Till SKK,s juridiska, samt Ulf Uddman.

Angående ”köpeavtal med bibehållen avelsrätt” för hanhund.
Papillonuppfödarna har full diskussion angående detta avtal, därför vill klubben ha svart på
vitt vad som gäller. Jag har försökt att läsa igenom avtalet och även jag står lite frågande vad
som gäller. Eftersom undertecknad har varit aktiv uppfödare i 40 år så borde jag ha lite
kontroll över regler, men det förändras ju hela tiden.
Det har alltid varit så att om jag reducerar priset på en hanvalp, och bibehåller 1 eller 2
parningar på denna hanhund, har det varit så att jag enbart kan använda dem i min egen
kennel , inte kunna sälja dessa parningar till någon annan, utan det är endast ägaren som
kan sälja parningarna eftersom hon/han är ägare på hunden. Nu ser det ut som man jämför
tik/hanhund på ett halvfoderavtal. Tiken är det inga frågetecken över, en kull gäller och
uppfödaren tar allt som tillkommer, t.ex. ögonlysning, DNA patellaintyg betäckning
(betalning för betäckningen) samt handhar hela valpningen och försäljningen och
garantierna, vi har ett snitt på 2,7 valpar.
Men halvfoder på hanhund, innebär detta att jag som har gjort detta avtal med en
person/uppfödare att jag skall kunna sälja dessa parningar (3 st) till vem jag vill ( en parning
idag kostar mellan 6000:- - 8000:- )? Nyblivne ägaren/uppfödaren till denne valp åker runt
och tar mycket meriter på denna hanhund, och hon/han kan inte låna ut hanhunden förrän
uppfödaren har sålt/tagit sina betäckningar? Eller vems är pengarna när någon frågar ägaren
om parning? Om inte säljaren har tagit ut sina betäckningar utan håller på dem tills hunden
är 5år så kan inte ägaren bruka hanhunden, är det så?. Det hela låter lite konstigt i våra öron
för den som har lämnat ut hanvalpen på ett sådant avtal, har inga kostnader mera för
hanhunden, utan att valpen blev reducerad med inköpspriset, hälften. Ofta brukar en
uppfödare ta en lovande hanvalp från en annan uppfödare, men i detta läge kanske man
borde tänka sig för. Det har inte varit något problem förut att spara 1 till 2 betäckningar till
sin egen uppfödning. Det står inte i klartext vad som gäller köpeavtal med bibehållen
avelsrätt för hanhunden.
Helfoder på en hanhund, där finns det inga konstigheter.
Hoppas ni kan reda ut problemet så att vi kan publicera det i Papillon-posten
2015-02-20 Britt-Marie Hansson

Avelskommittén Papillon-Ringen
Kopia till Ulf Uddman.

Här kommer svaret från SKK.

Hej Britt-Marie

Jag ska försöka svara på dina frågor.

Som chefsjurist tog jag ett stort ansvar senast Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén (UKK)
ändrade i köpeavtalet med bibehållen avelsrätt vilket skedde år 2012. Avtalet togs fram år 2006
vilket var innan jag tillträdde min tjänst. Min tolkning har alltid varit sådan att du äger avelsrätten och
som ägare av avelsrätten kan du göra som du vill med den, använda på egen tik eller sälja till annan
tik eller till och med till hanhundsägarens tikar. För att förtydliga, man överlåter inte avelsrätten när
hanhunden parar, man säljer enbart en parning. Jag frågade sekreteraren i UKK, Åsa Blomqvist, och
enligt henne har detta alltid varit SKKs tolkning vad gäller hanhund. Dvs för en tik får man inte
överlåta avelsrätten till någon annan men för en hanhund kan du sälja parningar.

Det är som du skriver, en köpare som väljer att meritera hunden och göra den extra attraktiv får
vänta med att sälja parningar på hunden till dess att avelsrättigheterna övergår på köparen. Däremot
har jag svårt att se att en ägare av avelsrätten i ett sådant fall skulle sitta och hålla på dessa till
hunden blir fem år gammal, finns ingen särskild vinst i det.

SKKs tolkning av avtalet har alltid varit att innehavaren av avelsrätten ska utnyttja sina rättigheter
innan ägaren får göra detsamma, detta är särskilt viktigt i raser med små populationer. Om ägaren
kan använda hunden i avel före rättighetsinnehavaren skulle det kunna innebära att det inte går för
säljaren/uppfödaren att använda hanen i avel om den redan använts i större omfattning.

SKK förtydligade därför detta i senaste revideringen, år 2012, så nu framgår det tydligt på avtalets
framsida att köparen inte får använda hunden i avel innan säljaren utnyttjat sin avelsrätt. Inget
hindrar dock säljaren att tillåta köparen att ta en kull eller två dessförinnan, det är en benefik
handling och bryter på inget sätt mot SKKs avtal eller grundregler. Om säljaren väljer att göra så bör
det dock tydligt framgå i en bilaga till avtalet, där bör stadgas hur många parningar/kullar som

säljaren får använda hanen på, inom vilken tid etc. Det är inget vi rekommenderar då det lätt kan
leda till dispyter om vad man kom överens om, men väljer man att göra så bör man tydligt klargöra,
skriftligt, vad som gäller.

Jag hoppas att jag besvarat era frågor och funderingar men om jag missat något eller om ni kommer
på något ytterligare är ni välkomna åter.
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