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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för 
Uppfödarsamverkan 2020-05-05. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 
Bo Skalin, ordf. Thommy Sundell, Monica Stavenborn, Patrik Cederlöf, Jeanett 
Lemmeke 

 

Adjungerade: 
Ulf Uddman, Helena Skarp (§ 35), Helena Sirén (§ 35) 

 

Anmält förhinder:  
Eva Eriksson 

 

Protokoll 

Anna Ackenäs 
 

§ 32 Sammanträdet öppnas 

 

Bo Skalin hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.  

 

 

§ 33 Val av Justerare 
 
Thommy Sundell utsågs att jämte ordförande justera protokollet. 
 
 
§ 34 Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställdes. 
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§ 35 Föregående protokoll 
 

a) § 26 Genomgång av grundregler och registreringsregler 
Regler för icke svenskfödd hund. 
Det finns önskemål om att få använda hanhundar med hemlandets regler, detta gäller 
endast för de som har HD röntgen som krav på registrering.  
 
KUS beslutade att bjuda in Helena Skarp till nästa möte för att diskutera detta. 
 
Helena Skarp anslöt till mötet och hälsades välkommen. 
Helena Skarp började med att berätta generellt om SKKs HD – hälsoprogram. 
Hälsoprogram på nivå 2 (krav på känd status) och nivå 3 (krav på HD grad A eller B) är 
verktyg som kan tillämpas av klubbar med ansvar för raser där man upplever att en allt 
för hög andel av hundarna i rasen inte kan brukas som tänkt och/eller behöver 
veterinärvård och/eller avlivas på grund av HD. Hälsoprogram på nivå 2 och i synnerhet 
nivå 3 innebär alltså att man gjort bedömningen att just HD-problematiken för 
närvarande är av så allvarlig grad i den aktuella rasen, att HD-status och/eller HD-index 
måste prioriteras framför andra egenskaper i valet av avelsdjur.  
 
SKK/AK har ett uppdrag att under perioden 2016-2020 göra en större regelöversyn. 
Större delen av arbetet utfördes under 2016 och 2017 och finns dokumenterat i 
SKK/AKs protokoll från perioden. Alla specialklubbar med hälsoprogram på nivå 2 eller 
3 tillskrevs inledningsvis med en uppmaning att utvärdera hälsoprogrammen och med 
utvärderingen som bakgrund meddela om man önskade att de skulle kvarstå i 
nuvarande form, ändras eller avslutas. Majoriteten av klubbarna ansåg att 
hälsoprogrammet/programmen skulle vara kvar i befintlig form.  
 
Frågan som KUS ville ha besvarad är om det finns någon möjlighet att förenkla för de 
uppfödare som vill para med hund som bor i utlandet och som har HD – hälsoprogram 
nivå 2 eller nivå 3. Ofta så har man inte samma krav på hälsotester utomlands och 
kommittén vill därför att hanhundens hemlands regler ska gälla för att få registrera 
valpar. Helena Skarp informerar att med dagens regelverk så går det bra att använda 
hundar från andra länder för raser med hälsoprogram på nivå 2, förutsatt att resultat 
från hundens hemland följer med registreringsansökan, men att dessa resultat inte 
alltid kan registreras i SKKs databas utan endast noteras i samband med registrering av 
valpkull. För raser med hälsoprogram på nivå 3 finns det endast sådan möjlighet om 
det framgår av intyget att hunden har HD grad A eller B. Om hunden saknar HD-intyg 
och inte heller har ett intyg som baseras på skalan A-E kan hundens röntgenbilder 
skickas för avläsning hos SKK. Om hunden inte röntgats alls kan den dock inte 
användas i avel i Sverige. Möjlighet finns dock alltid att söka dispens hos SKK/AK om att 
få göra parningen ändå om man anser att just den individen är extra värdefull i aveln 
och/eller om man anser sig ha god kännedom om vad hunden förväntas nedärva 
avseende HD, trots att godkända intyg saknas. Att förändra regelverket så att reglerna i 
den aktuella hundens hemland styr i raser med hälsoprogram på nivå 2 och 3 skulle 
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innebära att utländska hundar som inte röntgats, och/eller har HD-resultat som inte är 
förenliga med SKKs registreringsregler och/eller grundregler skulle kunna komma att 
användas i avel i Sverige, eftersom många länder inte har krav avseende HD i sina 
registreringsregler.  
 
