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SKK/UKK nr 5 2020 
 
2020-11-18 
§ 89-112 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommitté, UKK, tisdag 17 november 2020. 
 
 
Närvarande: 
Ordinarie ledamöter: Jörgen Oinonen (ordf), Gunilla Skoglund, Ann-Charlotte 
Hillberger, Ulla Eckerberg till och med §97, Carina Olsson, samt Tommy Vestergren 
 
 
Adjungerade: 
-Agneta Lönn, Petra Waleij, Helena Sirén, journalistisk bevakning Åsa Lindholm 
 
 
Protokoll 
-Åsa Blomqvist 
 
 
 
 

§ 89 Sammanträdet öppnas 

UKKs ordförande hälsade alla välkomna till dagens möte. Efter detta förklarade 
ordförande dagens sammanträde för öppnat.  
 
 

§ 90 Val av justerare 

Carina Olsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 91 Föregående protokoll 

 
Det har uppmärksammats att det blivit en felnumrering gällande ärende HD24-33/20 
nya ärendenummer är HD27a-27k/20. 
Protokollet lades därefter med ett godkännande till handlingarna. 
 
 

§ 92 Information från ordföranden 

 
Referat 
Jörgen lämnade ett referat från CS senaste möte. Kommittén tackade för 
informationen. 
 
Resultatrapport 
Förelåg resultatrapporter gällande kommittén samt kennelkonsulentverksamheten till 
och med oktober 2020.  
Rapporterna gicks igenom samt lades därefter med ett godkännande till handlingarna.  
 

§ 93 Information från VD/chefsjuristen 

Chefsjuristen 

Agneta Lönn tog upp fråga om eventuellt revidera UKKs policyuttalanden, kommittén 
beslutade att detta behövs granskas noggrant, kommittén beslutade att uppdra åt 
Agneta, Helena Sirén samt Åsa Blomqvist att förbereda detta samt att frågan ska tas 
upp på nästkommande möte. Agneta informerade vidare om att SKK nu har lämnat sitt 
svar på remiss gällande den nya Konsumentskyddslagen. I svaret pekar SKK bland 
annat på problem som finns vid försäljning av levande djur, remissen uppfattas inte 
som anpassad till sådan försäljning. SKK föreslår därför i sitt svar flera undantag i lagen. 
Agneta kommer att hålla en digital föreläsning för Rhodesian ridgebackklubben om 
SKKs avtal. Kommittén tackade Agneta för informationen. 
 
 

§ 94 Information från kennelkonsulentsekretariatet 

 
Avauktorisation 
Anita Skoglund önskar att på egen begäran avauktoriseras som kennelkonsulent. 
UKK beklagade beslutet, tackade Anita för nedlagt arbete genom åren samt beslutade 
att avauktorisationen härmed är beviljad. 
Bernice Undén önskar att på egen begäran avauktoriseras som kennelkonsulent. 
UKK beklagade beslutet, tackade Bernice för nedlagt arbete genom åren samt 
beslutade att avauktorisationen härmed är beviljad. 
Åsa Lundmark önskar att på egen begäran avauktoriseras som kennelkonsulent. 
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UKK godkände önskan, samt beslutade att avauktorisationen härmed är beviljad. 
Sickan Beckman önskar att på egen begäran avauktoriseras som kennelkonsulent. 
UKK godkände önskan, samt beslutade att avauktorisationen härmed är beviljad. 
 
Auktorisation 
Kennelkonsulent Birgitta Odén och Mia Holmbäck rekommenderar att eleven Katarina 
Althén, Dalarna, 
auktoriseras. 
UKK beslutade att auktorisera Katarina och hälsar henne varmt välkommen i 
konsulentverksamheten. 
 
Vilande konsulenter 
Kennelkonsulent Kent Prytz önskar lägga sin auktorisation vilande, kommittén 
beslutade att lägga Kent vilande till och med november 2021. 
Kennelkonsulent Ann Billing önskar lägga sin auktorisation vilande, kommittén 
beslutade att lägga Ann vilande till och med november 2021. 
 
