. Vidare har den lagrådsremiss gällande ny
Konsumentköplag som tagits fram blivit klar, antagligen är att lagen ska träda i kraft under
2022. Kommittén kommer syna lagtexten så snart det går samt också informera om vad den
nya lagen eventuellt kommer att innebära för SKKs uppfödare. Agneta har också haft en digital
föreläsning gällande SKKs avtal samt regelverk hos en av Länsklubbarna. Kommittén tackade
för informationen.

§ 103 Information från kennelkonsulentsekretariatet
Avauktorisation
Kent Prytz önskar att på egen begäran avauktoriseras som kennelkonsulent.
UKK beklagade beslutet, tackade Kent för nedlagt arbete genom åren samt beslutade att
utnämna Kent till honnörskonsulent samt att avauktorisationen härmed är beviljad.
Ann Billing önskar att på egen begäran avauktoriseras som kennelkonsulent.
UKK beklagade beslutet, tackade Ann för nedlagt arbete genom åren samt beslutade att
avauktorisationen härmed är beviljad.
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Jana Flybring beslutas att avauktoriseras som kennelkonsulent på grund av inaktivitet.
UKK tackade Jana för nedlagt arbete genom samt åren för sitt engagemang inom
kennelkonsulentverksamheten.
Bo Grönblad beslutas att avauktoriseras som kennelkonsulent på grund av inaktivitet.
UKK tackade Bo för nedlagt arbete genom samt åren för sitt engagemang inom
kennelkonsulentverksamheten.
Auktorisation
Kennelkonsulenterna Gun Samuelsson, Ann-Christin Antonsson samt Åsa Johansson
rekommenderar att eleven Carin Almrot, Smålands län, auktoriseras.
UKK beslutade att auktorisera Carin och hälsar henne varmt välkommen i
konsulentverksamheten.
Regler och riktlinjer
Förslag på reviderade regler och riktlinjer gicks igenom, efter vissa justeringar godkändes
planen.
Milersättning
Kommittén diskuterade det faktum att priset på drivmedel numera ligger så högt att det är i
samma nivå eller till och med högre än den ersättning på 18.50kr/milen som SKKs funktionärer
erhåller vid uppdrag. Situationen för SKKs kennelkonsulenter är därför ohållbar- då deras
uppdrag i princip alltid innebär resor med egen bil, flera av konsulenterna har meddelat SKKs
kansli att fortsatta besök inte kan göras då detta inte kan utföras på ett ekonomiskt försvarbart
sätt. Kommitteen har full förståelse för detta och utrycker stor oro över den fortsatta
verksamheten, UKK har dock inte möjlighet att ta beslut om eventuellt ändrad ersättningsnivå,
kommittén uppdrog därför till ordförande att ta upp saken på CS möte.
”Rescue dogs”
Kommittén diskuterade gällande några av SKKs uppfödares engagemang i så kallade rescue
dogs som tas in från andra länder. Frågan är komplex och samtidigt behjärtansvärdkommittén menar att något beslut gällande hur kommittén ska ställa sig till detta inte kan tas
på dagens möte. Det beslutades att ordförande skulle ta upp frågan på kommande CS möte.
Petra Waleij samt Helena Sirén har varit engagerade i den utbildning de uppfödare fått som
ska medverka i den nya rådgivningstjänsten för uppfödare som precis lanserats. UKK
uppskattar initiativet och ser med stor förväntan fram mot att tjänsten nyttjas av de uppfödare
som eventuellt behöver hjälp och handfasta råd gällande sin uppfödning. UKK tackade för
informationen.
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade
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§ 104 Information från sekreteraren
Sekreteraren, Agneta Lönn samt Helena Sirén kommer att deltaga på den digitala
djurskyddskonferens som Jordbruksverket anordnar 30 november.

§ 105 UKKs delegationsordning
UKK diskuterade ämnen som eventuellt skulle kunna ingå i en framtida delegationsordning,
förslag gavs bland annat att kommittén skulle utöka sitt engagemang i uppfödarfrågor. Att
initiera möten med Länsstyrelser så som gjordes för ett flertal år sedan diskuterades också,
dock ser kommittén att detta endast kommer att kunna göras under förutsättning att det finns
personella samt ekonomiska resurser för detta. Kommittén anser det också viktigt att statistik
förs över ärenden. Vidare diskuterades hur det ska lösas med en journalistisk bevakning från
UKKs möten, det finns i dagsläget dock ingen lösning på detta.

§ 106 Information från UKKs ledamöter och adjungerade
Ulla Eckerberg
Hade till dagens möte skickat statistik över DN ärenden, kommittén tackade för informationen.
Tommy Vestergren
Informerade om statistik gällande UKKs ärenden, kommittén tackade för informationen.
Petra Waleij
Informerade om att det nu går att den digitala valpregistreringen är öppen för i princip alla
SKKs raser med några få undantag. Det går även nu att digitalt ägarregistrera sig på sin hund
samt att det också går att digitalt meddela om en hund gått bort samt om så önskasdödsorsak, kommittén tackade för informationen.

