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SKK/UKK nr 2 2019
2019-04-11
§ 25-47

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté, UKK, torsdag 11 april 2019.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Freddy Kjellström (ordf), Ann-Charlotte Hillberger, Ulla Eckerberg
samt Tommy Vestergren
Anmält förhinder: Gunilla Skoglund, Carina Olsson

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

Protokoll
-Åsa Blomqvist

§ 25 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna – och förklarade därefter dagens sammanträde för
öppnat.

§ 26 Val av justerare
Ann-Charlotte Hillberger utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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§ 27 Föregående protokoll
I samband med föregående UKK möte avhölls också ett gemensamt möte med SKKs
Avelskommitté, vid mötet diskuterades flera gemensamma beröringspunkter samt
specifika ärenden. Två av ärendena bedömdes vara av så grav art att det beslöts att
anmälan till SKKs Disciplinnämnd skulle göras. I det ena fallet hade en uppfödare
skickat in en registreringsansökan på en kull född mycket kort tid efter tikens
föregående kull fötts, vid granskning framkommer det att tiken parats då föregående
kull var endast sju veckor gammal. Enligt flera veterinära utlåtanden är det extremt
ovanligt eller inte tidigare hört om att en tik blivit dräktig så tätt efter en valpning. Det
beslutades att DNA typning skulle göras på kullen, någon typning har till dags dato
enligt SKKs vetskap inte gjorts. Det andra ärendet gällde uppfödare som parat tik över
sju år där veterinärintygen gav starka indikationer om att parning var direkt olämplig.
Korrigering
Korrigering av text gällande ärende U19/19, första meningen ändras till:
”Uppfödare som är sammanboende med person som är utesluten ur SKK.”
Protokollet lades därefter med ett godkännande till handlingarna.

§ 28 Information från ordföranden
Information
Informerade om beslut som tagits på CS möte gällande UKKs verksamhet, det
budgetförslag gällande kennelkonsulentutbildningar som lämnats fram godkändes
samt UKKs förslag på avslag på krav för utbildning innan kennelnamnsansökan
godkändes också.
Resultatrapport
Förelåg resultatrapporter gällande kommittén samt kennelkonsulentverksamheten
gällande februari-mars 2019. Rapporterna gicks igenom samt lades därefter till
handlingarna utan vidare kommentarer.

§ 29 Information från VD/chefsjuristen
Agneta Lönn
Informerade om att en samling av för SKKs medlemmar relevanta rättsfall numera
finns på SKKs hemsida.
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§ 30 Information från kennelkonsulentsekretariatet
Avauktorisation
UKK beslutade att Ingela Sundqvist avauktoriseras som kennelkonsulent på grund av
inaktivitet. UKK tackade Ingela för nedlagt arbete genom åren och överlämnar begäran
till SKK/CS för verkställighet.
Skrivelse
Förelåg skrivelse gällande en kennelkonsulent, kommittén noterade skrivelsen samt
lade den därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.
Regionträffar
Datum för höstens regionträffar fastställdes samt vilka av UKKs ledamöter som ska
deltaga.
14 september Växjö (Ulla Eckerberg)
21 september Göteborg (Freddy Kjellström)
26 oktober Sundsvall (Ann-Charlotte Hillberger)
27 oktober Stockholm (Tommy Vestergren)
Helena Sirén
Informerade om dagsläget gällande konsulenternas deltagande på SKKs
Uppfödarutbildning. Datum för kennelkonsulentutbildning steg 2 kommer att vara 1012/10 2019. Det har även kommit in många ansökningar om att få bli konsulent, i
dagsläget görs genomgång av ansökningarna.
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade

§ 31 Information från sekreteraren
Allmänna reklamationsnämnden
Information förelåg gällande beslut från ARN gällande en såld valp, UKK noterade
informationen.
Lathund
Förelåg uppdaterad ”Lathund för ledamöter”, UKK noterade informationen.
Remiss
Förelåg SKKs remissvar gällande föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar
och katter, kommittén noterade svaret.
Motionssvar
Förelåg motion ställd till SKKs kennelfullmäktige, UKK hade en utförlig diskussion samt
beslutade om förslag till SKKs centralstyrelse.
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Dispensblankett
Förelåg förslag på blankett för dispensansökan, kommittén kommenterade den i valda
stycken samt uppdrog sekreteraren att slutföra arbetet.

