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SKK/UKK nr 3 2021
2021-06-21
§ 49- 73

Protokoll fört vid digitalt sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté, UKK, torsdag 21 juni 2021.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Jörgen Oinonen (ordf), Gunilla Skoglund, Ann-Charlotte Hillberger, Ulla
Eckerberg, Carina Olsson, Tommy Vestergren samt

Adjungerade:
-Agneta Lönn, Petra Waleij, Helena Sirén, journalistisk bevakning Åsa Lindholm

Protokoll
-Åsa Blomqvist

§ 49 Sammanträdet öppnas
UKKs ordförande hälsade alla välkomna till dagens möte. Efter detta höll kommittén en tyst
minut för Annika Uppström som nyligen gått bort, Annika var en tidigare mycket uppskattad
ordförande för kommittén som kommer bli djupt saknad, därefter förklarade ordföranden
dagens sammanträde för öppnat.

§ 50 Val av justerare
Carina Olsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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§ 51 Föregående protokoll
Inga ändringar förelåg, kommittén lade därmed protokollet med ett godkännande till
handlingarna.

§ 52 Information från ordföranden
Referat
Ordförande lämnade ett referat från CS senaste möte- CS arbetar med de till Kennelfullmäktige
inkomna motionerna- fler motioner tog upp fråga gällande tjänstemannastyre inom SKK- UKK
påpekar att adjungerade i kommittéerna endast har yttranderätt inte rösträtt. Man beslutade
att SKKs fullmäktigemöte ska flyttas både tidsmässigt som lokalmässigt samt att årets
Stockholm hundmässa skulle ställas in. Fråga gällande SKKs Fodervärdsavtal har diskuterats av
CS som önskar att UKK samt Kommittén för uppfödarfrågor (KUS) tittar på vissa delar av
avtalet. Kommittén tackade för informationen.
Resultatrapport
Förelåg resultatrapporter gällande kommittén samt kennelkonsulentverksamheten till och
med maj 2021.
Rapporterna gicks igenom samt lades därefter med ett godkännande till handlingarna.

§ 53 Information från VD/chefsjuristen
Chefsjuristen
Den planerade översynen av SKKs tjänstehundsavtal har inte kunnat utföras på grund av
tidsbrist, Agneta informerade också om att arbetsbelastningen på SKKs Juridiska avdelning är
fortsatt hög.
SKK får frekvent in frågor gällande användandet av fryst sperma- både från nu levande hundar
som avlidna, samt frågor om äganderätt av sådan då man till exempel sålt hunden. Kommittén
diskuterade frågan ingående både från uppfödarperspektivet som från köparperspektivet. Att
det finns stora fördelar i att frysa sperma från intressanta hanar är självklart men det är inte
helt självklart hur nyttjandet därefter ska få göras. Frågor gällande hur framtiden ser ut
gällande frysandet av sperma, ägg och så vidare ser ut fördes upp. UKK menar att ett lämpligt
avtal gällande nyttjande skulle kunna vara till hjälp för att undvika tvister, UKK beslutade att
lägga till avtalsutveckling på sin projektlista. Kommittén tackade därefter för informationen.

§ 54 Information från kennelkonsulentsekretariatet
Förelåg statistik gällande vilka som är SKKs vanligaste uppfödare- man kan förenklat utläsa att
den vanligaste förekommande uppfödaren inom SKK tar 1-2 kullar men att de därefter inte tar
några fler kullar. UKK beslutade att det ska göras en översyn av de kategorier som
kennelkonsulenterna arbetar efter ska göras. Vid nästa möte ska detta arbetas vidare med.
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Avauktorisation
Martina Egerbrandt beslutas att avauktoriseras som kennelkonsulent på grund av inaktivitet.
UKK tackade Martina för nedlagt arbete genom samt åren för sitt engagemang inom
kennelkonsulentverksamheten.
Besöksprotokoll
Helena Sirén informerade om att arbetet med att förnya samt digitalisera SKKs besöksprotokoll
fortsätter som planerat. Förhoppningen är att det ska kunna testköras till hösten 2021 med
planerad igångsättning under 2022. I samband med dragning samt förevisning av en råversion
av appen samt den redan gjorda utvecklingen förelåg flera förslag för kommittén att ta
ställning till, efter granskning beslutade UKK att ge grönt ljus för de förslag som givits.
Kommittén är mycket positiv till utvecklingen samt de möjligheter den kommer att ge både
konsulenterna i sitt arbete men ge också en bra tydlighet för uppfödarna. Vidare kommer en
arbetsgrupp tillsättas bestående av kennelkonsulenter samt personal i syfte att få fram en så
bra produkt som möjligt.
Regionträffar
Datum för årets träffar beslutades om, dock beslutades det inte om på vilka orter träffarna
skulle hållas, detta kommer att kommuniceras till konsulenterna från SKKs kansli så fort dessa
är satta. Datum för träffar: 30 oktober,13 november, 27 november, 11 december, kommitténs
förhoppning är att dessa träffar ska kunna genomföras fysiskt- om inte kommer det att ordnas
digitala sådana. Temat för träffarna kommer till största del vara de digitala besöksprotokollen.
Kommittén tackade för informationen.
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade