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

§ 108 Uppfödarärenden
U56/21
Uppfödare som har ett pågående registreringsförbud- enligt information från rasklubb har
uppfödaren trots detta en kull med valpar och vid kennelkonsulentbesök bekräftas detta. UKK
beslutade att återigen anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs
grundregler.
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U57/21
Uppfödare som enligt skrivelse använt hundar i avel trots att de skulle ha givit avkomma med
allvarlig sjukdom samt att uppfödaren inte skulle informerat berörda köpare om syskons
sjukdom. Enligt skrivelsen så skulle tre hundar i en kull född 2017 ha hastigt dött vid ca 1 års
ålder- två av hundarna togs bort efter att ha visat likartade svåra symtom och den tredje
hittade ägaren död, ingen obduktion gjordes. Enligt skrivelsen skulle uppfödaren sagt att
hundarna dog av andra orsaker. Modern till kullen parades igen och tre av avkommorna i den
andra kullen har gått bort- en av ägaren anger att hunden tagits bort med likartade symtom
som visats sig i den första kullen. I svarsskrivelse anger uppfödaren att denna inte gett någon
väsentlig information till köparna då det inte funnits någon sådan att ge. Modertiken har
genomgått hälsokontroller och varit fullt frisk vid parningarna. Efter genomgång av ärendet
står det klart att information inte givits till köpare av kull två, köpare har specifikt ställt en
sådan fråga. Även om det är så att kunskap vid tillfället saknats om diagnos så är det av
väsentlig betydelse för en köpare att veta att hundar ur modertikens tidigare kull dött vid ung
ålder. UKK anser att uppfödaren medvetet undanhållit vital information. UKK beslutade att
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
U58/21
Uppfödare som enligt skrivelse sålt en importerad tik där köparen efter ett tag upptäcker
felaktigheter gällande hundens identitet då det chipnummer som anges i hundens papper inte
överensstämmer med det chipnummer som hunden bär. Köparen har också tvivel gällande det
veterinärintyg som är utfärdat vid överlåtelsen. Inget SKK köpeavtal är använt. Uppfödaren
anger i skrivelse att det inte är de som sålt hunden samt att de inte vet något om försäljningen
alls. Efter UKKs granskning framkommer det att köparen och uppfödaren haft skriftlig kontakt
samt att de diskuterat hundens identitet, vidare så är uppfödaren ägarregistrerad på ett
kullsyskon som dessutom diskuteras i konversationen samt att det bifogats kopia på avtal
mellan uppfödaren och den utländske uppfödaren där de två kullsyskonen anges. Att
uppfödaren inte skulle ha någon kunskap om köparens hund verkar därför inte troligt. UKK
beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs
grundregler.
U59/21
Uppfödare som enligt skrivelse inte bifogat hunds registreringsbevis vid överlåtelse.
Uppfödaren har inte svarat SKK trots påminnelse. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till
SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
Punkten förklarades omedelbart justerad
U60/21
Hund som enligt skrivelse från köpare köpts på SKKs Köpeavtal med bibehållen avelsrätt,
överlåtaren lämnar inte tillbaka hunden till köparen då den lämnats över till överlåtaren under
förespegling att hunden ska HD röntgas av överlåtaren. I skrivelse från överlåtaren anger
denna att hunden inte skulle ha skötts därför återlämnas inte hunden. Efter granskning av
ärendet konstateras det att hunden är såld, någon möjlighet för säljaren att återta hunden
som på det sätt som säljaren gjort finns alltså inte. Om säljaren inte kan nyttja sina rättigheter
enligt avtal kan i så fall skadestånd sökas. Om en hund misstänks vara misskött ska Länsstyrelse
kopplas in. UKK övervägde att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd men beslutade att
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under förutsättning att hunden återlämnas till köparen senast 2021-12-10 att den här gången
låta det stanna vid ett påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas.
Punkten förklarades omedelbart justerad
U61/21
Uppfödare som enligt skrivelse omplacerat en hund men vid överlåtelsen inte informerat om
hundens allvarliga hudproblem. Uppfödaren ska ha fortsatt att avla på samma linje av
avelsdjur. I svarsskrivelse från uppfödaren anger denna att hunden inte sålts av uppfödaren
utan att det är en valpköpare som sålt hunden till den person som nu anmält uppfödaren.
Uppfödaren anser att upplysningsplikten därmed ligger hos den som sålt hunden till
anmälaren. Den ursprungliga köparen kontaktade uppfödaren då köparen mycket hastigt
behövde omplacera hunden på grund av nytt jobb. Uppfödaren hade inte möjlighet att ta
tillbaka hunden men erbjöd sig att lägga ut en text på sin Facebooksida gällande
omplaceringen av hunden. Efter ett tag så får uppfödaren tag på en person som eventuellt är
intresserad och lämnar över information om denna till ägaren- hur deras överlåtelse gick till
vet inte uppfödaren. Uppfödaren redovisar sina tankar gällande sin avel till kommittén. Efter
genomgång av handlingarna i ärendet finns det inget som tyder på att det är uppfödaren som
överlåtit hunden, uppfödaren har därför ingen speciell plikt att upplysa om eventuella fel och
brister. Att som uppfödare vara behjälplig vid omplacering innebär inte att man också skulle
vara ansvarig för vad säljaren informerar om eller inte. UKK anser inte att det finns några
anmärkningar att göra på det sätt uppfödaren använt hundar i avel. Ärendet lades därmed till
handlingarna utan vidare åtgärd.
U62/21
Uppfödare som enligt skrivelse tagit tillbaka en valp som inte passade köparen- i utbyte skulle
en annan valp levereras som skulle passa köparen bättre, något byte har dock inte utförts.
Enligt skrivelse från uppfödaren så beslutades det att den första valpen skulle lämnas tillbaka
och att 100 % av köpeskillingen skulle återbetalas- uppfödaren föreslår en annan valp på prov