§ 32 VU ärenden
Skrivelse har inkommit gällande ett VU beslut som tagits, kommittén noterar skrivelsen
samt kvarstår vid tidigare beslut. Skrivelsen lades åt sidan utan vidare åtgärder.
VU ärenden redovisades för och fastställdes därefter.

§ 33 Uppfödarärenden
U21/19
Uppfödare som vid besök av kennelkonsulent hade ett mycket avvisande bemötande
gentemot konsulenten, konsulenten valde på grund av detta att avbryta besöket.
Kommittén diskuterade ärendet ingående samt händelse vid tidigare
kennelkonsulentbesök, enligt SKKs Grundregler ska SKKs kennelkonsulenter kunna
göra besök hos organisationens medlemmar. Vid besöken är det av yttersta vikt att
konsulenten ska kunna säkerställa att hundarna sköts i enlighet med grundregler samt
djurskyddslagstiftning, genomgång av avtal relaterade till hundverksamheten ingår
även i det uppdrag konsulenterna fått av SKK. Kommittén anser att det är mycket
anmärkningsvärt hur uppfödaren tillika utställnings domare agerar. UKK beslutade att
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler samt
att via protokollsutdrag informera SKKs Domarkommitté gällande beslutet.
U22/19
Uppfödare som enligt skrivelse från köpare tar mer än 15 % i handpenning på valpar
som inte ännu är födda. I svarsskrivelse anger uppfödaren att det av misstag lagts till
en siffra. Uppfödarna har tidigare ärende som är anmält till SKKs Disciplinnämnd (DN)
men vid mötesdatumet har ärendet inte avgjorts. Efter granskning av ärendet vill UKK
påtala att handpenning oavsett vad den kallas ”tingningsavgift”, ”bokningsavgift”
endast kan erläggas på en specifik valp. SKK har en rekommendation på att denna
avgift ska vara högst 15 % av köpeskillingen samt att SKKs Köpeavtal ska tecknas vid
erläggandet. UKK beslutade att komplettera DN anmälan med det nu aktuella ärendet.
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U23/19
Uppfödare som enligt skrivelse från köpare upprättat två avtal för en tik, Köpeavtal
med bibehållen avelsrätt samt Fodervärdsavtal. Uppfödaren har tagit betalt för tiken, i
de konversationer köparen skickat till SKK skriver uppfödaren att denna ska hämta
tillbaka tiken om köparen inte gör som den är tillsagd, uppfödaren hotar med att
anmäla köparen till SKK, uppfödaren följer inte SKKs avtal gällande vem som ska betala
för hälsoundersökningar. Köparen anger att tiken tvångsparats.
I tillägg till skrivelsen skickar köparen en film till SKK där uppfödaren ska ha jagat en
person med sina hundar.
I svarsskrivelse anger uppfödaren att köparen och denna nu har en bra relation och att
de pratat ut gällande saken. De skrev först fel avtal som de därefter ändrade, tiken
hölls inte fast utan stöttades så att hundarna inte skulle skadas vid parningen. De hade
ett avtal utöver SKKs avtal gällande hämtade och lämnande av tiken men då köparen
efter parningen sa att denna endast skulle följa SKKs avtal ombesörjde uppfödaren
resterande transporter. Gällande filmen så stämmer det inte att denna jagat någon,
personen kastade snöbollar och uppfödaren bad att det skulle sluta, personen
sparkade uppfödarens ena hund i sidan, hundarna var dock inte aggressiva. Efter UKKs
granskning av handlingarna i ärendet framkommer det att gällande att tiken skulle ha
tvångsparats finner UKK att står ord mot ord, samt att gällande den filmsekvens som
skickats in kan det inte uteslutas att uppfödarens förklaring stämmer. Vidare
konstaterar kommittén att ett felaktigt avtal har tecknats, det har inte gjorts någon
notering på något av avtalen gällande att hunden var veterinärbesiktad vid
överlåtelsen samt att det saknas notering om att Fodervärdsavtalet skulle ha ersatts av
Köpeavtal med bibehållen avelsrätt. Vidare anser UKK att de hot uppfödaren framfört
till köparen är uppseendeväckande, bland annat har uppfödaren angivit att en nära
släkting jobbar på SKKs Juridiska avdelning samt att denna uttalat sig till uppfödarens
favör, SKKs kansli har efterfrågat vem denna släkting skulle vara men något svar
gällande det har inte inkommit. UKK anser att syftet med påståendet gällande
släktingen endast har gjorts för att utöva ytterligare press på köparen. UKK beslutade
att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
U24/19
Uppfödare som enligt skrivelse inte överlämnat fodertiks registreringsbevis samt
vaccinationshandlingar när avtalet avslutats. I svarsskrivelse anger uppfödaren att
kontakten mellan denna och fodervärden under avtalstiden i princip varit obefintlig,
uppfödaren har vid upprepade tillfällen försökt att nå fodervärden utan att lyckas,
uppfödaren misstänker att fodervärden undanhållit information om tiken löp sedan
våren 2018. Uppfödaren har nu skickat samtliga handlingar till fodervärden. UKK
noterar uppfödarens svar samt vill härmed upplysa båda parters plikt att fullfölja
ingångna avtal. Ärendet lades till handlingarna utan vidare åtgärd.
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U25/19
Uppfödare som vid försäljning av kull upprättat bilaga med oskäliga villkor så som att
hunden ska hållas försäkrad, att hunden ska tränas, följa uppfödarens instruktioner
gällande öron, HD röntgen osv. Uppfödaren har enligt skrivelse meddelat sina köpare
att kraven i bilagan ändras till önskemål. UKK noterar att redan vid
kennelkonsulentbesök 2017 uppmärksammandes bilagorna, samt att skyndsamt rätta
till de fel som uppmärksammas åligger uppfödaren. En köpare som gentemot
uppfödaren önskar vara anonym har så sent som i början av 2019 fortfarande inte
blivit meddelad av uppfödaren att bilagan inte är skälig. UKK noterar också att
uppfödaren så snart detta påtalats av SKKs kansli åtgärdat detta. 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.
U26/19
