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SKK/UKK nr 1 2023 
 
2023-01-19 
§ 1-24 
 
 
Protokoll fört vid fysiskt sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommitté, UKK, torsdag 19 januari 2023, vid Rosersbergs Slott. 
 
 
Närvarande: 
 
Ordinarie ledamöter: Jörgen Oinonen (ordf), Ann-Charlotte Hillberger, Carina 

Olsson, Ing-Marie Röstlund och Sverker Lindblad. 
 
Adjungerade: Agneta Lönn, Petra Waleij, Helena Sirén 
 
Protokoll:  Lotten Rönquist 
 
Meddelat förhinder: Gunilla Skoglund 
 
 
 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

UKKs ordförande hälsade alla välkomna till dagens möte. Därefter förklarade 
ordföranden dagens sammanträde för öppnat.  
 
 

§ 2 Val av justerare 

Ing-Marie Röstlund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 

§ 3 Föregående protokoll 

Vid granskning av protokollet framkom att en justering behövde göras under ”§ 114 
Hälsoprogram – leder, ögon, hjärta, Patellaundersökning (P) på tik/hane eller båda har 
utförts efter parning” där ärende P10/22 skulle justeras enligt följande: 
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P10/22 
Chihuahua. 
Uppfödare med kennelnamn som utfört en planerad parning efter en hane som 
uppfödaren var medveten om ej hade en officiell patellastatus. Efter att ha granskat 
samtliga handlingar i ärendet beslutade SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté 
att då det var en medveten handling anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för 
överträdelse av SKKs grundregler. 
 
Kommittén lade därefter protokollet med ett godkännande till handlingarna. 
 
 

§ 4 Information från ordföranden 

Resultatrapporter 
Förelåg resultatrapporter för kommitténs verksamhet samt 
kennelkonsulentverksamheten per 2023-01-05. Kommittén konstaterade att såväl 
kommitténs verksamhet som kennelkonsulentverksamheten håller sig inom budget. 
Resultatrapporterna godkändes och lades till handlingarna. 

 

Förändrad milersättning 
Ordförande informerade om det ändrade regelverket för milersättning som trädde i 
kraft 2023-01-01, den skattefria ersättningen har höjts från 18:50 kronor per mil till 25 
kronor per mil. 
 
Webbinarium 
Ordförande informerade om och presenterade innehållet i den presentation han 
kommer hålla i samband med ett webbinarium den 26 januari. Vid webbinariet som 
har fokus på information från uppfödarinriktade kommittéer kommer även ordförande 
från Avelskommittén, Kommittén för marknadsföring av rashundar och Arbetsgruppen 
för rashundars sundhet deltaga. 
 
 

§ 5 Information från VD/chefsjuristen 

Chefsjuristen 
Svensk djurskyddslagstiftning kontra SKKs hantering 

Chefsjuristen öppnade upp för frågan hur SKK hanterar ärenden som rör svensk 

djurskyddslagstiftning. I dagsläget har SKK en approach som imiterar det svenska 

myndighetsväsendet i mångt och mycket. Om valpar föds i strid med gällande 

djurskyddslagstiftning kommer inte Länsstyrelsen att avliva valparna, däremot kan 

uppfödarna till valparna komma att lagföras. SKKs hantering efterliknar detta då SKK 

tillåter registrering av valparna men däremot kan komma att påföra disciplinära 

åtgärder på uppfödarna. Anledningen till att SKK väljer att hantera ärendena på detta 
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sätt är för att om SKK nekade registrering i dessa fall skulle det drabba valpköparna och 

deras framtida val av potentiella aktiviteter med sina hundar. 

Räknas det som tjuvparning om uppfödaren observerat parningen? 
Chefsjuristen öppnade även för frågan hur man ska hantera en tjuvparning som 
bevittnats men där uppfödarna aktivt valt att ej avsluta dräktigheten trots att denna 
parning skett i strid med gällande djurskyddslagstiftning och/eller SKKs regelverk. 
Kommittén konstaterade att det är skillnad mellan att upptäcka att ens tik helt plötsligt 
blivit mer rund om buken och att faktiskt bevittnat en parning eller att medvetet låtit 
en hane vistas i samma hage som en löptik. Kommittén diskuterade frågeställningen 
ingående och kom fram till att tonen i breven som går ut till uppfödarna som bevittnat 
en tjuvparning men ej valt att avbryta dräktigheten ska skärpas, eftersom det är ett 
aktivt val. 
 
Prisbasbelopp 

Det förhöjda prisbasbeloppet för år 2023 är 52 500 SEK, detta är en höjning med 4 200 

SEK. Detta innebär att uppfödaren/säljaren måste sälja valp/hund för minst 5 250 

kronor för att kunna avtala bort den omvända bevisbördan. SKK uppmuntrar därför 

alla uppfödare/säljare att inte sälja valp/hund för mindre än 5300 kronor under 2023, i 

enlighet med avtalsvillkoret på SKKs köpeavtal. 

Ärenden hos ARN 
Chefsjuristen föredrog två beslut som ARN fattat efter införandet av den nya 
konsumentköplagen. SKK instämmer inte nödvändigtvis i tolkningarna som gjorts och 
inväntar framtida beslut från domstol för att bättre kunna ta ställning till om den nya 
konsumentlagen innebär direkta förändringar för SKKs uppfödare. 
 

 

§ 6 Information från kennelkonsulentsekretariatet 

Auktorisering 
Kennelkonsulenterna Olle Davidsson och Ann-Christin Antonsson rekommenderar att 
SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté auktoriserar kennelkonsulenteleven 
Magdalena Lindberg. 
Kommittén beslutade att auktorisera Magdalena och hälsar henne varmt välkommen i 
kennelkonsulentverksamheten. 
 
Avauktorisation 
Kennelkonsulenten Eva Borin önskar att på egen begäran avauktoriseras som 
kennelkonsulent. 
UKK beklagade beskedet, tackade Eva för nedlagt arbete genom åren samt beslutade 
att avauktorisationen härmed beviljades. 
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Kennelkonsulenterna UllaBritta Ideryd och Taru Ylikylä har varit inaktiva under flera års 
tid. Ingen av dem har deltagit i de senaste årens regionskonferenser och deras långa 
uppehåll innebär att det kommer finnas behov för att de gör om vissa delar av 
utbildningen innan de kan auktoriseras igen. Vidare menar kommittén att det är alltför 
osäkert om de båda kommer att vilja återuppta sina auktorisationer igen. Mot 
bakgrund av detta beslutade SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att 
avauktorisera både UllaBritta och Taru. Kommittén tackar för nedlagt arbete genom 
åren. 
 