men får ingen respons gällande det från köparen, uppfödaren anser att ingen klar
överenskommelse har gjorts. Uppfödaren anser att den fullgjort sina åtaganden med råge då
återbetalning skett med 100 % av köpeskillingen samt att uppfödaren dessutom åkt och mött
köparen för att själv hämta valpen från köparen. UKK anser att det inte är bevisat att en ny
valp skulle säljas efter att återköp gjorts, UKK menar vidare att uppfödaren gjort mer än vad
man kan kräva då köparen enligt SKKs rekommendationer endast skulle fått tillbaka 80 % av
köpeskillingen samt också själv fått transportera valpen ända till uppfödaren. Ärendet lades
därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.
U63/21
Uppfödare tillika hanhundsägare som enligt skrivelse inte uppfyllt det parningsavtal som
upprättats mellan hanhundsägaren och den anmälande tikägaren. Enligt skrivelse från
tikägaren hålls tiken fast vid parning på så sätt att tikägaren tyckte att det var olustigt. Inget
skriftligt parningsavtal upprättas men hanhundsägaren meddelar att om tiken inte blir dräktig
så erbjuds en gratis omparning. Tiken blir inte dräktig och vid efterföljande löp uppsöks
hanhundsägaren av tikägaren, tragiskt nog har hanen under tiden gått bort. Hanhundsägaren
erbjuder då andra hanar men tikägaren avböjer och önskar få parningsavgiften återbetald.
Detta nekar hanhundsägaren till. Enligt skrivelse från hanhundsägaren så stämmer det att det
inte upprättats något skriftligt parningsavtal, det förekom ingen tvångsparning utan hundarna
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parade sig själva. Erbjudande om annan hane har lämnats men att tikägaren avböjt detta. Efter
granskning av ärendet anser inte kommittén att hanhundsägaren begått något fel, att tiken går
tom samt att hanhunden går bort är två tragiska omständigheter som ingen kunnat förutspå.
Hanhundsägarens erbjudande om nyttjande av annan hane anses vara mer än tillräckligt. Ord
står mot ord gällande om någon tvångsparning skett eller inte, vidare är det enligt SKK inte
obligatoriskt att använda sig av ett skriftligt parningsavtal, det är dock fullt möjligt för en
tikägare att vid parning ställa som krav att det upprättas ett sådant. Ärendet lades därefter till
handlingarna utan vidare åtgärd.
U64/21
Ärende där två uppfödare (hanhundsägare respektive tikägare) tvistar om rättighet till kull på
en tik. Den ena uppfödaren- tillika hanhundsägaren anser att tikägaren tvingat sig till dennes
underskrift på kullregistreringsansökan. Den andra- tikägaren anser sig ha rätt till kullen då
hanhundsägaren har skrivit under kullregistreringsansökan samt mottagit betalning för
nyttjande av hanhunden. Efter granskning av ärendet kan kommittén konstatera att det inte
finns några skriftliga avtal på den överenskommelse hanhundsägaren menar ska ha gjorts, viss
kommunikation visas men inget som tydligt kan påvisa att tikägaren agerat felaktigt. Vidare
finns det en påskriven kullregistreringsansökan samt att ersättning lämnats till
hanhundsägaren. UKK noterar även att hanhundsägaren har lagt ut delar av konflikten på
sociala medier och antytt att denna blivit lurad, detta är något som UKK anser vara mycket
olämpligt och uppmanar alla att avstå från att driva på konflikter via nätet. UKK hänvisar
parterna gällande eventuell ekonomisk konflikt till allmän domstol samt att i framtiden teckna
klara och skriftliga avtal vid till exempel inlånande av tik. Ärendet lades därefter till
handlingarna utan vidare åtgärd.
U65/21
Två uppfödare som tvistar om hur de valpar en samägd tik ska fördelas dem emellan. Inget
skriftligt avtal gällande detta har upprättats de två emellan. Efter granskning av ärendet uttalar
sig kommittén att då det inte finns något skriftligt avtal mellan parterna kan inte kommittén
utröna om vem som har rätt till vad. Hade ett klart och skriftligt avtal tecknats uppfödarna
emellan hade dispyten med all sannolikhet inte uppstått. UKK hänvisar parterna gällande
eventuell ekonomisk konflikt till allmän domstol. Ärendet lades därefter till handlingarna utan
vidare åtgärd.
U66/21
Uppfödare som enligt skrivelse från köpare hade lovat att köparen skulle få köpa en valp,
mycket kort innan försäljning meddelar dock uppfödaren att det inte finns någon valp till
köparen. Enligt uppfödaren hade de inte kommit överens om att någon försäljning skulle ske,
köparen var på besök hos uppfödaren men det betyder inte att man också får köpa någon valp,
vid besöket informerades det om att ett slutligt beslut om försäljning av valpen inte hade tagits
än, i slutändan beslutades det att valpen skulle stanna hos uppfödaren. Efter granskning av
ärendet kan inte UKK se att uppfödaren lovat att överlåta valpen, dock kan uppfödaren
hädanefter gärna vara tydligare så att eventuella framtida missförstånd undviks. Ärendet lades
därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.
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U67/21
Uppfödare som enligt skrivelse från köpare sålt hund som därefter utvecklat ärftlig sjukdom.
Efter viss tid och veterinärutredningar upptäcktes sjukdomen hunden led av. Enligt köparen
hade dock uppfödaren redan ett halvt år tidigare fått information från en annan köpare av valp
i samma kull att den hunden drabbats av samma sjukdom som den nu aktuella har drabbats
av, uppfödaren informerade dock inte köparen om detta vilket innebar att diagnos på hunden
fördröjdes, fördröjningen ska också ha inneburit att hunden har fått skador. Köparen önskar
ersättning för de kostnader som uppkommit i samband med detta men uppfödaren har inte
ersatt köparen. Enligt köparen beror det på att uppfödaren inte har någon dolda felförsäkring
för kullen. Enligt svarsskrivelse från uppfödaren hade denna endast kännedom om att andra
valpar i kullen fått sjukdomen, uppfödaren kände inte till sjukdomen. Andra valpköpare med