Uppfödare som enligt skrivelse säljer hund som dagen efter försäljningen måste
uppsöka veterinär då den hos köparen ätit ett främmande föremål, köparens veterinär
betecknar hunden som undernärd och på grund av det kan hunden ha stannat i växten,
valpfoder rekommenderas. Hunden har gått upp tre kilo i vikt på två veckor hos
köparen. Enligt skrivelse från uppfödaren har denna fodrat med ett foder som inte har
räckt till, uppfödaren pekar på att bevis på det är att hunden gått upp i vikt när den
varit i sitt nya hem. Köparen var klart medveten om att hunden var mager vid
försäljning då detta framkom vid veterinärbesiktning som gjordes vid försäljningen.
Efter UKKs granskning av ärendet står det klart att hunden var mycket mager vid
försäljningen, vad uppfödaren skulle gjort var att vidta åtgärder när hunden visade på
viktnedgång samt att avvakta med försäljning tills hunden var i normalt hull, det är inte
att rekommendera att sälja en hund med en sådan notering vid besiktning. Även om
uppfödaren avvisar påståendet om att hundens tillväxt skulle blivit påverkad av det
tunna hullet kan påståendet inte heller enligt UKK avslås. UKK konstaterar att köparen
var medveten om hundens hull vid försäljning. UKK beslutade att godta uppfödarens
förklaring. UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med
och följa gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
U27/19
Uppfödare som anmäls av hanhundsägare då valp efter hanen hund utvecklat sjukdom
som hunden inte ska kunna utveckla då föräldradjuren är DNA testade med sådant
resultat att avkomma inte ska kunna bli sjuka i sjukdomen. Hanhundsägaren
misstänker att tiken blivit parad av annan hane, flera andra köpare har råkat ut för
samma sak, flera av valparna i kullen är avlivade på grund av sjukdomen. Enligt
hanhundsägaren skulle uppfödaren varit medveten om sjukdomen under en tid men
inte meddelat köpare i kullen om detta. En valpköpare har också kontaktat SKK
gällande kullen, köparens hund visade vid fem månaders ålder symtom på sjukdomen,
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vid det laget visste enligt hanhundsägaren uppfödaren om att det fanns annan valp i
kullen som konstaterats ha sjukdomen, köparens valp är avlivad på grund av
sjukdomen. I skrivelse från uppfödaren så visste uppfödaren inte först vad sjukdomen
var för något, någon tanke på att valparna skulle kunna sjukdomen fanns inte då
uppfödaren parat med en fri hane. Troligtvis är det en hane som uppfödaren hade
hemma som tjuvparat tiken, uppfödaren ger en annan bild av när vetskap om
sjukdomen fanns och när information försökte ges till köparna. SKK har begärt att
kullen ska DNA testas, uppfödaren ställer frågor till SKK gällande de hundar som är
avlidna och hur blodtypning ska kunna göras på dessa samt på hund ur kullen där
uppfödaren inte får kontakt med köparen. UKK beslutade att uppdra sekreteraren att
tillskriva uppfödaren gällande de frågor som ställdes samt att bordlägga ärendet i
väntan på svar från DNA kontroll.
U28/19
Uppfödare som importerar hundar och därefter säljer dem, i uppfödarens annons
anges att de hjälper en kennel utomlands med försäljning av hundarna. UKK anser
efter granskning av annonser att uppfödaren agerar återförsäljare. UKK beslutade att
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U29/19
Uppfödare som enligt uppgift till kennelkonsulent importerar hundar till vänner och
bekanta, på uppfödarens hemsida anges det att tre hundar är till salu, dessa hundar
har inte uppfödaren själv fött upp utan är importerade. UKK konstaterar att
uppfödaren har själv omregistrerat åtminstone en av hundarna i SKK men vid
undersökning i Jordbruksverkets ägarregister anges en annan person vara ägare,
ytterligare en hund är ägarregistrerad av uppfödaren, gällande den tredje finns inga
ägaruppgifter hos varken hos Jordbruksverket eller hos SKK. UKK anser att uppfödaren
ägnar sig åt återförsäljning samt beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U30/19
Uppfödare som vid kennelkonsulent besök 2014 fått info om SKKs regler samt avtal,
vid besök 2019 saknas det avtal på två fodertikar samt att det enligt besöksprotokollet
finns bilagor med oskäliga villkor. UKK beslutade att bordlägga ärendet samt begära in
kopia på de saknade fodervärdsavtalen samt att uppfödaren skriftligen informerar de
köpare som ha oskäliga bilagor avtal att dessa ändras på så sätt att ”ska” ändras till
”bör”.
U31/19
UTGÅR
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U32/19
Uppfödare som sålt en valp där den efter ett tag blivit större än vad standarden anger
för rasen, köparen anser att uppfödaren avlat i strid med SKKs regelverk. Köparen
anser att uppfödaren lurat denna. UKK noterar att uppfödaren har levererat valpen
innan åtta veckors ålder. Uppfödaren anger att den till köparen beklagat att hunden
blivit stor och att det är något som förekommer inom rasen att valpar som vuxna kan
bli för små som för stora enligt rasstandarden. Uppfödaren anger att uppfödaren vid
tiden för valpens leverans var sjuk samt att veterinären hade sagt att det var OK att
leverera valpen. Efter genomgång konstaterar UKK att det enligt SKKs
registreringsregler för rasen är tillåtet att para mellan storleksvarianter av rasen, det
anges också i SKKs köpeavtal att uppfödaren inte är ansvarig för hundens eventuella
exteriöra fel och brister, att hunden överskridit rasstandardens storleksangivelse kan
därför inte anses vara avel i strid med SKKs regelverk eller rekommendationer (så som
till exempel RAS dokument). Gällande leveransen står det klart att valpen levererats
innan fyllda åtta veckor. 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.