Rekrytering 
Rekryteringen av nya elever har börjat. Dessa elever kommer gå del ett av 
kennelkonsulentutbildningen 5-7 maj. Ett av de formella krav som ställs på eleverna är 
att de ska ha gått SKKs Uppfödarutbildning innan de kan auktoriseras. En av de som 
aspirerar på en elevplats har gått handledarutbildningen för uppfödarutbildningen, 
men inte själva utbildningen, personen har heller inte handlett någon utbildning. 
Kennelkonsulentsekretariatet undrar således om denna person kan antas som elev. 
Kommittén diskuterade de antagningskrav som finns för kennelkonsulentutbildningen 
och vad man kan tänkas göra avkall på. Eftersom innehållet i handledarutbildningen 
skiljer sig så pass mycket från innehållet i uppfödarutbildningen menar kommittén att 
dessa utbildningar ej är utbytbara och att de som är intresserade av att gå 
kennelkonsulentutbildningen således måste gå uppfödarutbildningen innan de kan 
auktoriseras. 
 
Kennelnamnsregler 
Kennelkonsulentsekretariatet har uppdagat, i samband med genomgång inför 
införandet av den digitala appen, att flera uppfödare inom SKKs organisation håller sig 
med boxadresser vilket omöjliggör besök från kennelkonsulenterna. Därtill har andra 
delar av organisationen mottagit frågor gällande krav för kennelnamn vilka 
kennelkonsulentsekretariatet sammanställt. Efter att ha diskuterat regelverkets 
otydligheter beslutade SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att göra följande 
förtydliganden: 
 

- Besöksadress måste vara samma adress som folkbokföringsadress. Gäller 
samtliga uppfödare som ingår i kenneln. 

- Enbart boxadress får inte användas. 
- Person med skyddade personuppgifter/skyddad adress kan inte ansöka om nytt 

kennelnamn, delägarskap eller överlåtelse. 
 
Dessa förtydliganden kommer att föras in i regelverket och gälla från och med 2023-
07-01. 
 
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade 
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§ 7 Information från sekreteraren 

Förelåg ärendestatistik från kommitténs ärenden 2017-2022. Sekreteraren föredrog 
statistiken och kommittén kunde glädjande konstatera att antalet ärenden fortsätter 
att sjunka trots de senaste årens ökande registreringssiffror. Vid presentationen 
framfördes önskemål om att väga antalet ärenden mot antalet registrerade kullar. 
Sekreteraren kommer att ta fram underlag för detta. 
 
 
§ 8 UKKs delegationsordning 
Kommittén gick snabbt igenom delegationsordningen och beslutade att föra 
diskussionen vidare via mejl. 
 
 

§ 9 Information från UKKs ledamöter och adjungerade 

Ann-Charlotte Hillberger  
Ann-Charlotte hade med sig en uppdatering om den hjärtsjuka hunden som hon 
informerade kommittén om vid UKK 5 2022.  Domen har nu fallit och ägaren dömdes 
till 16 000 SEK i böter för brott mot djurskyddslagen. Av den tidningsartikel som 
informerade om domen framgick att 8 veckor efter valpningen dog tiken i hjärtsvikt 
och avlivades direkt. Kommittén tackade för informationen. 
 
Petra Waleij 
Registreringssiffrorna sjönk med 16 % 2022 i jämförelse med 2021. Det förefaller som 
att valpboomen under Covid-pandemin numera upphört. Petra informerade även om 
SKKs X-register, förhoppningen är att det kommer kunna tas i bruk 2024. Petra 
redogjorde för vilka frågor som dykt upp längs med vägen och meddelade att 
samarbete upprättats mellan flera avdelningar för att säkerställa att registret hanteras 
korrekt. Petra meddelade att registreringsavdelningen har hög arbetsbelastning vilket 
för närvarande gått ut över kattägarregistret och nyregistreringar. Jordbruksverkets 
kattregister är nu taget i bruk, men de har ännu inte samma volym som SKK har. Petras 
sista informationspunkt rörde att SKKs VD har fattat beslut om ändringar i 
ledningsgruppens sammansättning på kansliet och att han upprättat en chefsgrupp för 
mer operationella frågor. Kommittén tackade för informationen. 
 
 

§ 10 VU ärenden 

VU ärenden redovisades för och fastställdes därefter. 
 
 

§ 11 Uppfödarärenden 

U1/23 
UTGÅR. 
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U2/23 
Uppfödare med kennelnamn som enligt ett köpeavtal med bibehållen avelsrätt som 
SKK fått ta del av sålt en oregistrerad hund. I svarsskrivelse uppger uppfödaren att det 
är ett missförstånd och att det avtal som SKK fått ta del av ej är i bruk. Till sin skrivelse 
bifogar uppfödaren ett annat köpeavtal med bibehållen avelsrätt. Av detta avtal 
framgår att hunden är under registrering i ett annat land. Alltså förefaller det 
fortfarande som att hunden var oregistrerad vid försäljningstillfället. UKK noterar att 
uppfödaren importerat många hundar under de senaste åren och menar att 
uppfödarens förfarande med att importera hundar och sälja dem vidare behöver 
utredas ytterligare. Mot bakgrund av detta beslutade SKKs Uppfödar- och 
kennelkonsulentkommitté att bordlägga ärendet och utreda det vidare. 
 
U3/23 
UTGÅR. 
 
U4/23 
Uppfödare med kennelnamn som enligt skrivelse ej återbetalat handpenning för ett 
valpköp där den tillkommande valpköparen dragit sig ur. Därtill ska inget köpeavtal 
upprättats vid det att handpenningen erlades. I svarsskrivelse meddelar uppfödaren 
att de nu återbetalat handpenningen i sin helhet och bifogar en skärmdump på en 
Swish-betalning som styrker detta. Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet 
beslutade SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att då detta, såvitt är känt, är 
första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna godta den inkomna 
förklaringen. UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med 
och följa gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
U5/23 
Uppfödare med kennelnamn som enligt skärmdumpar från Blocket som SKK fått ta del 
av annonserar en kull med blandrasvalpar. I svarsskrivelse uppger uppfödaren att det 
stämmer att det är hon som annonserar ut dessa valpar. Hon uppger att de blivit till 
genom en tjuvparning. Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade 
SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att då detta, såvitt är känt, är första 
gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna godta den inkomna förklaringen. 
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa 
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
U6/23 
Uppfödare med kennelnamn som enligt SKKs auktoriserade kennelkonsulenter ej 
medverkar till att de kan genomföra besök. Under 2022 har kennelkonsulenterna 
försökt att göra besök hos uppfödaren fyra gånger. I det senaste besöksprotokollet 
framgår att kennelkonsulenterna stått utanför uppfödarens gård och att när det ringt 
till henne för att bli insläppta har hon meddelat att hon ej kan ställa upp på ett besök 
just nu för att hon har bråttom till veterinären. Kennelkonsulenterna valde då att stå 
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kvar en stund och noterade att det dröjde ett bra tag innan de såg någon form av 
rörelse. I svarsskrivelse uppger uppfödaren att det stämmer att hon ej släppt in 
kennelkonsulenterna men menar att det beror på att varje gång de försökt genomföra 
ett besök har hon varit upptagen. Vidare menar uppfödaren att hon erbjudit 
kennelkonsulenterna att genomföra ett inbokat, planerat besök men att de nekat till 
detta då de vill göra ett spontanbesök. Efter att ha granskat samtliga handlingar i 
ärendet beslutade SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att anmäla 
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
 