§ 55 Information från sekreteraren
Sekreteraren informerade om att alla SKKs ledamöter kommer att få lämna sina reseräkningar
digitalt, införandet kommer att göras stegvis.
För kommitténs information förelåg handlingar sekreteraren mottagit gällande att en av SKKs
uppfödare sparat en valp med uttalad gom/käkspalt där operation troligtvis skulle behövas
göras, ingen anmälan är gjord till SKK och just i detta fall hade uppfödaren enligt information
på sociala medier en tät kontakt med veterinär gällande valpen. Kommittén förde en allmän
samt ingående diskussion gällande etiken i handlandet, hur ser livskvaliteten ut för en sådan
här valp? Vad kan åkomman ge för biverkningar eller lidande? Kommittén menar att om valpar
sparas som har defekter där lidande kan tänkas finnas så måste det finnas en nära och tät
dialog med veterinär samt att det naturligtvis är valpens bästa som måste sättas i främsta
rummet. Att ställa sig svåra frågor om varför man behåller en sådan valp – För ens egen skull
eller för valpens skull? Är något som man som uppfödare måste ta ställning till.
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§ 56 UKKs delegationsordning
Ingen notering.

§ 57 Information från UKKs ledamöter och adjungerade
Ulla Eckerberg
Redovisade statistik över DN ärenden, kommittén tackade för informationen.
Petra Waleij informerade om att registreringen i maj månad slog rekord med strax över 7 400
valpar som stambokfördes! Kommittén tackade för informationen.