hundar som fått diagnosen har fått en ersättning som uppfödaren uppger motsvarar den som
skulle utbetalas om uppfödaren haft en dolda felförsäkring, men att just denna köpare önskar
ett högre belopp. Efter granskning av ärendet framkommer det att hunden har en sjukdom
som är klassad som ett så kallat dolt fel, uppfödaren är därmed ersättningsskyldig. UKK
förutsätter efter granskning av handlingarna i ärendet att uppfödaren ersätter köparen i
enlighet med konsumentköplagen. Ärendet lades därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.
U68/21
Uppfödare som enligt skrivelse inte skriftligt meddelat om avelsdjurens eventuella fel och
brister vid överlåtelse. Valpen har också fått giardia efter överlåtelse- som köparen menar
fanns från leverans. Enligt svarsskrivelse från uppfödaren så gavs information om föräldrarnas
HD status vid telefonsamtal innan överlåtelse, detta gjordes också vid besök i samband med
överlåtelse. Särskild bilaga upprättades inte på grund av stress hos uppfödaren vid tidpunkten
för överlåtelsen. Uppfödaren hade inte kunskap om att giardia skulle finnas hos hunden vid
överlåtelsen. Uppfödarens avel sker enligt rasklubbs samt SKKs rekommendationer. UKK
noterar att under ärendets gång har parterna kommit överens om en prisreduktion och
ersättning till köparen har gjorts. Vidare anser UKK att skriftlig bilaga skulle ha upprättats med
information gällande avelsdjurens kända fel och eventuella brister. 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.
U69/21
I skrivelse från en köpare till SKK anger köparen att den köpt en valp från en tidigare numera
utesluten SKK uppfödare. Valpen och dess kull är SKK registrerad av en annan person som är
SKK uppfödare. Köpeavtal upprättat av samt besiktningsintyg där den uteslutna uppfödaren
besiktigat valpen bifogas. I skrivelsen anges det att valpen blir allvarligt sjuk mycket kort tid
efter överlåtelsen innebärande att veterinärvård krävs. Det är vid detta tillfälle köparen
upptäcker att hunden registrerats av en annan person än den köparen köpt hunden av. Då SKK
tillfrågar uppfödaren varför en utesluten uppfödare säljer dennes valp anger den att valpen var
en av två ersättnings valpar då uppfödaren köpt modertiken från den uteslutna uppfödaren.
SKK får också i samband med att kontakt togs med SKK uppfödaren ett mejl från den uteslutna
uppfödaren där den smutskastar köparen. Efter kommitténs granskning av ärendet
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framkommer det bland annat att det är den uteslutna uppfödaren som parat tiken cirka en
månad innan överlåtelsen av modertiken skedde. Baserat på handlingarna anser UKK att SKK
uppfödaren agerat bulvan till den uteslutna uppfödaren, uppfödarens förklaring är inte
trovärdig. Dessutom menar UKK att då valpen blivit allvarlig sjuk mycket kort tid efter
överlåtelse att det är SKK uppfödaren som ska ersätta köparen för eventuella utlägg som
uppkommit i samband med sjukdomen. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. Punkten förklarades omedelbart
justerad
U70/21
Uppfödare som lägger ut annons på en ej SKK registrerad valpkull till försäljning. Vid
konsulentbesök konstateras att detta stämmer, uppfödaren anger att tiken samt kullen tillhör
uppfödarens man, uppfödaren sköter dock om annonsering samt telefonsamtal men att
mannen därefter tar hand om den slutliga försäljningen. UKK beslutade att anmäla uppfödaren
till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
U71/21
Uppfödare som enligt skrivelse sålt en valp som köparen kort tid efter överlåtelsen får
misstankar om att den inte har en normal syn. Besök hos veterinär kan inte ge klart besked
gällande valpens ögon då valpen ännu är för ung. Köparen anger att valpen blev osäker, rädd
och stressad. Beslut togs att återköp skulle ske, uppfödaren återbetalar endast 40% av
köpeskillingen men köparen anser att 100 % ska återbetalas i och med att de anser att valpen
var sjuk. I skrivelse från uppfödaren anger denna att det i samtal med köparen inte varit en
fråga om reklamation samt att återbetalning skett i linje med SKKs rekommendationer. Vidare
har uppfödaren anlitat veterinär för att undersöka valpens syn utan att någon anmärkning
gjorts. Dock har uppfödaren under ärendets handläggning på grund av köparens hotfulla ton
valt att ersätta 100 % av köpeskillingen då de önskar "ha lugn och ro". Efter granskning av
ärendet anser UKK att uppfödaren skött sitt åtagande utan anmärkning- kommittén noterar att
hela köpeskillingen återbetalts utan att det egentligen behövdes då skäl för reklamation inte
förelåg eftersom det inte var bevisat att valpen led av en sådan synstörning att reklamation var
skälig. Ärendet lades därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.
U72/21
Uppfödare som enligt Länsstyrelsen inte får föda upp fler än två kullar per år samt inte hålla
fler än nio hundar. Vid kontroll av Länsstyrelse konstateras uppfödaren bryta mot tillståndet
gällande kullarna, uppfödaren meddelar att kullarna tillhör uppfödarens släktingar. Kullarna
har registrerats i SKK som att de tillhör uppfödarens släktingar. Länsstyrelsen uppdagar också
flera brister i hundhållningen, bristerna har påpekats om tidigare. SKK har kontaktat ett flertal
av köpare i de kullar som misstänks kunna vara uppfödarens och flera av köparna medger att
de köpt valp av denne, kullarna är dock registrerade av släktingar till uppfödaren. Släktingarna
har egna kennelnamn eller har ansökt om kennelnamn. Eftergenomgång av handlingarna
framstår det klart att uppfödaren anlitat sina släktingar att agera bulvaner i syfte att kringgå
Länsstyrelsens beslut om att endast två kullar per år får födas upp av uppfödaren. UKK
beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens
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beslut. Dessutom beslutas att uppfödarens släktingar- sammanlagt tre stycken ska anmälas till
SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.

