Vad gäller för uppfödare enligt de bestämmelser som finns gällande
fodervärdsavtal, köpeavtal m.m. Informationen är hämtat från SKK:s hemsida.
Publiceras med godkännande av SKK.
Uppfödarkommittéen.
Jag hinner inte beställa SKKs avtal, köparen står redan i farstun – vad ska jag
göra?
Svenska Kennelklubbens köpeavtal ska användas vid försäljning av hund. Köparen ska ha med sig
avtalet senast samma dag som valpen levereras. Du kan alltså inte skriva ett eget avtal temporärt och
skicka det korrekta avtalet till köparen när du hunnit få hem det.
Skickar du avtalet senare har du brutit mot Svenska Kennelklubbens grundregler och riskerar
disciplinär åtgärd. Det är ditt ansvar som uppfödare att se till att korrekt köpeavtal upprättas. Du får
förklara för köparen att du inte kan överlåta hunden utan avtal med av Svenska Kennelklubben
fastställt innehåll.
För att undvika problem – gå i god tid in på webbplatsen Köpahund.se och ladda ned köpeavtalet (läs
mer om det här: skriva ut köpeavtal) eller beställ avtalet på papper. Var ute i god tid, du kan inte få
avtalet samma dag du ringer eller mejlar!

Måste jag veterinärbesiktiga en vuxen hund som ska säljas?
Ja. Enligt Svenska Kennelklubbens grundregel 4:2 åligger det varje uppfödare att till
överlåtelsehandling bifoga ett veterinärintyg som inte är äldre än sju dagar. Detta gäller oavsett
hundens ålder.

Uppfödaren vill att jag betalar en summa och tingar valpen innan den är
född/registrerad. Kan jag bara sätta in pengar på uppfödarens konto?
Om handpenning erläggs ska Svenska Kennelklubbens avtal upprättas i samband med betalning.
Glöm inte att specificera vad betalningen avser om du för över pengarna till uppfödarens konto.

Jag vill inte att köparen ska kunna sälja hunden vidare eller avliva den utan
mitt godkännande, kan jag lägga till det villkoret i avtalet?
Nej, det kan du inte göra. Inte nog med att det strider mot Svenska Kennelklubbens grundregler, det
är dessutom en inskränkning i äganderätten att upprätta sådana villkor.

Jag köpte en valp men fick aldrig något skriftligt avtal, kan jag göra något?
Om uppfödaren är ansluten till SKK-organisationen har denne brutit mot Svenska Kennelklubbens
grundregler.
Som valpköpare kan du skriva till Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén (UKK) och informera om
detta. Adress: Svenska Kennelklubben, UKK, 163 85 Spånga. UKK kan därefter kontakta uppfödaren
och uppmana denne att upprätta ett skriftligt avtal. Följer inte uppfödaren vår uppmaning kommer
ärendet att gå vidare som en anmälan till Disciplinnämnden. Disciplinnämnden kan besluta att tilldela
uppfödaren disciplinär åtgärd, till exempel registreringsförbud under viss tid.

Hur många parningar får man som mest kräva på en hanhund som överlåts
med fodervärdsavtal?
Maximalt sex parningar.

Fodervärden sköter inte hunden enligt avtalet, kan jag hämta hem hunden?
Absolut inte. I sådana fall bryter du mot avtalet. Antingen kommer du och fodervärden överens om en
lösning, alternativt vänder du dig till allmän domstol för hjälp med att lösa tvisten

Jag är fodervärd åt en hund som överlåtaren nu vägrar återlämna, vad kan jag
göra?
Du kan informera Svenska Kennelklubbens juridiska avdelning om vad som hänt så kontaktar de
uppfödaren. Annars får du vända dig till Kronofogden eller Polisen med en begäran om
handräckning/anmälan.

Kan jag köpa loss en hund som överlåtits med fodervärdsavtal?
Endast om överlåtaren går med på det. Det är då upp till er som avtalsparter att komma överens om
villkoren.

Har SKK något delägarskapsavtal?
SKK har tidigare inte haft någon mall för delägarskapsavtal. Detta har vid UKKs möte nr 3 2015, (§ 65)
ändrats. Vid mötet beslutades att ett delägaravtal ska produceras, avtalet kommer att vara klart under
senare hälften av 2015. Mallen för delägarskap är frivillig att använda.
Används eget avtal är följande punkter viktiga:
Förutsättningar för delägarskap hane (tillägg för tik, se nedan) är att parterna införskaffat hunden i
syfte att den jämlikt ska ägas av parterna samt att parterna delar lika beträffande intäkter och utgifter.
Observera: det är upp till avtalsparterna att skriva ett skäligt avtal som reglerar rättigheter samt
skyldigheter.
I avtalet ska följande punkter finnas med:


delägarnas namn och adress



hundens namn samt registreringsnummer



var hunden ska bo största delen av tiden



vem av delägarna som har rätt till vilken parning/kull



hur kostnaderna ska fördelas



hur intäkterna ska fördelas



att den andra parten (alternativt vem som har) har förköpsrätt om den ena parten vill
hoppa av avtalet eller inte, samt storlek på eventuell kostnad

Om båda avtalsparter är uppfödare är det tillåtet att teckna delägarskapsavtalbåde avseende tik och
hanhund. Är den ena parten inte uppfödare är det tillåtet att teckna delägarskapsavtal för hane men
inte för tik, eftersom det gällande tik kan anses utgöra ett förtäckt fodervärdsavtal och därmed ett
kringgående av SKKs grundregler.

Om du som säljer är uppfödare är du i enlighet med SKKs grundregler även skyldig att teckna SKKs
köpeavtal med den som ska köpa in sig i hunden, oavsett om det är en annan uppfödare eller en
privatperson. Delägaravtalet används därefter som en bilaga till köpeavtalet.
Det är SKK:s förhoppning att detta avtal skall vara klart hösten 2016.

Kan jag som uppfödare kräva att köparen håller hunden liv- och
veterinärvårdsförsäkrad?
Nej, det kan du inte. Du kan dock informera köparen om vikten av att hålla hunden försäkrad.

Vad händer om hunden har ett dolt fel men uppfödaren inte har någon dolda
fel-försäkring?
Säljaren är ersättningsskyldig för dolda fel, oavsett om denne har en dolda fel-försäkring eller inte. Om
det inte finns någon försäkring är säljaren skyldig att betala ur egen ficka.

Mitt försäkringsbolag ersätter inte skadan eftersom jag inte har någon
företagsförsäkring, kan de göra så?
Som uppfödare bör du alltid kontrollera med ditt försäkringsbolag om det krävs att du tecknar en
företagsförsäkring för att ersättning ska utgå ur din hemförsäkring om din hund exempelvis skadar en
annan hund. Det kan räcka att du haft en enstaka valpkull för att försäkringsbolaget ska neka
utbetalning med anledning av att det saknas en företagsförsäkring. Olika bolag har olika villkor, det
finns bolag som har ett kenneltillägg till hemförsäkringen så kontrollera just ditt bolags villkor.

Kan jag få hjälp av SKKs juridiska avdelning?
Ja, det kan du – om du är medlem i Svenska Kennelklubben. Läs mer här: Om juridisk rådgivning.

