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SKK/UKK nr 4 2017
2017-09-07
§ 67-87

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté, UKK, onsdag 7 september 2017.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Agneta Ståhle (ordf), Ann-Charlotte Hillberger,
Gunilla Skoglund, Anna Kihlgren Ackenäs, Tommy Vestergren samt Ulla Eckerberg

Adjungerade:
-Agneta Lönn, Petra Waleij, Helena Sirén, journalistisk bevakning Åsa Lindholm
Meddelat förhinder:
Protokoll
-Åsa Blomqvist

§ 67 Sammanträdet öppnas
Ordföranden Agneta Ståhle hälsade alla välkommen och förklarade dagens
sammanträde för öppnat.

§ 68 Val av justerare
Ann-Charlotte Hillberger utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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§ 69 Föregående protokoll
U32/17
Beslutades vara fortsatt bordlagt.
G43/17
Förtydligande har nu inkommit. 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.
R18/17
Beslutades vara fortsatt bordlagt.
UKKs protokoll nummer 3/2017 lades därefter med ett godkännande till handlingarna.

§ 70 Information från ordföranden
Resultatrapport för maj- juni- juli- 2017 förelåg, rapporterna lades efter genomgång till
handlingarna.
Ordförande lämnade ett kort referat från senaste CS mötet. Kommittén diskuterade
den IT prioritering som gjorts, även om Köpahund.se sidan inte längre ligger under
UKKs ansvarsområde uppfattar UKK att de önskemål kommittén under många år haft
gällande utveckling av sidan inte genomförts. UKK har som önskemål att sidans vidare
utveckling prioriteras då den är av stor vikt både för uppfödare och köpare.

§ 71 Information från VD/chefsjuristen
Chefsjuristen informerade om den artikelserie som kommer att publiceras i tidningen
Hundsport special gällande domar som kan vara intressanta för SKKs uppfödare.

§ 72 Information från kennelkonsulentsekretariatet
28 oktober – Luleå – Västerbotten och Norrbotten
5 november – Stockholm – Stockholm, Uppland, Södermanland, Västmanland, Gotland
11 november – Växjö- Östergötland, Småland, Skåne, Blekinge, Halland
12 november - Göteborg – Västra Götaland, Värmland, Örebro, (Dalarna)
2 december – Sundsvall – Jämtland, Västernorrland, Gävleborg
Avauktorisation
Ann-Helen Engström önskar att på egen begäran avauktoriseras som kennelkonsulent.
UKK beklagade beslutet, tackade Ann-Helen för nedlagt arbete genom åren och
överlämnar begäran till SKK/CS för verkställighet.
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Sture Engström önskar att på egen begäran avauktoriseras som kennelkonsulent.
UKK beklagade beslutet, tackade Sture för nedlagt arbete genom åren och överlämnar
begäran till SKK/CS för verkställighet.
Kerstin Löndal önskar att på egen begäran avauktoriseras som kennelkonsulent.
UKK beklagade beslutet, tackade Kerstin för nedlagt arbete genom åren och
överlämnar begäran till SKK/CS för verkställighet.
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade

§ 73 Information från sekreteraren
 Förelåg rapport från Annica Uppström som är SKKs representant i FCIs Breeding
commission, kommittén tackade Annica för en mycket intressant rapport samt
det arbete hon lagt ner.
 Information förelåg gällande att SKKs Avelskommittee har ställt in höstens
avelskonferens.

§ 74 Information från UKKs ledamöter och adjungerade
Ulla Eckerberg
Informerade om att hon deltagit på Svenska Vorstehklubbens avelskonferens och där
informerat om SKKs grundregler och delat ut information samt broschyrer gällande
avel.

§ 75 VU ärenden
VU ärendena redovisades för och fastställdes.