U7/23 
Uppfödare med kennelnamn som enligt uppgifter som inkommit till SKK föder upp 
blandrashundar under ett annat kennelnamn. Detta styrks av skärmdumpar från båda 
Facebook-sidorna som uppfödaren skapat för de två kennelnamnen hon nu är aktiv 
under. På båda Facebook-sidorna figurerar såväl uppfödarens renrasiga hundar som de 
blandraser hon nu föder upp. Uppfödaren har även lagt upp en figurativ stamtavla för 
en av kullarna på sin blandras-kennels Facebook-sida där det går att utläsa att hon står 
som ansvarig uppfödare. I svarsskrivelse uppger uppfödaren att det inte är hennes 
kennel som bedriver blandrasaveln och att hon endast hjälper sin partner med dennes 
uppfödning. Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade SKKs 
Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att anmäla uppfödaren till SKKs 
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
 
U8/23 
Uppfödare som enligt skrivelse föder upp blandrasvalpar och eventuellt även föder 
upp andra valpar utan att registrera dessa i SKK. I svarsskrivelse uppger uppfödaren att 
det stämmer att hon fött upp en kull blandrasvalpar men att det var hennes första kull 
och inget hon satt i system. Hon meddelar vidare att hon sedan dess endast haft en 
kull vilken hon registrerat i SKK och att hon ej planerar att fortsätta sin uppfödning. 
Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade SKKs Uppfödar- och 
kennelkonsulentkommitté att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för 
överträdelse av SKKs grundregler. 
 
U9/23 
Uppfödare med kennelnamn som i ett fodervärdsavtal förbehållit sig rätten att ta tre 
valpkullar på en tik. I svarsskrivelse uppger uppfödaren att hon ej varit medveten om 
att man får ta maximalt två kullar efter en tik som placeras ut på foder. Vidare 
meddelar uppfödaren att då hon ej kommer fortsätta med sin uppfödning har hon 
beslutat att överlåta tiken till fodervärden. Efter att ha granskat samtliga handlingar i 
ärendet beslutade SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att då detta, såvitt 
är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna 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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U10/23 
Uppfödare som inkommit med en registreringsansökan för en kull med blandrasvalpar. 
I skrivelse uppger uppfödaren att valparna är resultatet av en tjuvparning och att hon 
ej uppmärksammat att tiken varit dräktig innan det var för sent. Uppfödaren har fått 
ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att uppfödaren 
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär 
prövning. 
 
U11/23 
Uppfödare med kennelnamn där det uppdagas vid besök av SKKs auktoriserade 
kennelkonsulent att det inte är den på pappret angivna uppfödaren som är ansvarig 
för uppfödningen utan dennes son som fortfarande är för ung för att registrera 
kennelnamn. Av kennelkonsulenternas protokoll kan man även utläsa att pappan 
besiktigat valpar inför leverans. Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet 
beslutade SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att då detta, såvitt är känt, är 
första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna 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 
förutsätter att sonen officiellt går in i kenneln nu när han uppnått 18 års ålder och att 
fadern fortsättningsvis ej kommer veterinärbesiktiga valpar inför leverans, när 
uppfödaren av kullen är sonen. 
 
U12/23 
Tre uppfödare med separata kennelnamn som verkar kringgå gällande 
djurskyddslagstiftning genom att hålla hundar på ett sätt som strider mot de av 
Länsstyrelsen utfärdade tillstånd som de tilldelats. Alla tre uppfödare ska bo på 
separata adresser, men uppehöll sig enligt en kontrollrapport i samma bostad. En av 
dessa uppfödare är den som omfattas av U6/23 och som ej medverkat till att SKKs 
kennelkonsulenter kunnat genomföra ett besök. En av de andra uppfödarna har sedan 
tidigare anmälts till SKKs Disciplinnämnd och tilldelats disciplinär påföljd i form av 
registreringsförbud som fortfarande gäller. Denna uppfödare anmäldes även genom 
U69/22 till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. UKK noterar att 
den tredje uppfödaren endast skaffat kennelnamn efter att en av de andra uppfödarna 
påförts registreringsförbud och att denne uppfödare nästan uteslutande använt 
uppfödaren med registreringsförbuds hundar i avel. Efter att ha granskat samtliga 
handlingar i ärendet beslutade SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att 
lägga till detta ärendet i anmälan mot uppfödaren som anmälts till SKKs 
Disciplinnämnd genom U6/23. Kommittén beslutade även att lägga till detta ärende i 
underlaget för anmälan till SKKs Disciplinnämnd mot uppfödaren som anmäldes 
genom U69/22. SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté beslutade även att 
anmäla uppfödaren som registrerat sitt kennelnamn och börjat föda upp hundar först 
efter att en av de andra uppfödarna påförts registreringsförbud till SKKs 
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
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U13/23 
Uppfödare som enligt skrivelse sökt att kringgå SKKs regelverk vid försäljning av en 
hund. Enligt skrivelsen förberedde sig uppfödaren för att sälja hunden, som vid 
tidpunkten för skrivelsen var en foderhund hon hade från annan uppfödare, så fort 
den övergått i hennes ägo. Vidare ska uppfödaren meddelat att hon ej vill behöva 
veterinärbesiktiga hunden inför leverans varför hennes partner istället kommer stå för 
försäljningen. Uppfödaren ska därtill velat undvika att använda SKKs köpeavtal och 
förespråkade istället ett annat avtal. Detta styrks av Messenger-konversation där 
uppfödaren förklarar hur det ska agera för att kringgå regelverket. I svarsskrivelse 
uppger uppfödaren att det rör sig om ett missförstånd och att det är hennes partners 
hund och att hon endast hjälpt till med försäljningen. Till skrivelsen bifogar uppfödaren 
veterinärbesiktningsintyg samt köpeavtal där det framgår att hennes partner köpt 
hunden av henne under hösten 2022. Efter att ha granskat samtliga handlingar i 
ärendet övervägde SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté 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. Kommittén finner 
uppfödarens förfarande mycket märkligt då hon enligt egen utsago ej äger hunden, 
men hon har de facto sålt den din till sambo. Kommittén vill ta tillfället i akt att 
understryka vikten av att man som uppfödare veterinärbesiktigar sina hundar innan 
leverans, på så sätt undviker man komplikationer framöver om ett fel skulle uppstå när 
hunden befinner sig hos sin nya ägare. 
 