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

§ 59 Uppfödarärenden
U26/21
Uppfödare som enligt skrivelse skulle ha fött upp och därefter sålt en hane som inte är SKK
stambokförs, modern till hanen skulle i och med den oregistrerade kullen därefter ha parats
för tätt. Enligt svarsskrivelse från uppfödaren så parades tiken men gick tom, tiken parades
därefter i enlighet med SKKs regelverk. Den hane som uppfödaren sålt är inköpt oregistrerad,
uppfödaren trodde att den som fött upp hunden skulle registrera den men detta skedde inte
(den uppfödaren är inte SKK medlem), köpeavtal från den person som fött upp hanen samt
uppfödaren bifogas samt köpeavtal när uppfödaren säljer hanen vidare. Efter granskning av
ärendet menar UKK att uppfödaren skulle begärt dispens från UKK för att sälja den
oregistrerade hanen. 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.
U27/21
Uppfödare som enligt skrivelse parat en hane med en ej SKK registrerad tik eller tik som inte är
registrerad i utländsk organisation erkänd av SKK. Uppfödaren innehar en förtroendepost inom
rasklubb och ska som sådan på olika sätt ha favoriserat sin egen uppfödning och egenägda
hundar. Enligt svarsskrivelse från uppfödaren så är både uppfödaren som rasen ny inom SKK
organisationen, uppfödarens kunskap om regelverket vid tidpunkten för den parning som
angivits var inte sådan så att den förstod skillnaden mellan uppfödning inom SKK och den som
bedrevs utanför SKK. Uppfödarens hane lånades därför ut till uppfödare som inte registrerar
sina hundar hos SKK av okunnighet. Uppfödaren har nu kunskap om skillnaden och har insett
sitt tidigare misstag. Att uppfödaren i egenskap av förtroendevald favoriserat vissa hundar
stämmer inte. I skrivelse från anmälaren anges det att uppfödaren tidigt skulle fått information
från uppfödaren som inte registrerar sina hundar inom SKK om tillvägagångssättet, anmälaren
anser att uppfödaren har favoriserat vissa hundar då några hundägare skulle ha kontaktats för
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inmönstring men vissa andra hundar skulle ha nekats inmönstring. Efter granskning av
handlingarna i ärendet beslutade kommittén att inte vidta någon åtgärd då uppfödaren anger
att denna nu har kunskap om regelverket samt också följer detta, något som styrker att vissa
hundar favoriserats framkommer inte i materialet. Ärendet lades därefter till handlingarna
utan vidare åtgärd.
U28/21
UTGÅR
U29/21
Uppfödare som fött upp två kullar där det framkommit att hundar drabbats av blödarsjuka, en
avkomma från ena kullen har själv använts i avel och då producerat avkomma med sjukdomen.
Härstamningskontroll via DNA typning har gjorts visandes att det angivits en felaktig fader till
de två kullarna. Uppfödaren har i tidigare ärende från 2018 förklarat att den första kullen
tillkom via tjuvparning, vad man får förstå av uppfödarens förklaring till den andra kullen är att
tiken återigen blivit tjuvparad vilket resulterat i den andra kullen. Uppfödaren anger att tiken
är svår att bedöma vid löp samt att tiken gjort de båda aktuella hanarna sällskap i deras
respektive hundgård. Efter granskning av handlingarna i ärendet beslutade UKK beslutade att
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren
beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. Vid eventuell
ekonomisk tvist mellan uppfödare och köpare gällande justering av köpeskilling hänvisar
kommittén till allmän domstol. Kommittén beslutade även att SKKS Avelskommitté ska
informeras om UKKs beslut.
Punkten i paragrafen förklarades omedelbart justerad.
U30/21
Kennel med två delägare där ena delägaren har djurförbud sedan ett flertal år (ej för hund),
kenneln har efter detta flyttat. Vid kontroll från SKK framkommer det att djurförbudet kvarstår
då någon ansökan om hävande inte gjorts, i handlingar från länsstyrelsen kan man utläsa att
efter att djurförbudet beslutats om har delägaren brutit mot det en gång och djur därefter har
omhändertagits. SKK har också fått en anonym skrivelse till sig där det uppges att en valp född
2019 levererats innan den uppnått åtta veckors ålder. Detta styrks med ett utdrag från en SMS
konversation mellan en av uppfödarna samt köparen där de diskuterar när hunden kan
försäkras tidigast av köparen. UKK beslutade att anmäla uppfödarna till SKKs Disciplinnämnd
för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödarna beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på
disciplinnämndens beslut.
U31/21
Uppfödare som enligt skrivelse parat med anmälarens hanhund, enligt skrivelsen blev det
ingen hängning mellan hundarna men hanen har varit inne i tiken, enligt hanhundsägaren ska
då språngavgift utgå- någon sådan har inte erlagts. Enligt uppfödaren så blev det ingen parning
hanen var inte inne i tiken och uppfödaren menar att det då inte ska utgå någon språngavgift.
Efter granskning av ärendet tar inte kommittén ställning till om det skett någon parning eller
inte då det finns två olika utsagor och det inte går att utröna vilken av dem som stämmer.
Vidare beslutade UKK att meddela att om parterna har en ekonomisk tvist de inte kan komma
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överens om att hänvisa till allmän domstol. Ärendet lades därefter till handlingarna utan
vidare åtgärd.
U32/21
Uppfödare som har en tvist med en köpare angående hund som är såld med bibehållen
avelsrätt, i samband med tvisten skickar uppfödaren ett rekommenderat brev till köparen med
krav på skadestånd, det anges att brevet är skickat från Svenska kennelklubben. Köparen
bestrider uppfödarens krav i mejl till SKK då denna uppfattat att det är SKK som ställt kravet.
Då SKK tillskriver uppfödaren för förklaring varför den använt sig av SKKs namn i eget syfte så
anger uppfödaren att den återanvänt sig av ett gammalt kuvert från SKK samt att posten
måste missuppfattat vem det är som är avsändaren av det rekommenderade brevet,
uppfödaren anger i sin skrivelse att "Dock ville jag inte skriva att det var från mig då jag visste
att hon inte skulle hämta ut brevet då". Efter granskning av ärendet framkommer det att
uppfödaren har använt sig av SKKs namn, att det enda brev uppfödaren skulle ha tillgängligt
var från SKK samt att posten skulle missuppfattat vem avsändaren är anser UKK inte vara en
rimlig förklaring. Av uppfödarens svar framkommer det också att syftet var just att nyttja sig av
SKKs namn för att få köparen att lösa ut brevet. Uppfödarens tillvägagångssätt är enligt UKK
mycket anmärkningsvärt, att nyttja sig av organisationens namn på detta sätt i syfte att sätta
press på köparen är något som kommittén anser strider mot SKKs regelverk. UKK beslutade att
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.