§ 76 Uppfödarärenden
U18/16
Ärende där det varit stora svårigheter för SKK att få kontakt med hanhundsägaren.
Tikägare och hanhundsägare har en tvist gällande vad som egentligen överenskommits
gällande parningsavgift, uppfödd kulls registreringsansökan har följaktligen inte
undertecknats av hanhundsägaren. Både tikägaren, valpköpare som SKK anser att
situationen nu måste lösas. UKK beslutade efter genomgång av handlingarna i ärendet
att en summa av 12 000kr av tikägaren ska deponeras hos SKK, summan har nämnts
mellan parterna och SKK anser också att summan kan anses vara skälig. Summan
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deponeras av tikägaren som därefter får registrera kullen, summan kan därefter
betalas ut till hanhundsägaren. Kommer parterna överens om annan summa rättar sig
SKK efter det och antingen utbetalar eller återbetalar. UKK vill också starkt betona
vikten av att använda sig av ett skriftligt parningsavtal där villkor gällande ersättning
samt tidpunkt för sådan tydligt framgår, detta för både tikägares som för
hanhundsägares bästa. Tikägaren ska deponera summan senast 31 oktober 2017.
Punkten i paragrafen förklarades omedelbart justerad
U35/17
Uppfödare som sålt av veterinär konstaterad döv valp. Köparen har reklamerat köpet i
enlighet med avtalet, uppfödaren har motsatt sig reklamationen. Uppfödaren har
tidigare ärende gällande kull efter hanhund som inte var omregistrerad på grund av
hanhundens fader saknade känd testikelstatus. Uppfödaren medgavs dispens för
registrering av kullen. Efter genomgång av ärendet konstaterar UKK att: dövhet är att
klassa som ett väsentligt fel och att det därmed finns ett fullgott skäl för reklamation.
Uppfödaren har inte svarat SKK. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U36/17
Uppfödare som inte tecknat korrekt fodervärdsavtal. Fodervärden har efter att en
konflikt framkommit med uppfödaren känt sig tvungen att skriva under ett
inackorderingsavtal. Enligt fodervärden har denne stått för kostnader som transporter
och så vidare som uppfödaren i enligt med SKKs regelverk skulle stå för. Uppfödaren
menar att hunden är satt ut på ett delägarskapsavtal samt att uppfödaren inte var
medlem i SKK vid tiden för avtalets tecknande. Hunden var tidigare foderhund hos en
annan person och det är därför hunden står som foderhund på uppfödarens hemsida.
Anmälaren och uppfödaren har nu tecknat ett inackorderingsavtal. UKK konstaterar
efter genomgång av ärendet att uppfödaren inte tecknat korrekt avtal, detta gäller
både den aktuelle fodervärden som vid det tidigare tillfället. Uppfödaren var vid
avtalets tecknande medlem i specialklubb underställd SKK. Vidare konstaterar UKK att
man inte ensidigt kan säga upp ett avtal på det sätt uppfödaren gjort och ersätta det
med ett avtal där villkoren ändras i så väsentlig grad som i detta fall samt att
uppfödaren ändrat avtal i syfte att kringgå SKKs regelverk. UKK beslutade att anmäla
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren
beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U37/17
Medlem som vill säga upp sitt medlemskap för att den ska börja föda upp
blandrashundar. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler.
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U38/17
Uppfödare med pågående registreringsförbud som nu har en kull. Enligt uppgifter från
uppfödaren har kullen tillkommit via en tjuvparning. UKK konstaterar att uppfödaren
haft två tidigare ärenden gällande tjuvparningar de har renderat det aktuella
registreringsförbudet. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd
för överträdelse av SKKs grundregler.
U39/17
Uppfödare som lånat in en norsk tik och använt sin egen hanhund för en kull, kullen
registreras dock i Norsk kennelklubb av den ägare som lånat ut tiken. Uppfödarens
förklaring till detta är att den norske ägaren ville registrera kullen i sitt eget
kennelnamn och att den svenske uppfödaren därefter köpte in hela kullen, hela kullen
är därefter såld förutom två som behölls. UKK noterar att den aktuella tiken inte
uppfyller SKKs registreringskrav. UKK anser att den svenske uppfödaren har kringgått
SKKs regelverk gällande de krav som gäller för registrering av rasen samt att
uppfödaren också agerar återförsäljare. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
U40/17
Medlem som registrerat två kullar, vid kennelkonsulentbesök framkommer det att
veterinärbesiktning är äldre än 7 dagar vid leverans. UKK vill härmed upplysa om vikten
av att ha ett aktuellt veterinärbesiktningsintyg på de hundar man säljer; det är ett
skydd både för säljare som för köpare. Då detta, såvitt är känt, är första gången som
medlemmen bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna
förklaringen.
UKK uppmanade dock medlemmen att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
U41/17
Uppfödare som sålt två importerade hundar på felaktigt avtal, uppfödaren har vid
kennelkonsulentbesök i januari 2017 blivit upplyst om SKKs regelverk. Uppfödaren har
också tidigare ärende gällande importer av hundar samt att ha lånat ut hane för avel
utan HD röntgen. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i
avvaktan på disciplinnämndens beslut.
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U42/17
Uppfödare som enligt skrivelse från tidigare delägare i gemensam kennel ska ha skrivit
under som hanhundsägare på en valpkullsregistreringsansökan. Enligt delägaren har
inte uppfödaren rätt att göra det då denna inte äger avelsrätten till hanhunden, samt
att de har haft ett muntligt avtal som uppfödaren inte skulle ha uppfyllt. UKK tog del av
underlagen i ärendet och konstaterar att inga skriftliga avtal har skickats in gällande
den aktuelle hanhunden som uppfödaren och den tidigare delägaren har fött upp
gemensamt. Att den ena uppfödaren undertecknat som uppfödare vid hanhundens
egen valpregistrering visar inte enligt SKK på att man skulle ha mer rätt till kullen då
SKK enligt praxis inte kräver underskrift från alla delägare i ett kennelnamn då en kull
ska registreras. Att endast en person i ett gemensamt kennelnamn har undertecknat
en valpregistreringsansökan visar alltså inte på vem i kenneln som har rätt till
eventuella framtida inkomster gällande avel på en sådan valp. Likaså har SKKs
ägarregister endast en viss juridisk bevisbörda, att man är registrerad som ägare till en
hund innebär inte per automatik att man också äger avelsrätten till hunden utan detta
kan regleras via avtal. Gällande vem som innehar avelsrätten kan inte UKK utröna
detta då ingen av parterna kan bevisa mer än den andra att det är den som äger
rättigheterna till hanhunden. Gällande eventuella ekonomiska anspråk får parterna
vända sig till allmän domstol. UKK uppmanar uppfödaren och den tidigare delägaren
att lösa tvisten så liknande situationer inte uppstår. Ärendet lades därefter till
handlingarna utan vidare åtgärd.
U43/17
Köpare som köpt oregistrerad hund av en uppfödare och nu vill köparen att hunden
ska inregistreras eller inmönstras. Uppfödaren uppger att de råkat ut för en
tjuvparning med en okänd hane och att de därefter abortsprutade tiken men att en
valp ändå föddes. De var vid tillfället nya gällande hunduppfödning och hade ingen