U14/23 
Uppfödare med kennelnamn som enligt uppgifter till SKK sålt en oregistrerad hund. 
När UKKs sekreterare tillskriver uppfödaren om det inträffade meddelar hon att 
hunden var oregistrerad vid försäljningstillfället då hon missat ett mejl från 
registreringsavdelningen där hon ombads att inkomma med ett testikelintyg. 
Valpkullen är nu registrerad. Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet 
beslutade SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att då detta, såvitt är känt, är 
första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna godta den inkomna 
förklaringen. UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med 
och följa gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
U15/23 
Uppfödare med kennelnamn som ej medverkat till att SKKs kennelkonsulenter kunnat 
genomföra besök. När UKKs sekreterare tillskriver uppfödaren om det inträffade 
kontaktar uppfödaren kennelkonsulenterna som till slut lyckas genomföra ett besök. 
Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade SKKs Uppfödar- och 
kennelkonsulentkommitté att då detta, såvitt är känt, är första gången som 
uppfödaren bryter mot grundreglerna 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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U16/23  
Uppfödare med kennelnamn som enligt skrivelse från fodervärd avbrutit deras 
ingångna avtal då uppfödaren ej ansett att fodervärden vårdat hunden i enlighet med 
avtalets innehåll. Enligt skrivelsen ska uppfödaren påtvingat fodervärden att skriva 
under i rutan gällande återtagande på ett exemplar av fodervärdsavtalet men ej försett 
fodervärden med en kopia av avtalet. Vidare finner UKK att uppfödarna upprättat en 
bilaga till fodervärdsavtalet där det framkommer att de ställer krav på fodervärden 
utöver det som framgår av det fastställda innehållet i SKKs fodervärdsavtal. I 
svarsskrivelse uppger en av uppfödarna att hon nått en ömsesidig överenskommelse 
med fodervärden om att avsluta fodervärdsavtalet då fodervärden höll med om att 
hon ej uppfyllt de krav som ställdes på henne. Uppfödaren uppger även att hon skickat 
en kopia på sidan två av avtalet gällande återtagandet via Messenger. Efter att ha 
granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade SKKs Uppfödar- och 
kennelkonsulentkommitté att lägga ärendet till handlingarna. Det har med all tydlighet 
framgått att fodervärden, som är en myndig person, skrivit under på ett återlämnande 
av hunden, vilket innebär att det är ett juridiskt bindande avtal. UKK vill dock passa på 
att informera uppfödaren om att hon ej kan upprätta bilagor till sina avtal med ett 
innehåll som innebär inskränkningar på sina valpköpares och fodervärdars nyttjande av 
hunden. 
 
U17/23 
Uppfödare med kennelnamn som vid upprepade tillfällen ej medverkat till att SKKs 
auktoriserade kennelkonsulenter kunnat utföra besök. När UKKs sekreterare tillskriver 
uppfödaren om det inträffade menar hon att det ej är upprepade tillfällen utan endast 
tillfälligheter som gjort att kennelkonsulentbesök ej kunnat genomföras. Uppfödaren 
uppger att hon varit upptagen, eller inte varit hemma när kennelkonsulenterna 
kontaktat henne. Kommittén noterar att uppfödaren fött upp tre valpkullar under den 
aktuella perioden. Under ett telefonsamtal med uppfödaren i december 2022 
förklarade UKKs sekreterare vikten av att låta SKKs kennelkonsulenter genomföra sina 
besök, sekreteraren passade även på att be uppfödaren att kontakta sin lokala 
kennelkonsulent för att boka in kennelkonsulentbesök. Efter att ha granskat samtliga 
handlingar i ärendet beslutade SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att 
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
 
U18/23 
Uppfödare med kennelnamn som enligt uppgifter till SKK ska ha låtit registrera en 
valpkull i en släktings namn för att undgå repressalier när en av deras tikar parats för 
tätt. Hunden har alltså sedan tidigare två kullar registrerade i uppfödarnas kennelnamn 
och nu en tredje kull som registrerats utan något kennelnamn med en släkting till en av 
uppfödarna som ansvarig uppfödare. När UKKs sekreterare tillskriver uppfödarna och 
släktingen om det inträffade är det endast släktingen som svarar. Hon menar att 
hunden är hennes och att den tjuvparades när den var hos uppfödarna med 
kennelnamn men att det är hon som är ansvarig uppfödare. UKK noterar att hunden 
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inte är ägarregistrerad i SKKs register, att inget överlåtelseavtal bifogats som styrker 
att hunden de facto övergått i släktingens ägo samt att släktingen gick med i SKK först 
efter att valparna fötts för att hon ska kunna registrera valpkullen. Efter att ha granskat 
samtliga handlingar i ärendet beslutade SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté 
att anmäla uppfödarna och släktingen till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs 
grundregler. 
 
U19/23 
Uppfödare med kennelnamn som enligt skrivelse från fodervärd ämnat frångå det 
fastställda innehållet i SKKs fodervärdsavtal och ej återlämna fodervärdens tik efter att 
den varit hos uppfödaren för valpning. I svarsskrivelse uppger uppfödaren att hon 
aldrig haft för avsikt att ha kvar hunden längre än de 10 veckor efter valpning som 
framgår av SKKs fodervärdsavtal men att hon varit mån om att behandla den 
ögoninflammation som tiken drabbats av innan hon kunnat bestämma ett exakt datum 
för när tiken ska återlämnas. Uppfödaren meddelar även att hunden nu är 
färdigbehandlad och återlämnad till fodervärden flera dagar innan de 10 veckorna löpt 
ut. Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade SKKs Uppfödar- och 
kennelkonsulentkommitté att lägga ärendet till handlingarna utan åtgärd. 
 