§ 109 Ledärenden
Armbågsröntgen (ED) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
Inga inkomna
Höftledsröntgen (HD) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
HD58-64/21
Kleiner Münsterländer, Kavkazskaja ovtjarka, Golden retriever, Norsk älghund, grå, Cocker
spaniel, Norsk älghund, grå, Golden retriever
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär
prövning.
HD65/21
Welsh springer spaniel
Uppfödaren har 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.
HD66/21
Jämthund
Uppfödare som fick inte tid till röntgen av hanhund innan parning. UKK anser inte att
förklaringen är godtagbar- om man inte lyckas få tid till hälsoundersökning får man avstå
parning eller nyttja annan hane som har ett känt HD resultat. UKK beslutade att anmäla
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
HD67-69/21
Nova scotia duck tolling retriever, Golden retriever, Belgisk vallhund/ tervuren
Tik tjuvparad.
UKK påpekade att uppfödarna 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
uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de inkomna förklaringarna.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
HD70/21
Alaskan malamute
Tik tjuvparad, UKK noterar att uppfödaren haft tidigare ärende under 2017- då gällde det också
en tjuvparad tik. Uppfödaren meddelades då att upprepad förseelse medför disciplinär
provning. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av
SKKs grundregler.
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HD71/21
Labrador retriever
Tik som blivit tjuvparad då uppfödaren och hanhundsägaren träffades för att umgås, enligt
uppfödaren visste de inte att tiken var så långt gången i löpet. Vidare anger uppfödaren att de
planerat att para hundarna men att det var svårt att hitta tid för röntgen för hanen. UKK anser
att man som uppfödare måste vara medveten om att en tik som börjat löpa ska hållas under
noggrann uppsikt så att tjuvparningar förhindras, vidare noterar UKK att hanen röntgades först
mer än en månad efter parningen och att hanen därför inte ens skulle vara möjlig att använda
på tiken vid detta löp om regelverket hade följts. 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.
Patellaundersökning (P) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
Inga inkomna