§ 34 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
HD10-14/19
American akita, Leonberger, Jämthund, Engelsk springer spaniel, Östsibirisk laika
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
HD15/19
Jämthund
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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HD16/19
Schillerstövare
SKK har tillskrivit uppfödaren men inget svar har till dags dato inkommit trots
påminnelse. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler.

Patellaundersökning (P) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
P5-6/19
Bichon frisé, Chihuahua
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
P7/19
Russkiy toy
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.
P8/19
Russkiy toy
Uppfödaren har 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.
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§ 35 Grundregelärenden
Ung tik
G27-28/19
Dansk svensk gårdshund, Bichon havanais
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
G29/19
Tax
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.
Tik med täta kullar
G30/19
Cocker spaniel
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
G31-32/19
Papillon, Chihuahua
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.
G33-35/19
Tysk schäferhund, Japanese chin, Jämthund
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.
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G36/19
Pudel
Uppfödare som parat tik för tätt. Uppfödaren anger att tidigare kullar givit få valpar,
det hade också gått nästan ett år mellan dessa kullar. Gällande den nu aktuella kullen
så hade tiken vid veterinärbesiktning befunnits vara i bra skick samt att hanen som
tillfälligt var inlånad från annat land skulle skickas tillbaka. Efter granskning av anser
menar UKK att regelverket gällande tikars vila mellan kullar har upprättats av
djurskyddsskäl, om man som uppfödare önskar ta tätare kullar än vad regelverket
anger måste man ansöka om samt få dispens i förväg. UKK beslutade att anmäla
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
Täta kullar tik över 7 år
G37-38/19
Jack russel terrier, Cocker spaniel
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.
Tik över sju år ej veterinärbesiktigad
G39/19
Finsk spets
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.
G40/19
Flatcoated retriever
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.
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Tik över sju år ej tidigare kull
G41/19
Jämthund
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.
Nära släkt
G42-43/19
Finsk stövare, Silky terrier
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.
MH saknas innan parning
G44/19
Australian cattledog
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.