U20/23 
Uppfödare med kennelnamn som enligt skrivelse ska ha dragit sig ur en 
överenskommelse om valpköp. I skrivelsen uppger en tillkommande valpköparen att 
när hennes förra hund omkommit tidigare under året ska hon meddelat uppfödaren 
att hon är intresserad av att köpa en valp i uppfödarens nästkommande kull, då 
meddelade uppfödaren att hon redan lovat bort samtliga valpar men att hon skulle 
försöka att få loss en valp som hon då skulle kunna sälja till valpköparen. Vidare menar 
valpköparen att uppfödaren kunnat erbjuda henne att köpa en av hanvalparna på 
bibehållen avelsrätt. När det väl börjar närma sig leverans ska uppfödaren ändrat sig 
och meddelat att det inte är aktuellt med bibehållen avelsrätt längre varför 
valpköparen måste köpa valpen helt och hållet. Valpköparen menar att hon blev 
förvånad över ändringen men tänkte att hon får lösa den ekonomiska situationen som 
uppstått. I detta läge menar valpköparen att uppfödaren uppfattat det som att de 
nekat till att köpa valpen helt och hållet och istället lovat bort valpen till en annan 
valpköpare. I svarsskrivelse uppger uppfödaren att valpköparen ljugit i sin redogörelse. 
Uppfödaren uppger att hon hjälpt valpköparen, som även är en nära vän till henne, 
både ekonomiskt och emotionellt under de senaste åren. Uppfödaren menar vidare att 
hon aldrig lovat att sälja någon valp till valpköparen utan satte upp krav på att 
valpköparen skulle bevisa att hon numera befann sig i en sådan ekonomisk situation 
att hon kunde åta sig att sörja för en extra hund. Uppfödaren menar att valpköparen 
aldrig uppfyllde de krav som hon satt upp. Uppfödaren uppger även att det aldrig 
upprättats något avtal. Till sin skrivelse bifogar uppfödaren ett skuldebrev som 
upprättats mellan parterna där det framkommer att uppfödaren lånat ut pengar till 
valpköparen. I en kompletterande skrivelse menar uppfödaren att valpköparen ej ska 
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ses som trovärdig och hänvisar till en Messenger-konversation som är bifogad till den 
kompletterande skrivelsen. Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet 
beslutade SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att lägga ärendet till 
handlingarna utan åtgärd. Kommittén menar att då det ej går att styrka att parterna 
nått en överenskommelse om valpköp står ord mot ord i detta fall. 
 
Agneta Lönn anmälde jäv och lämnade mötet. 
 
U21/22 
Uppfödare med kennelnamn som kennelkonsulenter upptäcker vid besök har för 
många hundar på fodervärdsavtal och som är sålda med bibehållen avelsrätt. 
Uppfödaren har över 20 fodervärdshundar, och överskrider således det av SKK 
godkända antalet. Uppfödaren inkommer efter ett par dagar med en komplettering till 
kennelkonsulentsekretariatet där hon menar att de flesta avtal är utspelade och 
avslutade trots att detta ej framgått av avtalen i hennes pärmar hemma. Efter att ha 
granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade SKKs Uppfödar- och 
kennelkonsulentkommitté att bordlägga ärendet och att ge uppfödaren i uppdrag att 
inkomma med uppdaterade avtal där det framgår av sida två att hundarna övergått i 
fodervärdarnas ägo. Dessa avtal ska signeras av både uppfödaren och fodervärdarna. 
Uppfödaren ska därtill inkomma med en lista över sina kvarvarande fodervärdshundar. 
 
Agneta Lönn återkom i mötet. 
 
U22-U28/23 
Uppfödare med kennelnamn som sedan tidigare anmälts till SKKs Disciplinnämnd för 
att de ej medverkat till att utföra härstamningskontroll på en valpkull där de sålt en 
ung tik som utan deras vetskap var dräktig. Under hösten har UKKs sekreterare 
mottagit flertalet skrivelser från valpköpare som på ett eller annat sätt blivit lurade på 
pengar av uppfödarna. Ett av ärendena gäller ett återköp där uppfödarna skulle 
erlägga 20 000 i köpeskilling men trots att de sålde hunden vidare direkt för 30 000 
uteblev ersättningen till de ursprungliga valpköparna. I tre av ärendena som inkommit 
ska uppfödarna tagit ut handpenning som överstiger 15 % av den totala köpeskillingen 
och när valpköparna bestämt sig för att avstå köp ej återbetalat, trots att det inte 
föreligger särskilda skäl till att handpenningarna ej skulle återbetalas. I två av dessa fall 
ska handpenningen även avsett valpar som ännu ej är födda. I samtliga fall har inget 
köpeavtal med innehåll fastställt av SKK upprättats. UKK har även blivit kontaktade av 
en valpköpare som köpt en oregistrerad valp av uppfödarna. Valpköparen upptäckte 
att valpen var oregistrerad när hon kom hem med hunden och noterade att i rutan där 
registreringsnummer ska fyllas i på köpeavtalet var det tomt. När valpköparen 
kontaktade uppfödarna och frågade varför hunden inte hade något 
registreringsnummer meddelade uppfödarna att de varit sena med att skicka in sin 
registreringsansökan men att stamtavlan var på väg. Eftersom SKKs auktoriserade 
kennelkonsulenter vid upprepade tillfällen nekats att göra besök hos uppfödarna har 
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beslut fattats om att ej registrera fler valpkullar hos uppfödarna förrän besök faktiskt 
genomförts. Trots att SKKs kennelkonsulenter ej kunnat genomföra besök hos 
uppfödarna har SKK kunnat ta del av en kontrollrapport från Länsstyrelsen som besökt 
uppfödarna när uppfödarna ej varit hemma. Av rapporten framkommer att 
uppfödarnas gård är belamrad med skräp och gamla saker. Kontrollanterna hittade 
totalt fyra hundar som hölls i två separata hundgårdar, båda hundgårdarna var 
utrustade med koja och upphöjd liggplats, dock uppfattade kontrollanterna att såväl 
vattenskålar som vatten var smutsigt. Dagen efter gjorde Länsstyrelsens kontrollanter 
ett uppföljande besök och fann båda kennelinnehavarna på plats på gården. 
Länsstyrelsen försökte då att få genomföra en mer utförlig kontroll, men efter en liten 
stund uppgav uppfödarna att de behövde åka in till ett sjukhus då en familjemedlem 
åkt in akut. Länsstyrelsen noterade att uppfödarna hade med sig en tik med 4 veckor 
gamla valpar som de transporterade runt. Av rapporten kan man utläsa att 
kontrollanterna trots att kontrollen avbrutits, funnit flertalet brister i djurhållningen 
hos uppfödarna. SKK har även blivit kontaktade av en person som köpt en hund på 
bibehållen avelsrätt från uppfödarna som hade uppgifter om att uppfödarna ej betalat 
för den veterinärvård som deras hundar fått. Valpköparen fick vetskap om detta då 
den klinik som hon besökt för att utföra hälsokontroller på kontaktade henne efter att 
hennes tik snittats när uppfödarna utnyttjade sin avelsrätt. Enligt kliniken svarade 
uppfödarna inte när de försökte nå dem på de adressuppgifter som de lämnat varför 
kliniken undrade om valpköparen hade några andra sätt att nå dem på. Det visade sig 
att uppfödarna bett om att få betala genom fakturering och att de sedan faktiskt inte 
betalat. Enligt valpköparen är uppfödarna nu mer eller mindre bannlysta hos alla 
kliniker i det aktuella området till följd av att de satt detta i system. Efter att ha 
granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade SKKs Uppfödar- och 
kennelkonsulentkommitté att upprätta en tilläggsanmälan som bifogas den redan 
inlämnade anmälan till SKKs Disciplinnämnd för överträdelser av SKKs grundregler. 
 