KUS beslutade att fortsätta att jobba med frågan via nästa enkät som kommittén ska 
skicka ut.  
 
 

a)  § 21 Bordlagda ärenden  
§ 11 Brist på uppfödare gör att import och pris ökar, vi måste göra det 
enklare för uppfödare 

I vissa rasgrupper skulle vissa rasgrupper behöva rekrytera fler och gärna yngre 
uppfödare. KUS har en önskan om att få delta på regionträffarna för 
Kennelkonsulenter i höst och kunna få ta del av deras hjälp i rekrytering av nya 
uppfödare. Sekreteraren i KUS kontaktar UKKs sekreterare för att planera för detta.  
 

a)  Helena Sirén (ansvarig för Kennelkonsulenter på SKK kansli) anslöt till mötet och 
hälsades välkommen.  

Kommittén framförde sina önskemål om att få hjälp av kennelkonsulenterna att få ut 
information till nya uppfödare och att få hjälp att rekrytera nya uppfödare i vissa 
rasgrupper.  
 
Kommittén tillsammans med Helena Sirén diskuterade att vi i framtiden skulle vilja 
göra en kampanj och eventuellt en utbildning för de som funderar på att bli uppfödare.  
Helena informerade även hur kennelkonsulenterna prioriterar att göra besök hos de 
nya uppfödare som ansökt om kennelnamn, för att de från första början ska få rätt 
information och få en bra kontakt med SKKs organisationen.  
 
Till hösten kommer Helena Sirén att göra ett utskick till länsklubbarna om 
kennelkonsulentverksamheten och påminna om att de gärna kommer och föreläser 
om verksamheten och om vilka regler och riktlinjer som gäller för uppfödare samt vad 
man bör tänka på som ny uppfödare.  
 
 

b)  KUS beslutade uppdra åt Ulf Uddman att lyfta frågan i CS om att låta kommittén 
jobba vidare med en ”Uppfödartelefon” dit man kan ringa som uppfödare för 
att få råd och tips. Förslagsvis kan man göra detta i samarbete med Agria.  

 
Denna fråga tas upp på nästa CS möte den 9 juni 2020.  
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 36 Information från sekreteraren 
 
Sekreteraren informerade om att World Dog Show i Madrid är framflyttad till den 17 – 
20 december 2020. 
 
KUS noterade informationen. 
 
 
§ 38  Uppfödarenkäten 
 
Kommittén gjorde klart första delen av enkäten som kommer att gå ut till en testgrupp 
av uppfödare under v 21. Arbetet med de andra delarna av enkäten fortsätter vart 
efter.  
 
 
§ 39  Beslut som inte får publiceras innan protokollet är justerat 
 
Kommittén beslutade att inga punkter faller under den här paragrafen. 
 
 
§ 40  Nästa möte 
 
Kommitténs nästa möte är den 17 juni 2020 då delar är tillsammans med UKK. 
 
§ 41  Sammanträdets avslutande 
 
Kommitténs ordförande, Bo Skalin, tackar kommittén och avslutar mötet. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Anna Ackenäs 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Bo Skalin 
Ordförande 
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Justeras: 
 
 
 
Thommy Sundell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet ovan redovisar vad som har avhandlats vid mötet. SKKs Centralstyrelse har 
möjlighet att ändra eller ompröva beslut fattade av Kommittén för 
uppfödarsamverkan. 
 
 