§ 36 Ögonärenden
Ej prcd-PRA testad innan parning
Ö1/19
Pudel
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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Tik/hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället
Ö2/19
Golden retriever
Uppfödare som skickat en bild på ögonundersökningsintyg till hanhundsägare innan
parning. Intyget var daterat någon dag innan parning utfördes. Då hanhundsägaren
någon tid efter parning undersöker ögonstatusen för tiken i SKK hunddata så anges ett
annat datum för ögonlysning (efter utförd parning). Vid förfrågan till ögonlysande
veterinär framkommer det att datumet för ögonlysning har ändrats på det kort som
skickats till hanhundsägaren. Efter UKKs granskning av ärendet framkommer det att
datumet har korrigerats på det material som visats för hanhundsägaren, även om
rasen inte har krav på att ögonundersökning så ska de eventuella intyg man uppvisar
vara korrekta, UKK ser mycket allvarligt på saken. UKK beslutade att anmäla
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.

§ 37 Hjärtärenden
Tik/hane eller båda uppfyller inte registreringskrav gällande hjärtintyg vid
parningstillfället
H1/19
Cavalier king charles spaniel
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning. UKK noterar också att hanhundsägaren haft ett ärende gällande
sin egen uppfödning så sent som 2018, UKK övervägde att anmäla hanhundsägaren till
SKKs Disciplinnämnd men beslutade att den här gången låta det stanna vid ett
påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas.

§ 38 Registreringsärenden
R5/19
Tysk schäferhund
Uppfödare som parat med utländsk hane, uppfödaren skriver på sociala medier att
”alla skandinaviska tikägare att nu får ni tillgång till en topp avelshane utan att behöva
åka till Tyskland” därefter namnges hanen. Hanen saknar MH resultat. Uppfödaren
anger att hanen inte stod i Sverige vid tidpunkt för parning av uppfödarens tik. Efter
granskning av ärendet kan inte UKK tolka uppfödarens inlägg på annat vis än att
hunden vid det tillfället fanns i landet, hanen ska därför om den används i avel uppfylla
SKKs registreringskrav. Kullen kan registreras när avelsdjuren uppfyller SKKs regelverk.
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.
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R6/19
Fransk bulldogg
Person (ännu ej medlem) som skickat in en importregistreringsansökan för en valp som
är född och registrerad i Serbien, valpen har ett EU-pass utfärdat i Bulgarien samt
uppfyller de villkor som gäller vid införsel från ett listat EU-land. Vid SKKs kanslis
undersökning framkommer det att valpen förts in till Sverige på ett sätt som strider
mot införselbestämmelserna. 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 SKK-organisationen: 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.
R7/18
Chihuahua
Uppfödare som söker dispens att registrera kull äldre än fem månader. Kullen har inte
registrerats tidigare på grund av personliga orsaker. UKK beslutade att tillåta
registrering av kullen. Ärendet lades därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.
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R8/19
Fransk bulldogg
Uppfödare som skickat in en importregistreringsansökan för en valp som är född och
registrerad i Serbien, valpen har ett EU-pass utfärdat i Ungern samt uppfyller de villkor
som gäller vid införsel från ett listat EU-land. Vid SKKs kanslis undersökning
framkommer det att valpen förts in till Sverige på ett sätt som strider mot
införselbestämmelserna. 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 SKK-organisationen: 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 att hunden inte förts in landet i
enlighet med gällande bestämmelser, att avslå ansökan om registrering. Ärendet lades
därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.
R9/19
Grönlandshund
Medlem som ansöker om att få registrera två kullar äldre än 5 månader. Kullarna är
födda 2017 respektive 2018, fadern till kull två är född i 2017 kullen och alltså inte själv
registrerad. UKK har tagit del av skrivelsen samt yttrande från specialklubb, efter
granskning av ärendet beslutade UKK att avslå ansökan gällande registrering av
kullarna samt att skicka SKK:s grundregler. UKK förutsätter att medlemmen
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär
prövning.
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§ 39 Bordlagda ärenden
U60/18 Skriftlig svarsskrivelse har inkommit gällande anledningen till försäljning av kull
som inte registreras i SKKs register UKK granskade svaret samt beslutade att anmäla
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
U15/18 Uppfödaren har vidtagit de åtgärder som UKK beslutat om, UKK vill härmed
starkt påtala att det är uppfödarens ansvar att ha kunskap om SKKs regler samt vad
SKKs avtal innebär. Vid tecknande av ett fodervärdsavtal erläggs ingen köpeskilling
samt att det är uppfödaren som har hela ansvaret gällande eventuella
hälsoundersökningar, parning, valpning, registrering samt försäljning. UKK föreslår att
uppfödaren genomgår SKKs uppfödarutbildning för att få kunskap om möjligheter
samt skyldigheter gällande uppfödning inom SKK organisationen. 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.
U16/19 Svar från uppfödarna har nu inkommit gällande var hunden i ärendet för
tillfället är, uppfödaren anger att hunden är återlämnad till dem. UKK noterade
informationen samt lade därefter ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd.
U12/19 Information har inkommit från köparen att parterna nu har kommit överens
samt att avtal är tecknat. UKK noterade informationen samt beslutade att återigen
bordlägga ärendet samt att begära in en kopia på avtalet.
U3/19 SKKs kansli har försökt att meddela i ärendet dock utan framgång, UKK vill
härmed uppmana SKK hanhunds- som tikägare att tillse att skriftliga parningsavtal
tecknas innan parning, hade ett sådant upprättats hade aktuell situation inte
uppkommit. Ärendet lades därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.