kunskap om hur de skulle agera. Efter granskning uttalade sig UKK att då uppfödaren
uppger att de inte har kunskap om vem som är far till kullen så kan inte kullen
inregistreras samt att uppfödaren skulle ha ansökt om dispens att sälja valpen
oregistrerad. 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.
U44/17
Uppfödare som skulle ha opererat tik i andningsvägarna och därefter använt den i avel.
Uppfödaren uppger att hunden opererats i nosen då den skadat sig. UKK beslutade att
bordlägga ärendet samt att av uppfödaren begära att hundens veterinärjournal
gällande operationen tillsänds SKK.
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U45/17
Köpare som anmält uppfödare för att denna tagit tillbaka hund utan att köparen gått
med på detta. I svar från uppfödaren anger denna att hunden lämnats tillbaka frivilligt,
ett skriftligt avtal gällande detta har skickats med. UKK konstaterar att köparen skrivit
under återköpsavtalet och att uppfödaren gällande detta agerat helt korrekt. Ärendet
lades därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.
U46/17
Medlem som säljer kull efter tik och hanhund vars ägare är uppfödare med
registreringsförbud. Rasklubben har inkommit med skrivelse gällande sjukdomshistorik
för tikens och hanens nära släktingar, dessutom är avelsdjuren nära släkt vilket enligt
rasklubben innebär att parningen strider mot SKKs regelverk.
UKK tog del av underlagen i ärendet samt protokoll från kennelkonsulentbesök hos
medlemmen. UKK beslutade att anmäla medlemmen samt uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
U47/17
Fodervärd som anser att överlåtaren inte följer SKKs avtal eller regelverk, då fodervärd
ska ha stått för transportkostnader i samband med parning, att fodervärden ska tillse
att tiken paras samt att tiken transporterats i strid med lagstiftning. Enligt överlåtaren
har fodervärden och överlåtaren ett muntligt avtal om att fodervärden skulle stå för
transport till viss del. Enligt överlåtaren har tiken inte transporterats i strid med
lagstiftning. Efter att UKK granskat underlagen i ärendet uttalade sig UKK att baserat
på de tidsangivelser samt förklaringen som getts av överlåtaren så har tiken inte
transporterats i strid med lagstiftning. Överlåtaren har heller inte gjort sådana
överträdelser gällande avtalet att brott mot SKKs regelverk har gjorts. UKK vill dock
betona att det enligt avtalet är överlåtaren som ska stå för transportkostnader och
likande vid parning, att fodervärden bor långt bort är något som överlåtaren hade
kunskap om vid avtalets tecknande. Parterna kan naturligtvis avtala om andra
transportarrangemang - noteras bör då att skälig ersättning ska utgå samt att det bör
noteras skriftligen för bådas skull. Ärendet lades därefter till handlingarna utan vidare
åtgärd.
U48/17
Uppfödare som har haft tidigare ärenden gällande registrering av en kull. En valp i
kullen säljs men registreringsbevis lämnas inte ut och uppfödaren använde också
felaktiga avtal. Köparen har därefter blivit kontaktad av andra personer samt
uppfödaren i vad anmälaren upplever som hotfulla mejl. Uppfödaren har också skickat
ett stort antal meddelanden till köparen, oftast nattetid, gällande olika saker
relaterade till hunden. Köparen har kontaktat SKKs kansli som uppmanat uppfödaren
att begränsa sina meddelanden till dagtid. Köparen har därefter bett uppfödaren att
inte alls kontakta köparen, detta har uppfödaren inte hörsammat. Efter granskning av
ärendet konstaterar UKK att gällande hundens registreringsbevis samt felaktiga avtal