§ 110 Ögonärenden
Ö9/21
Border collie
Uppfödaren har 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.
Ö10/21
Border collie
Uppfödare som inseminerat med hane som vid tappningen inte hade aktuellt
ögonlysningsintyg. Uppfödaren anger att denna fått information från hanhundsägaren att
hanen hade OK "EU intyg" och därför inseminerat tiken. Efter granskning av ärendet vill UKK
framföra att det inte finns några EU intyg gällande ögonlysning dock finns det utländska
ögonlysningsintyg som SKK accepterar under förutsättning att intygen är aktuella i detta fall
fanns inget sådan. Vidare anger uppfödaren att hanen i fråga har andra avkommor som är SKK
registrerade, UKK noterar att dessa avkommor är importer innebärande att de hundarna
kullregistrerats i sina ursprungsländer där SKKs regler inte gäller. Som SKK uppfödare har man
ett eget ansvar att kontrollera att erforderliga undersökningar samt dess resultat existerar
innan avel. Vidare har uppfödaren nyligen ålagts ett registreringsförbud för att bland annat
inseminerat tik utan att tiken hade ett aktuellt ögonlysningsintyg. UKK beslutade att tillåta
registrering av kullen samt att ålägga valparna avelsspärr som kan lyftas under förutsättning
att officiell ögonlysning utan anmärkning (UA) utförs efter 1 års ålder. Vidare beslutade UKK att
återigen anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.