Kennelkonsulents agerande 
UKK förde en ingående diskussion angående en kennelkonsulents agerande då 
konsulenten gjort en anmälan till Länsstyrelsen gällande en SKK uppfödare, 
uppfödaren som inte är boende inom konsulentens ansvarsområde angavs till 
länsstyrelsen sakna tillstånd för sin verksamhet. UKK konstaterar initialt att 
konsulentens agerande strider mot SKKs riktlinjer för kennelkonsulenter samt är klart 
klandervärt samt saknade grund. Konsulenten är nu inte längre verksam som 
konsulent. 
 
Kennelkonsulents hundhållning 
Ärende där en av SKKs kennelkonsulenter efter inspektion av Länsstyrelsen fått 
föreläggande gällande sin hundhållning. Vid uppföljande kontroll framkommer det att 
vissa av bristerna kvarstod. Dessa brister bestod i att en hund krävde akut 
veterinärvård och vid uppföljande kontroll hade veterinärens instruktioner inte 
efterföljts till fullo. Kennelkonsulentsekretariatet beslutade att omedelbart stänga av 
konsulenten när detta kom till vår kännedom. Kennelkonsulenten har skriftligen 
lämnat sina kommentarer. Efter att ha tagit del av Länsstyrelsens handlingar samt 
konsulentens skrivelse anser UKK det mycket allvarligt att en av SKKs 
kennelkonsulenter har sådana allvarliga brister i sin hundhållning, de förklaringar 
konsulenten ger ändrar inte kommitténs uppfattning. Konsulenten är nu inte längre 
verksam som konsulent. UKK beslutade att anmäla konsulenten till SKKs 
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Konsulenten, som också är 
uppfödare,  beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
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Uttolkning burförvaring 
Information förelåg om den reviderade uttolkningen av SKKs grundregler gällande 
burförvaring. Uttolkningen finns att läsa på SKKs hemsida. 
 
Helena Sirén 
Informerade om att en regionträff i Sundsvall kunde hållas fysiskt innan nya hårdare 
restriktioner trädde i kraft från Folkhälsomyndigheten. Därefter både har och ska 
digitala träffar i stället ske med konsulenterna. Kommittén diskuterade det årliga extra 
arvode som konsulent kan erhålla- kommittén enades om hur detta eventuellt ska 
delas ut. Under en träff med konsulenterna har frågan gällande om konsulent till 
exempel har en privat chipläsare om denna är tillåten att användas vid besök. 
Kommittén diskuterade detta och anser att det inte föreligger hinder om sådan 
används, gällande till exempel mätinstrument för ammoniakhalt så kan de användas 
om uppfödaren så önskar som ett hjälpmedel men värden bör inte noteras då det är av 
vikt att instrumenten är korrekt kalibrerade. Fråga gällande om ändrade rutiner 
gällande återbesök/uppföljning diskuterades också, kommittén överlåter åt 
kennelkonsulentsekretariatet att justera regelverket i enlighet med diskussionen. 
Kommittén tackade därefter Helena för informationen. 
 
Punkten i paragrafen förklarades omedelbart justerad 
 
 

§ 95 Information från sekreteraren 

Sekreteraren informerade om 2020 års ärendestatistik i och med att dagens möte är 
kommitténs sista för året. Utökad statistik baserat på antal registrerade kullar kommer 
att presenteras på UKKs första möte 2021. Kommittén kan glädjande nog konstatera 
att trots att antalet registreringar har ökat (enligt registreringsstatistik oktober 2020) 
så har regelöverträdelser inom flera områden minskat. Antalet tvister mellan personer- 
så kallade uppfödarärenden har dock ökat, möjligtvis kan det bero på den anstormning 
av köpare många av SKKs uppfödare har upplevt de senaste kvartalen. Kommittén ser 
med tillförsikt fram mot den fulla rapporten. 
 