§ 60 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
HD27-38/21
Welsh corgi cardigan, Hälleforshund, Jämthund, Dansk-svensk gårdshund, Strävhårig vorsteh,
Pudel, Finsk lapphund, Alaskan malamute, Norsk älghund, grå, Svensk lapphund, Jämthund,
Norsk älghund, grå
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär
prövning.
HD39/21
Belgiskvallhund/ Tervuren
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.
HD40/21
UTGÅR

SKK/UKK nr 3 2021
2021-06-21
Sida 7/13

HD42/21
Wachtelhund
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.
HD42/21
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.
Patellaundersökning (P) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
P8/21
Chihuahua
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.

§ 61 Ögonärenden
Ö6/21
Amerikansk cockerspaniel
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, UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.

§ 62 Hjärtärenden
Inga inkomna
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§ 63 Grundregelärenden
Ung tik
G56-57/21
Tax, Borzoi
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär
prövning.
G58/21
Isländsk fårhund
Tik tjuvparad. Uppfödaren har under 2020 haft flera påpekanden från kennelkonsulent
gällande sin hundhållning. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på
disciplinnämndens beslut.
Täta kullar
G59/21
Tax
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär
prövning.
G60-64/21
Staffordshire bullterrier, Dvärgschnauzer, Labrador retriever, Pomeranian, Norsk älghund ,grå
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.
Tik över 7 år täta kullar
G65/21
Dobermann
UKK beslutade 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 tidigare kull
G66/21
Drever
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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G67/21
Skotsk terrier
Uppfödare som parat tik över 7 år utan tidigare kull, enligt skrivelse var tiken uppfödarens sista
hopp om att bedriva aveln vidare på sina egna linjer då uppfödarens yngre tikar drabbats av
sjukdom och därför inte kan användas i aveln. Någon dispensansökan gällande detta har inte
inkommit till SKK. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler. Samt att även upplysa hanhundsägaren (som också är
uppfödare) om dennes skyldigheter att i avel följa SKKs regelverk på så sätt att inte låta hane
para tik då parning strider mot regelverket. UKK uppmanade hanhundsägaren att
fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa gällande regler eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
Tik över 7 år ej veterinärbesiktigad
G68/21
Jämthund
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär
prövning.
G69/21
Siberian husky
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.
G70/21
Norrbottenspets
Uppfödare som anger att tiken är veterinärbesiktigad i samband med ögonlysning samt att
veterinären skulle skicka in intygen till SKK. UKK önskar informera om att veterinärintyget inför
parning ska skickas in tillsammans med kullregistreringsansökan av uppfödaren,
ögonlysningsintyget skickas separat av veterinär. UKK beslutade 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.
G71/21
Östsibirisk laika
Uppfödare som veterinärbesiktigat tik dagen innan valpning. UKK beslutade att bordlägga
ärendet och tillskriva uppfödaren med fråga angående veterinärbesiktningen.
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MH inte utfört innan parning
G72/21
Tysk schäferhund
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär
prövning.
Nära släkt
G73/21
Samojed
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.