 
§ 12 Hälsoärenden 
Höftledsröntgen (HD) på tik/hane eller båda har utförts efter parning 
HD1/23 
Pudel, stor. 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
HD2/23 
Jämthund. 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
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Ögonärenden 

Ö1/23 
Finsk lapphund. 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
 
§ 13 Grundregelärenden 
Ung tik 
G1/23 
Flatcoated retriever. 
Tik tjuvparad. 
Uppfödare med kennelnamn som uppger att hon missat tikens löp och att hennes tik 
blivit tjuvparad. SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté 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. 
 
G2/23 
Cairnterrier. 
Uppfödare räknat fel. 
Uppfödare med kennelnamn som menar att hon räknat fel med 9 dagar varför tiken 
parats när hon varit för ung. Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet 
beslutade SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att då detta, såvitt är känt, är 
första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna godta den inkomna 
förklaringen. UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med 
och följa gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
G10/23 
Shih tzu. 
Tik tjuvparad. 
Uppfödare med kennelnamn som uppger att tiken tjuvparats hos sin fodervärd. SKKs 
Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté 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 
G3/23 
Rottweiler. 
Uppfödare räknat fel. 
Uppfödare med kennelnamn som menar att hon räknat fel varför tiken parats för tätt. 
Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade SKKs Uppfödar- och 
kennelkonsulentkommitté att då detta, såvitt är känt, är första gången som 
uppfödaren bryter mot grundreglerna godta den inkomna förklaringen. UKK 
uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa gällande 
regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
G4/23 
Labrador retriever. 
Tik tjuvparad. 
Uppfödare med kennelnamn som uppger att tiken tjuvparats hos hundvakt. SKKs 
Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté 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. 
 
G7/23 
Dansk-svensk gårdshund. 
Tik tjuvparad. 
Uppfödare med kennelnamn som uppger att tiken tjuvparats då hon haft ett tyst löp. 
SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté 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. 
 
G8/23 
Petit brabancon. 
Uppfödare med kennelnamn som låtit para sin tik tätt. Trots skrivelse och påminnelse 
har uppfödaren ej inkommit med förklaring till varför hon låtit para sin tik i strid med 
gällande regelverk. Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade SKKs 
Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att anmäla uppfödaren till SKKs 
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
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Tik över 7 år ej veterinärbesiktigad 
G5/23 
Bearded collie. 
Tik tjuvparad. 
Uppfödare med kennelnamn som uppger att deras tik tjuvparats i samband med ett 
besök när hon lyckats ta sig förbi deras galler. Uppfödaren meddelar att tiken och 
deras hane vistats tillsammans en kort stund och att ingen bevittnat någon parning. 
När tiken börjat bli rund om magen var det för sent att abortera kullen. SKKs Uppfödar- 
och kennelkonsulentkommitté 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 över 7 år täta kullar 
G6/23 
Japansk spets 
Uppfödare med kennelnamn som låtit para en tik över sju år inom 12 månader efter 
tikens senaste kull. Trots skrivelse och påminnelse har uppfödaren ännu inte förklarat 
varför hon låtit para sin tik tätt. Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet 
beslutade SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att anmäla uppfödaren till 
SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
 
Tik med en 6:e kull 
G9/23 
Chihuahua. 
Tik tjuvparad. 
Uppfödare med kennelnamn som uppger att tiken tjuvparats hos hundvakt. SKKs 
Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté 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. 
 
Rapport från Länsstyrelse 
G11/23 
Golden retriever. 
Medlem som enligt rapport från Länsstyrelse som SKK fått ta del av fått sin hund 
tillfälligt omhändertagen. Hunden återlämnades till sin ägare dagen efter och ägaren 
dömdes till att betala böter i tingsrätten. Ärendet togs upp för kännedom. Efter att ha 
granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade SKKs Uppfödar- och 
kennelkonsulentkommitté att lägga ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd. 
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Saknar MH 
G12/23 
Dobermann. 
Tik tjuvparad. 
Uppfödare med kennelnamn som inkommit med en registreringsansökan för en 
valpkull där moderstiken saknar en godkänd mentalbeskrivning hund. Uppfödaren 
uppger i en skrivelse som bifogas registreringsansökan att valpkullen är resultatet av 
en tjuvparning och att hon nu bokat in tid för att genomföra MH i efterhand. 
Uppfödaren bifogar även bekräftelse på att hon betalat för ett MH under våren 2023. 
Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade SKKs Uppfödar- och 
kennelkonsulentkommitté att godkänna registrering av valpkullen när MH utförts samt 
att då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna 
godta den inkomna förklaringen. UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis 
hålla sig ajour med och följa gällande regler eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
G13/23 
Tysk schäferhund. 
Uppfödare med kennelnamn som inkommit med en registreringsansökan för en 
valpkull där moderstiken saknar en godkänd mentalbeskrivning hund. Uppfödaren 
uppger i en skrivelse som bifogas registreringsansökan att de tänkt utföra en 
livmoderimport men att det ändrats på grund av sjukdom och att de nu bokat in tid för 
att genomföra MH i efterhand. Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet 
beslutade SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att godkänna registrering av 
valpkullen när MH utförts samt att då detta, såvitt är känt, är första gången som 
uppfödarna bryter mot grundreglerna godta den inkomna förklaringen. UKK 
uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa gällande 
regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
Nära släktskap 
G14/23 
Shih-tzu. 
Tik tjuvparad. 
Uppfödare med kennelnamn som inkommer med en registreringsansökan för en 
valpkull där föräldradjuren är far och dotter. I skrivelse bifogad till registreringsansökan 
meddelar uppfödaren att valpkullen uppkommit till följd av en tjuvparning. Efter att ha 
granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade SKKs Uppfödar- och 
kennelkonsulentkommitté att godkänna registreringen av valpkullen. Då detta, såvitt 
är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna 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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§ 14 Registreringsärenden 

R1/23 
Chihuahua. 
Uppfödare med kennelnamn som importerat en hund från Ukraina. Vid analys 
upptäcks att hunden ej uppnått tillräckligt skydd mot rabies. Hunden har sedermera 
returnerats. Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade SKKs 
Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att lägga ärendet till handlingarna utan 
vidare åtgärd. 
 