 
§ 96 UKKs delegationsordning 
UKK granskade delegationsordningen gällande hur överklaganden gentemot ansökta 
nya kennelnamn ska hanteras, UKK beslutade att inte göra några ändringar i dagens 
handläggningsprocess. 
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§ 97 Information från UKKs ledamöter och adjungerade 

Ulla Eckerberg 
Visade DN statistik baserat på beslut tagna fram till dagens möte, kommittén tackade 
för informationen. Ulla och Agneta rapporterade hur projektet med att 
uppmärksamma berörda rasklubbar om överträdelser som skett av uppfödare Av 
rasen, sammanlagt 11 klubbar och 15 raser var berörda. Kommittén tackade Ulla och 
Agneta och har som förhoppning att klubbarna finner informationen användbar och 
intressant. 
 
Tommy Vestergren 
Informerade om att han inte kunnat närvara på möte med Kommittén för 
uppfödarsamverkan då mötet ställts in, han kommer att närvara vid senare tidpunkt. 
 
Petra Waleij  
Informerade om att det till dags dato registrerats 3980 fler hundar än vid samma 
tidpunkt förra året innebärande en ökning av registreringssiffrorna med 8,8%. 
Kommittén tackade för informationen. 
 
Enligt tidigare information meddelade Ulla Eckerberg att hon nu hade förhinder att 
närvara ytterligare på dagens möte, Ulla tackade därefter för sig och avvek.  
 

§ 98 VU ärenden 

VU ärenden redovisades för och fastställdes därefter. 
 
 

§ 99 Uppfödarärenden 

U72/20 
Uppfödare som enligt egen hemsida föder upp hundar av olika ras. UKK beslutade att 
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
U73/20 
Uppfödare som sålt tik med bibehållen avelsrätt till en annan uppfödare, enligt 
anmälan har inte köparen meddelat när tiken löper samt att tiken inte längre bor hos 
köparen. Enligt köparen är det köparens fru som haft kontakt med uppfödaren det är 
muntligen meddelat när tiken löper, köparen och frun har nu separerat, tiken var 
menad att tillhöra hustrun men vid köptillfället var endast köparen med och avtalet 
tecknades därför med denne. De två har trots separationen tiken tillsammans. Efter att 
UKK granskat ärendet har kommittén kommit fram till följande, köparen bör anges 
som ägare i ägarregister, ord står mot ord om det är meddelat att tiken börjat löpa 
eller ej, UKK föreslår att meddelande om detta hädanefter görs skriftligen i syfte att 
undvika framtida tvist gällande detta. UKK menar också att båda parter ska ta hänsyn 
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till veterinära utlåtanden samt om sådant visar att tiken är olämplig i avel så ska avel 
uteslutas. Ärendet lades därefter åt sidan utan vidare åtgärder.  
 
U74/20 
Uppfödare som enligt inkommen skrivelse från köpare sålt valpar från annans 
uppfödning. Flera av valparna är sjuka i sjukdom som kan relateras till att man parat 
med hundar av viss färg. Det anges i köpeavtalet att det ska finnas en dolda 
felförsäkring men när köparna kräver att den nyttjas så anger uppfödaren att någon 
sådan inte finns. Köpare önskar få ekonomisk ersättning. I svarsskrivelse från både den 
som registrerat kullen som den som köparna uppfattar som uppfödare så anger dessa 
att man missat att betala för dolda fel försäkringen, de var båda delaktiga i 
uppfödningen av kullen men den ena har registrerat kullen och den andra skött 
kontakten med köpare. De har erbjudit sig att betala köpares självrisker. Efter 
granskning av ärendet framkommer det att den person som köparna uppfattat som 
uppfödare av kullen sedan tidigare har två kullar registrerade i SKK. För att kunna 
registrera en tredje skulle ansökan om kennelnamn behöva registreras, denna person 
skriver också i konversation till köparna att denna har fött flera av denna kulls 
släktingar. Vid undersökning i SKKs register kan detta verifieras. UKK beslutade att 
anmäla uppfödaren samt den som registrerat kullen till SKKs Disciplinnämnd för 
överträdelse av SKKs grundregler. Båda personerna beläggs med hänvisningsstopp i 
avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
U75/20 
Medlem som importerat flera hundar, kennelkonsulent har försökt göra besök utan att 
lyckas, medlemmen har skriftligen blivit uppmanad av SKKs kansli att ta kontakt med 
konsulent. Enligt SKKs grundregel 1:1 ska varje medlem medverka till att SKKs 
auktoriserade kennelkonsulenter kan genomföra besök. Medlemmen har inte 
medverkat till att besök kan göras. UKK beslutade att anmäla medlemmen till SKKs 
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.  
 