§ 40 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.
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§ 41 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar
G88/18 ärende där UKK beslutat att anmäla uppfödare till SKKs Disciplinnämnd då svar
inte erhållits. Vid undersökning framkommer det att skrivelsen inkommit till SKKs
kansli, UKK beslutade att dra anmälan till SKKs Disciplinnämnd dock med notering om
att uppfödarens svar visar på att parning skett med en mycket snäv tidsram även om
uppfödaren anger att tiken valpade i förtid. Ärendet lades därmed till handlingarna
utan vidare åtgärd.
R22/18 ärende där UKK beslutat att anmäla uppfödare till SKKs Disciplinnämnd då svar
importhandling inte lösts ut. Information har nu inkommit att hunden har gått bort.
UKK beslutade att dra anmälan till SKKs Disciplinnämnd samt lade ärendet till
handlingarna utan vidare åtgärd.
Kommittén noterade informationen gällande Disciplinnämndens beslut.

§ 42 Övriga kommittéers protokoll samt protokollsutdrag
Förelåg protokollsutdrag från SKK CS §16, kommittén noterade utdraget och lade det
därefter åt sidan utan vidare åtgärd.

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

§ 44 Övriga ärenden
Fråga gällande import
Fråga ställd till UKK gällande möjligheten att importera hundar för eget bruk men om
det därefter uppdagas att någon av importerna inte uppfyller uppfödarens krav kunna
sälja dessa. UKK uttalar att enstaka hundar som importerats för eget bruk men
därefter av någon anledning inte uppfyller måttet är enligt regelverket tillåtet att
därefter överlåta. I skrivelsen frågas även om det skulle vara tillåtet att för andras
räkning importera hundar, enligt UKKs tolkning av grundreglerna skulle detta inte vara
tillåtet då det skulle kunna klassas som att vara återförsäljare och då vara förseelse
mot SKKs grundregel 1:4.
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Fråga från Svenska terrierklubben
Fråga inkommen gällande en uppfödare som parat med en utländsk hane som enligt
skrivelsen är avelsspärrad i landet. UKK beslutade efter granskning av ärendet att
tillskriva tikägaren, ärendet bordlades i väntan på svar.
Förelåg sammanställning gällande ålder vid avelsdebut framtaget efter beslut vid
gemensamt möte mellan SKKs Avelskommitté och UKK. Kommittén beslutade att på
grund av tidspress ta upp sammanställningen vid nästkommande möte. UKK tackade
Sofia Malm för den mycket intressanta sammanställningen.

§ 45
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.

§ 46 Nästa möte
13 juni, SKKs kansli.

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

Vid protokollet:
Åsa Blomqvist
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Justeras:
Freddy Kjellström
Ordförande

Ann-Charlotte Hillberger
Ledamot

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse.