R2/23 
UTGÅR. 
 
R3/23 
Grand danois. 
Uppfödare med kennelnamn som trots påminnelse ej hämtar ut stamtavla och 
registreringsbevis för sin importerade hund. Efter att ha granskat samtliga handlingar i 
ärendet beslutade SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att anmäla 
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
 
R4/23 
UTGÅR. 
 
R5/23 
Tysk schäferhund. 
Uppfödare med kennelnamn som inkommit med en registreringsansökan för en kull 
två år efter att den fötts. Uppfödaren anger i en skrivelse bifogad till 
registreringsansökan att ansökningsprocessen dragit ut på tiden på grund av 
personliga skäl. Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade SKKs 
Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att godkänna registrering av valpkullen. 
 
R6/23 
Australian shepherd. 
Uppfödare med kennelnamn som kontaktat SKKs registreringsavdelning med önskemål 
om att få registrera de hundar som hon fött upp och registrerat i en av SKK ej erkänd 
nationell rasklubb, i SKK, i efterhand. Uppfödaren inkommer med denna förfrågan då 
hennes veterinär meddelat henne att eftersom hundarna ej är registrerade i SKK 
räknas de som blandraser i Sverige och uppfödaren vill ej att det ska stå ”blandras” i 
veterinärbesiktningsintygen när hon säljer valpar. När chefen för SKKs 
registreringsavdelning frågar uppfödaren om varför de ej registrerat sina hundar i SKK, 
trots att det framgår av FCIs regelverk att de ska registrera sina valpar i den nationella 
kennelklubb i det land som de befinner sig i uppger uppfödaren att de alltid registrerat 
sina valpar i denna nationella rasklubb och varit nöjda med det och att de således ej 
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kommer sluta med det. Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade 
SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att anmäla uppfödaren till SKKs 
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
 
R7/23 
UTGÅR. 
 
R8/23 
Shih tzu. 
Uppfödare med kennelnamn som under kort tid inkommit med många import 
registreringsansökningar. Några av hundarna saknar dessutom kompletta 
införselhandlingar. Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade SKKs 
Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att bordlägga ärendet och invänta att 
handlingarna kompletteras. 
 
R9/23 
Chihuahua. 
Uppfödare med kennelnamn som sedan tidigare anmälts till SKKs Disciplinnämnd. 
Uppfödaren har inkommit med en registreringsansökan för en valpkull, mot bakgrund 
av karaktären av det ärende som hon anmälts till SKKs Disciplinnämnd godkände inte 
registreringsavdelningen ansökan utan UKKs tillstyrkan. Efter att ha granskat samtliga 
handlingar i ärendet beslutade SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att 
godkänna registrering av valpkullen. 
 
R10/23 
Dansk-svensk gårdshund. 
Uppfödare som inkommer med en registreringsansökan efter en krypt hane. I skrivelse 
bifogad till registreringsansökan meddelar uppfödaren att valpkullen är resultatet av 
en tjuvparning medan hundarna var hos hundvakt. Efter att ha granskat samtliga 
handlingar i ärendet beslutade SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att 
godkänna registreringen av valpkullen men att belägga valparna med en avelsspärr 
som ej kan lyftas. Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKKs grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
R11/23 
Wachtelhund. 
Uppfödare med kennelnamn som inkommit med en inkomplett registreringsansökan 
för en valpkull. Trots skrivelse från registreringsavdelningen samt påminnelse från 
UKKs sekreterare kompletterar uppfödaren ej registreringsansökan. Vid granskning av 
SKKs medlemsregister framgår att uppfödaren ej är medlem i organisationen längre. 
Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade SKKs Uppfödar- och 
kennelkonsulentkommitté att lägga ärendet till handlingarna. 
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R12/23 
Jack russell terrier. 
Uppfödare med gemensamt kennelnamn där en av personerna ej får bli medlem i SKK 
utan SKKs Disciplinnämnds tillstyrkan. Mot bakgrund av att båda personerna ej är 
medlemmar i organisationen kan valpkullen ej registreras i deras kennelnamn. Den 
person som fortfarande är medlem inkommer då med en registreringsansökan utan att 
ange kennelnamn. Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade SKKs 
Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att neka registrering av valpkullen men att 
ge uppfödarna dispens för att få sälja valparna som oregistrerade. Kommittén noterar 
att uppfödarna vid R9/21 sökt att registrera en valpkull, trots att en av dem ej var 
medlem och att den registreringsansökan nekades på samma grunder som denna. 
Således är detta en upprepad förseelse. Kommittén 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. 
 
R13/23 
Cavalier king charles spaniel. 
Medlem som inkommit med fyra registreringsansökningar för importerade hundar. 
När SKKs auktoriserade kennelkonsulenter besökte medlemmen noterade de att 
hundarna ej vistades hos honom utan hade sålts vidare. Av kennelkonsulenternas 
protokoll framgår att medlemmen har hjälp av en uppfödare som anmälts till SKKs 
Disciplinnämnd till följd av misstankar om bulvanskap. Efter att ha granskat samtliga 
handlingar i ärendet beslutade SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att 
anmäla medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
 
R14/23 
American staffordshire terrier. 
Medlem som inkommer med registreringsansökningar för två importerade hundar. 
Dessa hundar har medlemmens sambo tidigare ansökt om att få importregistrera, den 
ansökan nekades till följd av att sambon uteslöts ur SKK till följd av beslut hos SKKs 
Disciplinnämnd. Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade SKKs 
Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att anmäla medlemmen till SKKs 
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
 
R15/23 
UTGÅR. 
 