U76/20 
Uppfödare med skyddad adress som skickat in registreringsansökan för en valpkull, 
SKK har ett flertal olika tillfällen under flera år fått anmälningar angående uppfödaren 
men antigen har uppfödaren avslutat sitt medlemskap eller gjort sig oanträffbar. SKK 
beslutar av denna anledning att det ska utföras besök av kennelkonsulent hos 
uppfödaren innan den nu aktuella kullen eventuellt kan registreras. Trots uppmaning 
från SKK har uppfödaren inte återkommit med information om hur ett sådant besök 
kan genomföras. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för 
överträdelse av SKKs grundregler. Kullregistrering nekas. Uppfödaren beläggs med 
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
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U77/20  
Uppfödare som enligt skrivelse satt ut en tik på foder utan att innehava äganderätten, 
tiken tas därefter tillbaka av uppfödaren utan att fodervärden önskat detta. Enligt 
uppfödaren är tiken tillbakatagen på grund av att den morrat åt fodervärdens barn och 
uppfödaren var orolig angående detta. Gällande att uppfödaren inte skulle inneha 
äganderätten till tiken så är den importerad av en annan uppfödare, denna kunde 
därefter inte ha tiken kvar, uppfödaren blev då erbjuden tiken som en start på sin 
uppfödning- de två uppfödarna skrev inga papper mellan sig. Efter granskning av 
ärendet framkommer det att den anmälda uppfödaren anger att äganderätten tillhör 
denna samt att det är tecknat ett fodervärdsavtal- i och med detta kan inte 
uppfödaren ensidigt häva avtalet så som det är gjort i detta fall. UKK övervägde att 
anmäla uppfödaren som tecknat fodervärdsavtalet till SKKs Disciplinnämnd men 
beslutade att under förutsättning att tiken senast 2020-12-08 lämnas åter till 
fodervärden den här gången låta det stanna vid ett påpekande om att SKKs regler 
fortsättningsvis ska följas. Gällande den uppfödare som importerat tiken samt inte 
tecknat avtal vid överlåtelse beslutade UKK att då detta, såvitt är känt, är första gången 
som uppfödaren bryter mot grundreglerna 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. 
Punkten i paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
 
