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Kiedings Kaniner
Innehavare: Lovisa & Rebecka Kieding
E-post: kiedingskaniner@gmail.com
Hemsida: www.kiedingskaniner.se

Kanin Kaninens namn: Född:

Tävlingsnamn i SKHRF: Reg.nr i SKHRF:

Fader: Kön:

Moder: Färg/teckning:

Vaccinerad:
Ja
Nej

Vaccinerad mot:
Datum:

Försäkrad:
Ja
Nej

Försäkringsbolag:

Säljare Namn: Lovisa Kieding Medlemsnr SKHRF: 11142

Mejladress: kiedingskaniner@gmail.com
Telefon: 0762008490

Adress:
Postnummer:
Postadress:

Köpare Namn: Medlemsnr SKHRF:

Mejladress:
Telefon:

Adress:
Postnummer:
Postadress:

Köpeskilling Kaninens försäljninngspris: Summa erlagd tingningsavgift:

Hel köpeskilling erlagd datum: Tingningsavgift erlagd datum:

Leverans Kaninen levereras den:
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Dessa grundregler är ett komplement till Jordbruksverkets lagar och regler
(https://jordbruksverket.se/). Även vad SKHRFs regler säger vid kull och uppfödning. Dessa

bifogas nedan för köparens kännedom.

1. Allmänt
1.1 En kaninägare inom SKHRF är en viktig representant för seriös och god kaninhållning och för

kaninhoppningen i stort. 1.2 Överlåtaren som kaninägare och uppfödare ska:

1.2.1 behandla och vårda kaniner och andra djur väl i enlighet med beprövad erfarenhet liksom
gällande djurskyddslagstiftning, förordningar och föreskrifter utfärdade med stöd av lagstiftningen.

1.2.2 följa och hålla sig uppdaterad om förändringar rörande SKHRFs stadgar och regelverk,
svensk lag och gällande föreskrifter som avser kanin, kaninhållning och konsumenträtt.

2. Uppfödaretik
2.1 En uppfödare ska i sitt avelsarbete iaktta god uppfödaretik. Detta innebär bland annat att:

2.1.1 hantera sin uppfödningsverksamhet sanningsenligt, kvalitetsmedvetet och med stort ansvar
2.1.2 tillse att honkanin deltar på officiella arrangemang tidigast den dag ungarna fyller 8 veckor,
varav hon ska ha varit separerad från ungarna i minst 2 veckor. Skiljs honan tidigare än 6 veckor efter
födseln ska honan vila 4 veckor efter separationen.
2.1.3 se till att kaninungen före försäljning har en miljö som gynnar den fysiska och
mentala utvecklingen  samt en god socialisering.

3. Avelsetik
3.1 Kaninuppfödning ska bedrivas på ett sådant sätt att det främjar avkommans hälsa och
välbefinnande. 3.2 Varje uppfödare som upplåter sin kanin till avel ska vara väl förtrogen
med aktuella bestämmelser i  djurskyddslagstiftningen och SKHRF.

3.2.1 En uppfödare ska i avelsarbetet undvika parningskombination som utifrån tillgänglig
information ökar risken för allvarlig sjukdom/funktionshinder hos avkomman.

Följande djur och kombinationer får ej avlas på enligt stämmobeslut 2021�
3.2.1.1 Individ som har helsyskon som lämnat bettfel

3.3 Uppfödare bör endast använda kaniner till avel som:
3.3.1 är i såväl god fysisk som psykisk kondition.

4. Önskemål för främjat avelsarbete
Följande punkter är önskemål för att främja och säkerställa ett hälsosamt avelsarbete hos våra

hoppkaniner 4.1 Köparen bör informera säljaren om defekt uppkommer inom två 2 månader från
att defekten är konstaterad. 4.2 Köparen bör informera säljaren om kraftigt negativa
beteendeväxlingar uppkommer.
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§1 Kaninen skall alltid tävla under ovanstående tävlingsnamn.

§2 Kaninens bur och skötsel skall följa rekommendationer satta av jordbruksverket i DFS saknr. L 80

§3 Uppfödaren har förköpsrätt om kaninen skall säljas och betalar då inte mer än 50% av summan kaninen
såldes för

§4 Om kaninen säljs skall detta avtal medfölja kaninen och den nya köparen har samma rättigheter och
skyldigheter gentemot uppfödaren

§5 Avel på kaninen skall ske i enlighet med Djurskyddslagen, DFS 2005�8 Saknr L80, 4 kap. 3 § De djur som
nedärver missbildningar, eller andra egenskaper som medför lidande för avkomman eller negativt påverkar
avkommans naturliga funktioner, får inte användas i avel.

§6 Med defekter i §5 menas bettfel, max factor, dvärggen, inåtvända ögonlock, megacolon, hippo samt
Nosematos (EC) som är en invärtes parasit som kan ge neurologiska problem.

§7 Kaninen får inte avlas med annan kanin vars släktskap gör att parningskombinationen resulterar i en
inavelskoefficient som överstiger 2%, i enlighet med §5 och §6 ovan.

§8 Är kaninen en honkanin skall hon inte paras efter 3 års ålder. Detta då ökad ålder medför ökad svårighet
vid förlossning.

§9 Skulle kaninen avlida 14 dagar efter det att uppfödaren lämnat ifrån sig kaninen har köparen hela
köpesumman innestående. Inga pengar betalas tillbaka utan köparen får välja en unge ur första lämpliga
kull. Skulle denna kull kosta mer får köparen betala mellanskillnaden.

§10 Skulle kaninen avlida 2 månader efter det att uppfödaren lämnat ifrån sig kaninen har köparen halva
köpesumman innestående.

§11 Ingen garanti lämnas vad gäller hoppduglighet då detta till stor del beror på hur kaninen tränas.

Kontakta uppfödaren om:

§12 Kaninen skulle få ärftlig defekt efter det att köpet gått igenom eller om kaninen får ungar som i sin tur
har ärftlig defekt.

§13 Kaninen skall avlivas/har avlidit eller om kaninen blivit förälder.

§14 Kaninen skall säljas. Uppfödaren har då förköpsrätt (se §3).

Underskrifter Ort: Datum:

Säljare: Köpare: (Om köparen är yngre än 18 år undertecknas avtalet av
målsman.)