R16/23 
Pomeranian. 
Uppfödare med kennelnamn som inkommit med en registreringsansökan för en hund 
från Ryssland. SKKs registreringsavdelning nekade ansökan med hänvisning till SKK/CS 
beslut om att ej tillåta registrering av hundar från Ryssland, eller Belarus efter 2022-03-



  
SKK/UKK nr 1 2023 
2023-01-19 

Sida 21/24 

 
 

 
15 med anledning av kriget som Ryssland för i Ukraina. Efter att ha granskat samtliga 
handlingar i ärendet beslutade SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att 
fastställa registreringsavdelningens avslag. 
 
R17/23 
UTGÅR. 
 
R18/23 
Plott. 
Uppfödare som inkommer med registreringsansökan för valpkull 8 månader efter att 
valpkullen fötts. Anledningen till att valpkullen ej registrerats tidigare är för att hanen 
som är pappa har varit under inregistrering. Nu är såväl hane som valpar registrerade. 
Ärendet togs upp för kännedom. 
 
R19/23 
Dansk-svensk gårdshund. 
Uppfödare med kennelnamn som inkommer med en sen registreringsansökan för en 
valpkull över ett år efter att den fötts. SKKs registreringsavdelning meddelar att 
moderstiken ej är höftledsröntgad vilket var ett krav på rasen när parningen utfördes. I 
en svarsskrivelse uppger uppfödaren att det uppstått många komplikationer under 
moderstikens liv och att hon skänkt den valp som registreringsansökan avser som 
blandras och att hon endast vill registrera den då detta blir hennes sista kull. Efter att 
ha granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade SKKs Uppfödar- och 
kennelkonsulentkommitté att neka registrering av valpkullen samt att då detta, såvitt 
är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna godta den 
inkomna förklaringen. UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig 
ajour med och följa gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär 
prövning. 
 
R20/23 
Pomeranian. 
Uppfödare med kennelnamn som trots flera påminnelser ej hämtat ut sina stamtavlor 
för en valpkull. Efter att ha granskat samtliga handlingar i ärendet beslutade SKKs 
Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att anmäla uppfödaren till SKKs 
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
 
R25/22 
Chihuahua. 
Uppfödare med kennelnamn som inkom med registreringsansökan för en importerad 
hund från Ryssland. Vid UKK 5 2022 beslutade UKK att neka registreringen då hunden 
importerats efter 2022-03-15 och registreringen skulle således bryta mot SKK/CS 
beslut om att neka registrering för importerade från Ryssland och Belarus i SKKs 
stambok. Detta gäller oavsett när hunden togs in i landet. Uppfödaren har nu 
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inkommit med en begäran om omprövning av ärendet. Efter att ha granskat samtliga 
handlingar i ärendet ansåg SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att de 
handlingar som bifogats omprövningen ej ändrar ärendet i sak varför kommittén 
beslutade att avslå omprövningen. 
 
 
§ 16 Bordlagda ärenden 
U70/22 
Uppfödaren har till dags dato ej utfört den av UKK beslutade härstamningskontrollen. I 
en skrivelse förklarar uppfödaren att hon ej fått respons från en av hanhundarnas 
ägare varför hon ej dragit igång processen med härstamningskontroll. När UKKs 
sekreterare tillskriver hanhundsägaren, som även hon är uppfödare med kennelnamn, 
meddelar denne att hon ej svarat på uppfödarens meddelanden om 
härstamningskontroll då hon känner sig illa till mods och påhoppad av uppfödaren. 
Hon meddelar även att hon inte känner något behov av att medverka till kontrollen då 
hennes hane ej är far till kullen och att hon endast signerat registreringsansökan efter 
påtryckningar från uppfödaren. Enligt uppgifter som hanhundsägaren fått ta del av ska 
det vara kullbrodern till hennes hane som är far till kullen. Efter att ha granskat 
samtliga handlingar i ärendet beslutade SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté 
att anmäla uppfödaren och hanhundsägaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse 
av SKKs grundregler. 
 
U71/22 
Uppfödaren har till dags dato ej inkommit med dokumentation som styrker att 
valparna i kullen förts in i Sverige i enlighet med gällande införselbestämmelser. 
Däremot har uppfödaren inkommit med en skrivelse där denne redogör för hur 
valparna veterinärbesiktigats och chipmärkts i Sverige. Efter att ha granskat samtliga 
handlingar i ärendet beslutade SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att 
skicka ett informationsbrev med SKKs grundregler samt gällande införselregler till 
uppfödaren. UKK förutsätter att uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom 
upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
U80/22 
Ärendet kommer att tas upp under det gemensamma mötet med SKK/AK 2023-01-20. 
Ärendet är fortsatt bordlagt till SKK/AK fått fälla sitt utlåtande om hur ärendet bör 
hanteras utifrån skrivelsen gällande ögonsjukdomen. 
 
U94/22 
Uppfödaren har meddelat att de nu påbörjat processen med härstamningskontroll 
men att det dragit ut på tiden på grund av jul och ledigheter. Ärendet är fortsatt 
bordlagt i väntan på att resultatet av härstamningskontrollen genomförts. 
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§ 17 Dispenser 
Förelåg inga dispensansökningar. 
 
 

§ 18 DN beslut samt återkallade ärenden 

Förelåg beslut från SKKs Disciplinnämnd, kommittén noterade informationen gällande 
besluten. 
 
U52/22 
Uppfödaren har nu inkommit med dokumentation som styrker att korrekta avtal 
upprättats varför SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté beslutade att dra 
tillbaka anmälan. 
 
U56/22 
Uppfödaren har nu inkommit med dokumentation som styrker att denne återbetalat 
handpenningen i sin helhet varför SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté 
beslutade att dra tillbaka anmälan. 
 
 

§ 19 UKKs nyhetsbrev 

Kommittén diskuterade vad som ska kommuniceras i nyhetsbrevet för uppfödare som 
skickas ut av kansliet i samarbete med kommittéer som handhar uppfödarrelaterade 
frågor. 
 
 
§ 20 Övriga ärenden 
Inga inkomna ärenden. 
 
 

§ 21 UKKs projektlista 

Kommittén gick igenom projektlistan och uppdaterade den i enlighet med dagens 
diskussioner. 
 
 

§ 22 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat. 

UKK beslutade att samtliga paragrafer som ej direktjusterats offentliggörs i samband 
med justerat protokoll. 
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§ 23 Nästa möte 

Kommer att hållas digitalt den 29 mars. 
 
 

§ 24 Sammanträdet avslutas 

Ordförande tackade alla för ett bra möte, därmed förklarades dagens sammanträde 
avslutat. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
Lotten Rönquist 
 
 
 
 
Jörgen Oinonen  Ing-Marie Röstlund 
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. 