U78/20  
Uppfödare som föder upp hundar av olika ras, uppfödaren är delägare i en kennel, 
enligt uppfödaren visste denne inte om att detta inte är tillåtet. UKK beslutade att 
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
U79/20 
Fodertik som i enlighet med fodervärdsavtal fått två kullar hos uppfödaren, den sista 
kullen föds i maj 2020. Tiken förolyckas därefter, hos uppfödaren, i juni 2020. 
Uppfödaren har tiken livförsäkrad och fodervärden kräver då avtalet är uppfyllt att få 
ut livvärdet på tiken. Enligt skrivelse från fodervärden har uppfödaren inte utbetalat 
beloppet trots uppmaningar från fodervärden. Uppfödaren anger att det 
fodervärdsavtal som fodervärden skickat med i anmälan skiljer sig från uppfödarens 
version, tiken som sattes ut på foder var meriterad samt att uppfödaren stått för 
försäkring samt kostnader som uppkom vid olyckan. Uppfödaren anger också att 
fodervärden smutskastat denne. Uppfödaren har erbjudit fodervärden en 
ersättningshund men denna har nekat till detta. Uppfödaren ämnar ta fodervärden till 
domstol. Efter att UKK granskat ärendet framkommer det att hunden överlåtits till 
anmälaren på ett SKK fodervärdsavtal, fodervärden har fullföljt avtalet då uppfödaren 
fått sina två kullar. Tiken var livförsäkrad för 12 000 kr, vilket framgår av det avtal som 
givits till fodervärden och som uppfödaren själv signerat. Det finns inget i avtalet som 
anger att omleverans är en möjlig lösning (att ersätta fodertiken med annan hund). 
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UKK anser att det står utan tvivel att fodertiken tillhörde fodervärden vid tikens död 
samt att livvärdet ska utbetalas till fodervärden. Att uppfödaren haft kostnader i 
samband med olyckan samt vid tidigare meritering av tiken är inget som påverkar 
skyldigheten att utbetala livvärdet. UKK uppmärksammar också att uppfödaren inte 
noterat datum för veterinärbesiktning utan endast veterinärens namn på 
fodervärdsavtalet - detta trots att vikten av att ange datum speciellt påpekades vid 
kennelkonsulentbesök endast fem månader tidigare. UKK förutsätter att uppfödaren 
hädanefter fyller i datum för veterinärbesiktning på samtliga avtal då detta särskilt 
påpekas ännu en gång. UKK övervägde att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd 
men beslutade att under förutsättning att livvärdet utbetalas till fodervärden senast 
2020-12-03 den här gången låta det stanna vid ett påpekande om att SKKs regler 
fortsättningsvis ska följas.  
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa 
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.  
Punkten i paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
 
U80/20 
Uppfödare som enligt skrivelse från person som köpt en tik med bibehållen avelsrätt 
samt inte behandlat tiken väl under den tid tiken varit hos uppfödaren för sin kull. 
Tiken har transporterats till uppfödaren 8 dagar innan valpningen, hunden blev akut 
kejsarsnittad samt att livmodern på tiken togs bort, detta blev inte köparen meddelad 
om. Tiken tillsammans med sin kull hölls inte på ett bra sätt. Köparen önskar ersättning 
för veterinärbesök samt medicin som behövts i samband med att tiken lämnats åter till 
köparen. Enligt skrivelse från uppfödaren valpade tiken tidigare än beräknat, det var 
veterinären som gjorde snittet som beslutade att livmodern skulle tas bort. Det rum tik 
och valpar hålls i är anpassat till detta samt att tiken var i god form under den tid 
kullen fanns hos uppfödaren, tiken överlämnades nybadad, avmaskad samt i sådan 
kondition man kan förvänta sig av en nyvalpad tik. Köparen har anmält uppfödaren till 
olika instanser, uppfödaren anser att anmälningarna är för att köparen inte fick köpa 
en valp i kullen. Inga anmärkningar har påtalats av konsulent vid besök hösten 2019. 
Uppfödaren anser att kostnaderna köparen haft är obefogade. Efter genomgång av 
ärendet konstaterar UKK att sträckan mellan köpare och uppfödare är 12 km, 
transporten är alltså inte gjord i strid med lagstiftning. Gällande de förhållanden som 
tiken skulle hållits i anser UKK att ord står mot ord, det som framgår i köparens 
skrivelse är inte heller sådant som skulle renderat någon åtgärd från SKK, vid 
kennelkonsulentbesök har inga anmärkningar noterats. Veterinärkostnaden som 
köpare haft anser UKK inte kan härledas till att tiken fått en valpkull då tiken haft 
besvären sedan tidigare. Ärendet lades därefter till handlingarna utan vidare åtgärd. 
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U81/20  
Medlem som har registrerat valpkull samtidigt som denna bedriver avel på hundar av 
olika ras tillsammans med annan SKK medlem. Skärmdumpar från medlemmarnas 
hemsida där aveln presenteras granskades av kommittén. UKK beslutade att anmäla 
medlemmarna till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
 