§ 111 Hjärtärenden
Inga inkomna
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§ 112 Grundregelärenden
Ung tik
G84/21
Berner sennenhund
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.
Täta kullar
G85/21
Pomeranian
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär
prövning.
G86/21
Utgår
G87-93/21
Staffordshire bullterrier, Hamiltonstövare, Tibetansk spaniel, Norfolkterrier, Cane corso, Kleiner
münsterländer, Drever
Uppfödaren har missuppfattat regelverket. Då detta, såvitt är känt, är första gången som
uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de inkomna förklaringarna.
UKK uppmanade dock uppfödarna att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa gällande
regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
G94/21
Pomeranian
Tik som enligt uppfödaren valpat 6 dagar för tidigt. UKK noterar att uppfödaren 2020 haft ett
tidigare ärende gällande ett mycket snarlikt ärende. Uppfödaren meddelades då att upprepad
förseelse medför disciplinär provning. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
G95/21
Dansk/svensk gårdshund
Tik som valpat 3 dagar för tidigt. Efter noggrann granskning av ärendet beslutades det att 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.

SKK/UKK nr 5 2021
2021-11-23
Sida 13/19

G96/21
Dvärgpinscher
Uppfödaren har missuppfattat regelverket. 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.
G97/21
Portugisisk vattenhund
Uppfödaren har 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.
G98/21
Dvärgschanuzer
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.
G99/21
Bichon havanais
Tik tjuvparad. UKK noterar att uppfödaren tidigare detta år haft ett ärende då var det också
frågan om en tjuvparad tik. Uppfödaren meddelades då att upprepad förseelse medför
disciplinär provning. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler.
Täta kullar tik över 7 år
G100-102/21
Norsk älghund, grå, Siberian husky, Chinese crested dog
Uppfödarna har missuppfattat regelverket. Då detta, såvitt är känt, är första gången som
uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de inkomna förklaringarna.
UKK uppmanade dock uppfödarna att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa gällande
regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Tik över 7 år ej tidigare kull
G103/21
Jämthund
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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G104/21
Finsk spets
Uppfödaren har 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.
Tik över 7 år ej veterinärbesiktigad
G105-107/21
Jämthund, Jämthund, Shetland sheepdog
Uppfödaren har missuppfattat regelverket. Då detta, såvitt är känt, är första gången som
uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de inkomna förklaringarna.
UKK uppmanade dock uppfödarna att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa gällande
regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
G108/21
Dansk/svensk gårdshund
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.
MH ej utfört innan parning
G109/21
Collie
Tik tjuvparad. UKK noterar att uppfödaren 2017 haft tidigare ärende också då var tik tjuvparad.
Uppfödaren meddelades då att upprepad förseelse medför disciplinär provning. UKK
beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs
grundregler.
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§ 113 Registreringsärenden
R30/21
Ceskoslovenský vlciak
Tik tjuvparad, varken tik eller hane har genomförd BPH. UKK beslutade att tillåta registrering
av kullen samt att samtliga valpar i kullen ska påläggas avelsspärr som inte kan lyftas. UKK
påpekade också 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.
R31/21
Belgisk vallhund/ Malinois
Uppfödare som inte löst ut stamtavlor trots påminnelser, UKK noterar att uppfödaren haft
tidigare ärende gällande samma kull då MH inte utförts innan parning. UKK förutsatte då att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär
prövning. Vidare har köpare i kullen ansökt om dispens att själv få lösa ut sin hunds
registreringsbevis. I samband med detta noterar UKK att det inte använts något SKK köpeavtal
vid överlåtelsen. UKK uttalar att det är uppfödarens skyldighet att både lösa ut kullens
registreringsbevis samt att överlämna dessa till köparna, detta är en självklarhet och det är
inget en köpare ska behöva ansöka dispens om. I detta fall ser UKK att uppfödaren inte
medverkar till att göra rätt för sig och beslutade att medge dispens för köparen att själv lösa ut
sin hunds registreringsbevis. UKK beslutade även att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
R32/21
Chihuahua
Kull som är äldre än 5 mån vid registreringstillfället, anledning till den sena registreringen är att
uppfödaren varit sjuk. UKK noterar att hanen inte var patellaundersökt innan parning. UKK
beslutade att medge dispens att registrera kullen samt att UKK förutsätter att uppfödaren
fortsättningsvis följer SKKs regelverk eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
R33/21
Alpenländische dachsbracke
Importregistreringsansökan för hund där ansökan tidigare avslagits. Det har nu inkommit nya
importregistreringshandlingar i en annan persons namn. UKK har i det tidigare ärendet
beslutat att anmäla uppfödaren som ansökte om att få omregistrera denna hund (samt ett
antal andra) till SKKs Disciplinnämnd då kommittén ansåg att uppfödaren agerat återförsäljare.
UKK anser att den nu inkomna ansökan är ett försök att kringgå det tidigare avslagsbeslutet.
UKK beslutade att avslå ansökan gällande importregistreringen för hunden, ärendet lades
därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.
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R34/21
Labrador retriever
Importregistreringsansökan gällande hund med införselhandlingar från Rumänien men är
registrerad och har stamtavla från Serbien det anges också att uppfödaren är bosatt i Serbien.
Vid SKKs kanslis undersökning framkommer det att hunden förts in till Sverige på ett sätt som
strider mot införselbestämmelserna då det inte visats något godkänt titertest. Serbien är enligt
Jordbruksverket ett så kallat ”Icke listat land utanför EU” och för införsel till Sverige (EU) krävs
därför att följande villkor är uppfyllda före import av hund:
•
•
•
•
•

Djuret ska vara id-märkt.
Djuret ska ha en giltig vaccination mot rabies.
Djuret ska ha ett veterinärintyg eller ett EU-pass.
Djuret ska ha en djurägareförsäkran.
Djuret ska ha ett godkänt blodprov för kontroll av mängden
rabiesantikroppar. Blodprovet ska tas minst 30 dagar efter
rabiesvaccinationen och minst tre månader innan införseln.
• Djuret ska kontrolleras vid Entry Point.
UKK har vid tidigare mycket liknande ärenden fört en mycket ingående diskussion gällande vad
förfarandet kan innebära för de svenska hundarna samt för landets rabiesskydd, att få in
rabiessmitta i Sverige skulle oundvikligen få mycket stora konsekvenser för både människor
och djur. I SKKs Grundregel 1:1 kan man utläsa ”att det krävs av varje medlem i SKKorganisationen: att behandla och vårda hundar och andra djur väl i enlighet med beprövad
erfarenhet liksom gällande djurskyddslagstiftning.” Likaså anges det på SKKs blankett
”Registreringsansökan för importerad hund” att ”Undertecknad försäkrar härmed på heder
och samvete att ovan nämnda hund införts till Sverige i enlighet med gällande
införselbestämmelser för hund”.
UKK beslutade, med hänvisning till tidigare beslut samt att hunden inte förts in landet i
enlighet med gällande bestämmelser, att avslå ansökan om registrering. Ärendet lades
därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.
R35/21
Labrador retriever
Importregistreringsansökan gällande hund med införselhandlingar från Rumänien men är
registrerad och har stamtavla från Serbien det anges också att uppfödaren är bosatt i Serbien.
Vid SKKs kanslis undersökning framkommer det att hunden förts in till Sverige på ett sätt som
strider mot införselbestämmelserna då det inte visats något godkänt titertest. Serbien är enligt
Jordbruksverket ett så kallat ”Icke listat land utanför EU” och för införsel till Sverige (EU) krävs
därför att följande villkor är uppfyllda före import av hund:
•
•
•
•

Djuret ska vara id-märkt.
Djuret ska ha en giltig vaccination mot rabies.
Djuret ska ha ett veterinärintyg eller ett EU-pass.
Djuret ska ha en djurägareförsäkran.
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•