SKK/UKK nr 4 2017
2017-09-07
Sida 8/17

så är detta uppklarat. UKK anser det anmärkningsvärt att uppfödaren inte följer SKKs
eller köparens uppmaning om att inte kontakta köparen. Då SKKs regelverk inte
reglerar en sådan situation som den uppkomna hänvisar UKK köparen till polisen.
Ärendet lades därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.

§ 77 Ledärende
HD31-46/17
Norsk älghund grå, Labrador retriever, Jämthund, Norsk älghund grå, Jämthund, Puli,
Cane corso, Norsk älghund grå, Norsk älghund grå, Jämthund, Berner sennen,
Strävhårig vorsteh, Östsibirisk laika, Samojed, Wachtelhund, Jämthund
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
HD47/17
Welsh springer spaniel
Tik tjuvparad.
UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars löpperioder
och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första
gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den
inkomna förklaringen.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Patella
P9/17
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.
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§ 78 Grundregelärenden
Tik under 18 mån vid parning
G67-69/17
Rysskiy toy, Jämthund, Yorkshireterrier
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
G70/17
Pomeranian
Tik tjuvparad.
UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars löpperioder
och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första
gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den
inkomna förklaringen.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Täta kullar
G71-72/17
Chihuahua, Chihuahua
Tik tjuvparad
UKK påpekade att uppfödarna ska vara mer uppmärksamma 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.
G73-74/17
Lagotto romagnolo, Pomeranian
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.
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G75/17
Bichon havanais
Tik tjuvparad.
Uppfödaren anger att denne inte upptäckt att tiken löpte och vad SKK förstår därför
blev parad för tätt. Uppfödaren hade 2016 ett ärende gällande att en för ung tik
använts i avel, uppfödaren upplystes då om att upprepad förseelse medför disciplinär
prövning. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler.
G76/17
Pomeranian
Uppfödare som enligt skrivelse angett fel valpningsdatum på registreringsansökan för
kullen. Det datum som uppfödaren nu anger som valpningsdatum innebär att tiken
gått dräktig 79 dagar. Enligt den kunskap UKK har om dräktighet så förekommer det
inte sådana dräktighetstider på hund. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
G77/17
Dvärgschnauzer
Tik som enligt skrivelse från uppfödaren valpat för tidigt. Efter genomgång av ärendet
beslutade UKK att upplysa uppfödaren om att man måste vara ytterst noggrann vid
parning av tik så man inte riskerar att bryta mot SKKs regelverk. Regeln gällande att
tikar som haft två kullar inom 12 månader ska ha en vila mellan kullarna på minst 12
månader finns av djurskyddsskäl. Om det finns en risk att tiken inte får sin 12
månaders vila ska man som uppfödare avvakta med att para tiken. 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.
Tik över 7 år täta kullar
G78/17
Norsk buhund
Uppfödarna uppger att de var medvetna om att tiken inte fått vila 12 månader mellan
sina kullar, dock är detta tikens sista kull. UKK beslutade att anmäla uppfödarna till
SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
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Tik med en 6:e kull
G79/17
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.
G80/17
Chihuahua
Tik tjuvparad.
Uppfödaren har tidigare ärende 2015 där uppfödaren blivit meddelad att upprepad
förseelse medför disciplinär prövning. UKK beslutade att anmäla uppfödarna till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
Tik över 7 år ej veterinärbesiktigad
G81-82/17
Chinese crested dog, Strävhårig foxterrier
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
G83/17
Borderterrier
Uppfödaren har missuppfattat reglerna.
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.
G84-85/17
Labrador retriever, Whippet
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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G86/17
Siberian husky
Uppfödare som vid tidigare ärende gav dispens för att få registrera kull äldre än 5
månader. Vid registrering av kullen framkommer det att tiken som var äldre än 7 år vid
parningstillfället inte besiktigats. 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.
Tik över 7 år ej tidigare kull
G87-88/17
Staffordshire terrier, Siberian husky
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
G89/17
Norsk älghund, grå
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen samt att upplysa om att om man
får en kull som inte kan registreras ska dispens sökas för att sälja kullen.
G90/17
Tax
Uppfödare som missförstått reglerna. 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.
Tik över 10 år
G91/17
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.
Nära släkt
G92/17
Welsh corgi cardigan
Tik tjuvparad. Efter genomgång av ärendet vill UKK informera om den
informationsplikt uppfödaren har till eventuella köpare gällande kullen då båda
föräldradjuren också är merlefärgade. UKK menar att i just detta ärende hade åtgärder
för att avbryta dräktigheten varit lämpliga då parningen inte bara strider mot SKKs

SKK/UKK nr 4 2017
2017-09-07
Sida 13/17

regelverk som djurskyddslagen. 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.
G93-94/17
Norsk buhund, Isländsk fårhund
Tik tjuvparad.
UKK påpekade att uppfödarna ska vara mer uppmärksamma 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.

§ 79 Hjärtärenden
Inga inkomna.