U82/20  
Uppfödare som vid besök av konsulent informerar om att uppfödarens make äger tre 
hundar varav en haft en kull som var resultatet av en tjuvparning, kullen är inte 
registrerad. I ett inlägg av uppfödaren på sociala medier skriver denna om ”sin” tik och 
hur valpning gick till. Efter granskning av handlingarna kan kommittén konstatera att 
det är mycket lätt att få uppfattningen att tiken tillhör uppfödaren och inte maken. 
UKK uppmanar härmed uppfödaren att hädanefter vara tydlig med ägarförhållanden 
om en likande situation skulle uppstå. Ärendet lades därefter till handlingarna utan 
vidare åtgärd. 
 
U83/20  
Uppfödare som enligt skrivelse från köpare sålt hund med bibehållen avelsrätt, det 
saknas notering om veterinärbesiktning på avtalet samt att avtalets baksida inte 
medföljde vid överlåtelsen. Köparen har meddelat uppfödaren att den inte önskar ha 
hunden kvar men uppfödaren har inte medverkar till att återköp kan göras, inte heller 
att köparna skulle kunna sälja hunden vidare. Uppfödaren har inte svarat SKK trots 
beviljat anstånd med svar. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs 
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
 
U26/20  
Tidigare ärende där UKK beslutat att anmäla uppfödare till SKKs Disciplinnämnd, 
uppfödaren har nu inkommit med förtydligande information gällande ärendet samt 
hur uppfödaren agerat och vilka svårigheter som funnits med att få kontakt med 
anmälaren. Efter granskning av ärendet beslutade UKK att dra anmälan till SKKs 
Disciplinnämnd.  
Punkten i paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
 
 
§ 100 Ledärenden 
Armbågsröntgen (ED) på tik/hane eller båda har utförts efter parning 
Inga inkomna 
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Höftledsröntgen (HD) på tik/hane eller båda har utförts efter parning 
HD39-48/20 
Golden retriever, Perro de agua espanol, Labrador retriever, Dansk-svensk gårdshund, 
Belgisk vallhund/Malinois, Wachtelhund, Jämthund, Samojedhund, Jämthund, Irländsk 
röd setter 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
HD49/20 
Jämthund 
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. 
 
HD50/20 
Cocker spaniel 
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen. 
 
HD51/20 
Grand danois 
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen. 
 
Patellaundersökning (P) på tik/hane eller båda har utförts efter parning 
P12/20  
Chihuahua 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
 

§ 101 Ögonärenden 

Tik/hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället 
Ö19-20/20 
Norrbottenspets, Norrbottenspets 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
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Ö21/20 
Norrbottenspets 
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. 
 
Ö22/20 
Border collie 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
 

§ 102 Hjärtärenden 

Inga inkomna 
 
 
§ 103 Grundregelärenden 
Ung tik 
G78/20 
Beagle 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
Täta kullar 
G79-80/20 
Alpenländische dachsbracke, Samojedhund 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
G81-83/20 
Malteser, Dvärgschnauzer, Irländsk varghund 
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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G84/20 
Chihuahua 
Tik tjuvparad. Uppfödare som enligt skrivelse sett att tiken blivit tjuvparad, enligt 
uppfödaren är tiken diskret med sina löp. UKK ifrågasätter varför tiken togs med till 
hanhundsägaren utan att uppfödaren undersöker tikens eventuella löpstatus då 
uppfödaren var medveten om tikens diskreta löp. UKK har också fått information om 
att uppfödaren återförsäljare då denna importerat in fyra hundar som därefter säljs. 
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av 
SKKs grundregler. 
 