§ 64 Registreringsärenden
R15/21
Pomeranian
Uppfödare som tagit en kull efter en utlandsregistrerad tik- för kullregistrering krävs antingen
att uppfödaren visar låneavtal eller att tiken omregistreras i SKK, enligt telefonsamtal önskar
uppfödaren inte göra något av detta. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler samt att kullregistrering inte beviljas.
R16/21
Jämthund
Medlem som skickat in en kullregistreringsansökan, när SKK frågar efter HD röntgen på
avelsdjuren meddelar medlemmen att det inte längre är aktuellt med registrering av kullen.
Efter granskning av ärendet- då man som medlem i SKK enligt grundregel 2:1 ska registrera
samtliga valpar att beslutade UKK att anmäla medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler. UKK noterar att hanhundsägaren inte är medlem i SKK
organisationen.
R17/21
Golden retriever
Medlem som skickat in registreringsansökan gällande kull efter en hane som en utesluten
person är ägare till. SKK tillskriver medlemmen för kommentarer men någon sådan har inte
inkommit. UKK beslutade att avslå registrering för kullen samt att anmäla medlemmen till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
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R18/21
Siberian husky
Uppfödare som skickat in en registreringsansökan för en kull äldre än 5 månader, UKK noterar
att uppfödaren hade registreringsförbud under den tid kullen fötts. UKK beslutade att avslå
registrering för kullen samt att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av
SKKs grundregler.
R19/21
UTGÅR
R20/21
Amerikansk cocker spaniel
Uppfödare som parat med hane utan korrekt testikelstatus. Uppfödaren anger att denna inte
förstått innebörden av det veterinärintyg som utfärdats för hanen. UKK noterar att uppfödaren
haft tidigare ärende 2019 samt att kullen är avelspärrad. 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.
R21/21
Belgisk vallhund/ Groenendael
Tik som blivit tjuvparad av hane utan korrekt testikelstatus. Kullen är avelsspärrad. Uppfödaren
har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att uppfödaren
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Ärendet lades därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.
R22/21
Plotthund
Kull äldre än 5 månader. Uppfödaren anger att registreringen är sen på grund av missförstånd
gällande hur registreringen skulle gå till. Kullen är numera registrerad. Uppfödaren har fått ett
informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att uppfödaren fortsättningsvis följer
reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. Ärendet lades därefter till
handlingarna utan vidare åtgärd.

§ 65 Bordlagda ärenden
U3/21
Bordlagt ärende där en majoritet av valparna i kull två nu är härstamningsundersökta visandes
att av uppfödaren angiven fader är felaktig. Flera köpare har kontaktat SKK då de känner oro
för att deras hund kan ha anlag för von Willebrands sjukdom då tiken ska ha testats som
anlagsbärare för denna och den nya fadern till kullen inte är testad. Efter kommitténs
granskning av ärendet framkommer det att uppfödaren haft två parningar på mycket kort tid
där det uppges att en tik blivit tjuvparad. Enligt SKKs grundregel 2:2 ska (i korthet ) hund som
är testad för allvarlig sjukdom endast användas med hund som är friförklarad för samma
sjukdom. UKK beslutade att kontroll gällande sjukdomen på den hane som är konstaterad
fader skyndsamt ska utföras av uppfödaren,
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att avelspärr på kull två kan hävas efter att resultat inkommit till SKK visandes att hanen inte är
affekterad eller inte har anlag för sjukdomen,
att härstamning på kullen ska korrigeras i enlighet med resultat från härstamningskontrollen.
Vidare beslutade UKK att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens
beslut. Gällande eventuell ekonomisk tvist mellan uppfödare och köpare hänvisar UKK
parterna till allmän domstol.
U24/21
Svar har inkommit från den tidigare delägaren gällande härstamning på kullen. Kontroll av
härstamning har gjorts av den nu bortgångne delägaren, någon information gällande köpare
har inte hittats. Efter granskning av ärendet finner UKK att resultatet av kontrollen är sådan att
mycket starka bevis talar för att kullen registrerats med en felaktig fader. Den hane som nu
misstänks vara fader till kullen har inte korrekt testikelstatus. UKK beslutade att ta bort
härstamningen för kullen på faderns sida samt att avelspärren ska kvarstå. Ärendet lades
därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.

§ 66 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.
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.

§ 67 Andra kommittéers protokoll samt protokollsutdrag
För kommitténs information fanns en framställan som Kommittén för uppfödarsamverkan
lämnat till SKKs centralstyrelse gällande ändringar i SKKs veterinärbesiktningsblankett.
Kommittén noterade detta samt att ordförande meddelade att CS tagit upp ärendet på möte
och då beslutat att remittera detta till SKKs Avelskommitté.
SKK/CS 2 2021 §56b ärende som är återemitterat från SKKs CS gällande överklagande av UKK
beslut i ärende R1/20 där UKK avslagit en importregistreringsansökan. Ägaren har nu till CS
inkommit med ny skriftlig information gällande varför hunden registrerats i ett land men fötts
och förts in till Sverige från ett annat. Efter granskning av ärendet beslutade UKK att tillåta
importregistrering för hunden.
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§ 68 DN beslut samt återkallade ärenden
Kommittén noterade informationen gällande Disciplinnämndens beslut.

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

§70 Projektlista
Kommittén gick igenom aktuella samt uppdaterade avslutade projekt.

§ 71
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.

§ 72 Nästa möte
Kommer att hållas 7 september.

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

Vid protokollet:
Åsa Blomqvist

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.