§ 80 Registreringsärenden
R5/17
Plott
Från protokoll 2 2017:
Uppfödare som ansöker om dispens att få registrera en kull äldre än 5 månader då det
varit svårigheter att få tikägaren att skriva på låneavtal. UKK beslutade att tillåta
registrering av kullen.
Vid registrering av kullen framkommer det att inget testikelintyg finns för fadern som
numera är död. UKK beslutade att tillåta registrering av kullen samt att pålägga kullen
avelsspärr som inte kan lyftas.
R22/17
Siberian husky
Tik som är tjuvparad av kemiskt kastrerad hane, hanen har inte normalt belägna
testiklar. Uppfödaren ansöker om dispens att få registrera kullen. UKK beslutade att
tillåta registrering av kullen samt att pålägga kullen avelsspärr som inte kan lyftas.
R23/17
Siberian husky
Medlem som ansöker om dispens att registrera kull äldre än 5 månader, kullen har inte
kunnat registreras tidigare då medlemmen först nu kunnat få hanhundsägaren
underskrift. UKK beslutade att tillåta registrering av kullen.
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R24/17
Mops
Uppfödare som ansöker om dispens att registrera kull äldre än 5 månader, kullen har
inte kunnat registreras tidigare på grund av uppfödarens personliga problem. UKK
beslutade att tillåta registrering av kullen.
R25/17
Dobermann
Medlem som vill importregistrera hund, enligt köparen så är hunden uppfödd i Sverige
av en svensk person, kullen är dock registrerad i Serbien. UKK konstaterar att vid
undersökning i SKKs register framkommer det att tiken är svenskregistrerad samt att
tiken inte uppfyllde SKKs registreringsregler vid parningstillfället och dessutom till dags
dato inte är MH testad. Personen som omregistrerade tiken är inte medlem i SKK
organisationen. UKK beslutade att inte tillåta omregistrering av hunden.
R26/17
Griffon belge
Uppfödare/tikägare som parat med en hane och därefter undertecknat som
hanhundsägare. Kullen registreras av SKK som därefter blir upplyst av hanens ägare att
tikägaren inte äger avelsrätten till hanhunden och därmed inte kan teckna
parningsavtal. Hanhundsägaren får sedan tidigare via beslut från SKKs Disciplinnämnd
inte bli medlem i SKK utan att Disciplinnämnden tillstyrkt medlemskapet. Att tikägaren
inte äger avelsrätten till hanhunden bekräftas därefter av tikägaren. SKKs
registreringsavdelning har avregistrerat kullen i väntan på UKKs beslut i ärendet. Efter
granskning av ärendet beslutade UKK med hänvisning till SKKs Allmänna
registreringsregler punkt 8 där det anges, att det inte är tillåtet för en person som av
SKKs Disciplinnämnd inte får antas som medlem utan tillstyrkan att teckna
parningsavtal. Att tikägaren undertecknat som hanhundsägare anser UKK vara en
allvarlig omständighet i ärendet. UKK beslutade att inte tillåta registrering av kullen
samt att kommittén övervägde att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd men
att den här gången låta det stanna vid ett påpekande om att SKKs regler
fortsättningsvis ska följas. Uppfödaren gavs också dispens för att sälja kullen
oregistrerad.
R27/17
Alaskan malamute
Uppfödare som ansöker om dispens att registrera kull över 5 mån. Efter granskning av
ärendet framkommer det att kullens moder inte är omregistrerad i SKK samt att
uppfödaren inte längre är medlem i SKK organisationen. UKK beslutade att tillåta
registrering av kullen under förutsättning att modertiken omregistreras samt att
uppfödaren kan uppvisa ett aktuellt medlemskap i SKK organisationen.
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§ 81 Dispenser
a) 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.
b) 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.
c) 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.

§ 82 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar
Kommittén noterade informationen gällande Disciplinnämndens beslut.
R14/17
Ägaren till hunden har nu löst ut stamtavlan på sin hund. UKK beslutade att dra
anmälan till SKKs Disciplinnämnd.

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

§ 84 Övriga ärenden
UKK har via SKKs kansli fått en förfrågan hur man ser på användandet av munkorg vid
parning av hund.


UKK anser att det strider mot SKKs regelverk att använda munkorg på avelsdjur,
detta även om bruket skulle vara i förebyggande syfte för att förhindra att
hundarna skadar varandra. SKKs Grundregel 2:4 anger ”att till avel endast
använda hund som kan fortplanta sig på ett naturligt sätt”. Vidare stipulerar
Djurskyddslagen att ”Tvångsparning av tikar får inte förekomma. Med
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tvångsparning menas att tvinga tiken till parning genom att hålla fast tiken trots
att tiken uttrycker obehag eller försöker komma undan.” Det kan enligt UKK
inte anses vara en naturlig fortplantning om det är tvunget att använda
munkorg på avelsdjuren oavsett anledning.



Förelåg för kommitténs kännedom ett avslagsbeslut från Jordbruksverket
gällande en dispensansökan om att få använda en tik som var DNA testad med
resultatet Affected med en hane som var DNA testad med resultatet Clear för
åkomman Excercise induced collapse. Kommittén noterade informationen.

§ 85
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.

§ 86 Nästa möte
22 november, SKKs kansli.

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

Vid protokollet:
Åsa Blomqvist

Justeras:
Agneta Ståhle
Ordförande

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