G85/20 
Labrador retriever 
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. 
 
G86/20 
Malteser 
Tik tjuvparad. 
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.  
 
G87/20 
Berner sennen 
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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Täta kullar tik över 7 år 
G88/20 
Shiba 
Uppfödaren har missförstått 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. Tikägaren 
har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att tikägaren 
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär 
prövning. 
 
Tik ö 7 år ej tidigare kull 
G89-90/20 
Norsk älghund, grå, 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. 
 
Tik över 7 år ej veterinärbesiktigad 
G91/20 
Border collie 
Uppfödaren har inte svarat på brev från SKK trots påminnelse. UKK beslutade att 
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
MH inte gjort innan parning 
G92/20  
Tysk schäferhund 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
G93/20 
Tysk Schäferhund 
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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§ 104 Registreringsärenden 

Tysk schäferhund 
Uppfödare som ansöker om dispens att registrera kull äldre än 5 månader, 
anledningen till den sena registreringen är att tiken tjuvparades hon hade vid det 
tillfället inte genomgått MH beskrivning, tiken MH testades under dräktigheten. Enligt 
regelverk för MH test får parad tik inte deltaga vid sådant test. UKK beslutade att avslå 
dispensansökan och lämna över information till SKKs Kommitté för hundars mentalitet. 
 
R44/20 
Plott 
Uppfödare som ansöker om dispens att registrera kull äldre an 5 månader uppfödaren 
anger att hundarna betingar ett högt avelsvärde då rasen är numerärt liten i Sverige. 
UKK beslutade att bordlägga ärendet och tillskriva special/rasklubb i syfte att få deras 
utlåtande angående eventuell registrering av kullen. 
 
R45/20 
Wachtelhund 
Kull efter tjuvparad tik efter hane som inte har korrekt testikelstatus. Uppfödaren 
informeras härmed att ta del av SKK:s grundregler. UKK förutsätter att uppfödaren 
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär 
prövning. UKK beslutade att tillåta registrering av kullen med avelsspärr som inte kan 
lyftas. 
 
R46/20 
Collie 
Numera utesluten uppfödare som skickat in importregistreringsansökan för två 
hundar, hundarna är importerade innan uteslutningen. Vid UKKs granskning av 
handlingarna framkommer det att importhandlingen är utfärdad på den uppfödaren 
som nu ansöker om registrering samt en annan uppfödare - den andra uppfödaren var 
vid importtillfället belagd med registreringsförbud. UKK beslutade att avslå 
registreringsansökan av de två hundarna. 
 
R47/20 
Släthårig foxterrier 
Uppfödare som fått tik tjuvparad med hane som gått bort innan testikelstatus kunnat 
dokumenteras. 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 sam, upprepad förseelse medför disciplinär prövning. UKK 
beslutade också att tillåta registrering av kullen med avelsspärr som inte kan lyftas. 
 
 
 



  
SKK/UKK nr 4 2020 
2020-11-17 

Sida 15/17 

 
 

 
R48/20 
Australian shepherd 
Tik som tjuvparats av hane som inte genomfört MH, MH har därefter försökt att göras 
två gånger, första gången avbryter ägaren, andra gången beskrivaren. SKKs 
registreringsavdelning har tillskrivit uppfödaren men inget svar har inkommit. UKK 
beslutade att bordlägga ärendet och tillskriva uppfödaren.  
 
R49/20 
Wachtelhund 
Uppfödare utan kennelnamn som parat tik född 2014, uppfödaren har själv fött upp 
kullen där den nu aktuella tiken är född i men har inte löst ut registreringsbevisen för 
kullen. Kullen är därför efter tidigare beslut av UKK bortförd från SKKs stambok. Vidare 
saknas HD resultat för både hane som tik på den nu aktuella kullen. 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. UKK 
beslutade även att avslå registreringsansökan för den nu aktuella kullen. 
 