Djuret ska ha ett godkänt blodprov för kontroll av mängden
rabiesantikroppar. Blodprovet ska tas minst 30 dagar efter
rabiesvaccinationen och minst tre månader innan införseln.
• Djuret ska kontrolleras vid Entry Point.
UKK har vid tidigare mycket liknande ärenden fört en mycket ingående diskussion gällande vad
förfarandet kan innebära för de svenska hundarna samt för landets rabiesskydd, att få in
rabiessmitta i Sverige skulle oundvikligen få mycket stora konsekvenser för både människor
och djur. I SKKs Grundregel 1:1 kan man utläsa ”att det krävs av varje medlem i SKKorganisationen: att behandla och vårda hundar och andra djur väl i enlighet med beprövad
erfarenhet liksom gällande djurskyddslagstiftning.” Likaså anges det på SKKs blankett
”Registreringsansökan för importerad hund” att ”Undertecknad försäkrar härmed på heder
och samvete att ovan nämnda hund införts till Sverige i enlighet med gällande
införselbestämmelser för hund”.
UKK beslutade, med hänvisning till tidigare beslut samt att hunden inte förts in landet i
enlighet med gällande bestämmelser, att avslå ansökan om registrering. Ärendet lades
därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.
R36/21
Utgår
R37/21
Pomeranian
Kullregistrering inskickad av nybliven medlem gällande tik där det i samband med att
registreringen också skickas in ett ägarbyte på tiken från en numera utesluten SKK uppfödare
till den nyblivna medlemmen. Fadern till kullen ägs dessutom av den uteslutna uppfödaren.
UKK beslutade efter granskning av ärendet att avslå kullregistrering samt att anmäla
medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
R38/21
Chihuahua
Medlem som skickat in registreringsansökan för kull efter hane som ägs av utesluten SKK
uppfödare. UKK noterar att det görs ett ägarbyte på tiken efter det att tiken valpat kullen från
en annan utesluten SKK uppfödare till den person som nu skickat in om kullregistrering. Vid
kennelkonsulentbesök hos personen som nu skickat in ansökan framkommer det att
kunskapen gällande hunduppfödning är liten. UKK beslutade efter granskning av ärendet att
avslå kullregistrering samt att anmäla medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av
SKKs grundregler.
R39/21
Chihuahua
Nybliven medlem som skickat in kullregistreringsansökan gällande en kull efter hundar som en
utesluten SKK uppfödare endast dagar innan inskickandet angivits vara ägare till. SKKs kansli
har också fått in samtal från presumtiva köpare av valp i kullen där det anges att det inte är
den person som skickat in kullregistreringen utan den uteslutna uppfödaren som fött upp
kullen. UKK beslutade efter granskning av ärendet att avslå kullregistrering samt att anmäla
medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
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R40/21
Släthårig foxterrier
UKK godtar förklaringen, ärendet lades därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.

§ 114 Bordlagda ärenden
R29/21
Förelåg skrivelse från uppfödaren, protokollsutdrag från KHM, efter granskning av
handlingarna beslutade UKK att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse
av SKKs grundregler.
U37/21
Svar har inkommit från anmälare att handpenning är återbetald. Ärendet lades därmed till
handlingarna utan vidare åtgärd.
R44/20
UKK beslutade att tillåta registrering av kullen. UKK lade därefter ärendet till handlingarna
utan vidare åtgärd.
§ 115 DN beslut samt återkallade ärenden
Kommittén noterade informationen gällande Disciplinnämndens beslut. UKK beslutade att
återkalla DN anmälan i ärende U17/21 samt G26/21.

§ 116 UKKs nyhetsbrev
Kommittén beslutade vad som ska kommuniceras i nyhetsbrevet.

§ 117 Övriga ärenden
Förelåg skrivelse gällande att SKK borde ta fram ett speciellt handpenningsavtal. Efter
genomgång av skrivelsen tackar UKK för skrivelsen, dock finner UKK det inte nödvändigt att ta
fram ytterligare ett avtal, då de redan existerande avtalen fyller sin funktion gällande
mottagande av handpenning. Skrivelsen lades därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.
Förelåg skrivelse gällande förslag på att SKK skulle ta fram speciell information gällande avtalet
Köpeavtal för hund med bibehållen avelsrätt. UKK tackar för skrivelsen och hänvisar till
broschyren ”Avtal- bra för alla” där SKKs samtliga avtal gällande bland annat överlåtelse gås
igenom. Broschyren finns på SKKs hemsida eller om så önskas kan den också skickas. Skrivelsen
lades därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.
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§ 118
Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras innan
protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs webbplats och/eller i
Hundsport Special. UKK beslutade att samtliga paragrafer offentliggörs i samband med justerat
protokoll.
§ 119 UKKs projektlista
Listan gicks igenom.

§ 120 Nästa möte
Kommer att hållas 15 februari 2022.

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

Vid protokollet:
Åsa Blomqvist

Jörgen Oinonen
Ordförande

Tommy Vestergren
Ledamot

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