R50/20 
Siberian husky 
Medlem som parat med hane utan korrekt testikelstatus. Medlemmen informeras 
härmed om att ta del av SKK:s grundregler. UKK förutsätter att medlemmen 
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär 
prövning. UKK beslutade att tillåta registrering av kullen med avelsspärr som inte kan 
lyftas. 
 
R51/20 
Petit brabancon 
Uppfödare som fått tik tjuvparad av oregistrerad hane som uppfödaren själv fött, 
anledningen till den oregistrerade hanen är att kullen nekades registrering då korrekta 
importhandlingar saknades på en av föräldrarna. 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. UKK beslutade även att ge dispens till 
att sälja kullen oregistrerad. 
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§ 105 Bordlagda ärenden 
R26/20  
Köpeavtal är inkommen, UKK beslutade efter granskning att lägga ärendet till 
handlingarna utan vidare åtgärd.  
 
 
§106 Andra kommittéers protokoll samt protokollsutdrag 
Förelåg protokollsutdrag från Kommittén för uppfödarsamverkan §61 a gällande 
förslag på ändring av ålder på hund som sätts ut på fodervärdsavtal eller säljs med 
bibehållen avelsrätt. UKK menar att SKKs avtal är framtagna i syfte att vara väl avvägda 
samt att både överlåtares som fodervärd/köpares rättigheter försökt att tillgodoses. 
Detta speciellt gällande Köpeavtal med bibehållen avelsrätt där ägarskapet av hunden 
inte längre ligger hos överlåtaren. För en fodervärd är det också viktigt att efter en 
överskådlig tid kunna äga hunden tillfullo. UKK noterar även att beslut om ålder på 
fodertik är ett beslut som tagits på SKKs Kennelfullmäktige 2015, frågan hade 
dessförinnan behandlats på KF 2013. UKK beslutade att inte ändra i avtalen, ärendet 
lades därefter till handlingarna. 
 
 

§107 DN beslut samt återkallade ärenden 

Kommittén noterade informationen gällande Disciplinnämndens beslut. 
 
 

§ 108 UKKs nyhetsbrev 

Kommittén beslutade vad som ska kommuniceras i nyhetsbrevet. 
 
 

§ 109 Övriga ärenden 

Skrivelse från medlem angående tjuvparade tikar. UKK granskade skrivelsen och anser 
att ämnet är mycket intressant samt i princip alltid aktuellt, kommittén har med jämna 
mellanrum själva diskuterat frågan, förslag har även lämnats till SKKs centralstyrelse 
för ett flertal år sedan. UKKs förslag fick där avslag. UKK anser att en tjuvparning aldrig 
är önskvärd och att SKKs medlemmar ska vara vaksamma så att dessa förhindras. 
Kommittén anser även att all hundavel ska vara planerad. SKKs ställning till kullarna 
som är resultatet av en tjuvparning är att dessa bör registreras i största möjliga mån 
under förutsättning att registreringsreglerna möjliggör detta. Kullarna kan då 
dokumenteras via officiella undersökningar som andra aktiviteter samt att eventuella 
köpare kan deltaga med sin hund i SKKs olika aktiviteter utan restriktioner. UKK har 
och kommer fortsatt vidare att arbeta med frågan. 
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§ 110 

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. 
 
 

§ 111 Nästa möte 

Kommer att vara digitalt, 9 februari 2021 
 
 
 

§ 112 Sammanträdet avslutas 

Ordförande tackade alla för ett bra möte, därmed förklarades dagens sammanträde 
avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
Åsa Blomqvist 
 
 
 
 
Jörgen Oinonen  Carina Olsson 
Ordförande  Ledamot 
 
 
 
Protokollet ovan redovisar vad som har avhandlats vid mötet. SKKs Centralstyrelse har 
möjlighet att ändra eller ompröva beslut fattade av Uppfödar- och 
kennelkonsulentkommittén. 
 


