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GÅRDSNAMNSANSÖKAN 
 

Detta dokument är till dig som ska ansöka om gårdsnamn inom SKHRF. 
Läsa noga igenom kriterier och direktiv för innehav av gårdsnamn i 
SKHRF:s Handbok.  
Skriv tydligt och fyll i noggrant, skicka därefter in till aktuell klubbstyrelse som tar beslut om 
eventuellt gårdsbesök och rekommendation innan klubben skickar vidare till Uppfödarkommittén 
som gör en slutbedömning. 

Det är den ansvarige, alltså den myndige, som kommer hållas ansvarig för det som händer på gården. 
Se till att gården och alla burar uppfyller Jordbruksverkets krav innan du skickar in din ansökan. 

 

HUVUDINNEHAVARE 

Namn:     Personnummer: 
Adress:  
Telefonnummer:  
E-post:  
Klubb och medlemsnummer:  
Medlem sedan: 

MEDINNEHAVARE 1 

Namn:     Personnummer: 
Adress:  
Telefonnummer:  
E-post:  
Klubb och medlemsnummer:  
Medlem sedan:  

MEDINNEHAVARE 2 

Namn:     Personnummer: 
Adress:  
Telefonnummer:  
E-post:  
Klubb och medlemsnummer:  
Medlem sedan:  
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Kaniner 

Hur många kaniner finns på gården? Finns kaniner hemma/utlämnade på foder?  

Anteckningar:  

 

 

 

 

Burar 

Antal burar och burmått – innermått ska anges. Vad väger kaninen/kaninerna i respektive bur? Vad 
innehåller burarna? T ex sitthylla, bolåda osv. I vad/hur ges grovfoder, pellets och vatten?  

Anteckningar:  

 

 

 

 

Aveln 

Beskriv kort ditt mål med aveln. Hur ska den bedrivas? Tankar kring t ex inavel och defekter? 

Anteckningar:  

 

 

 

 

 

Gårdsnamn 

Varför söker du gårdsnamn? Motivering till valt namn. 

Anteckningar:  
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GÅRDSNAMNET DU/NI SÖKER ÄR:  

Skriv även om du vill ha: Kaniner, Hoppkaniner, Kaningård, Kaninuppfödare etc. 

 

Om gårdsnamnet blir godkänt förbinder jag mig att följa SKHRF:s direktiv angående avel och 
uppfödning.  
  
Sveriges Kaninhoppares Riksförbunds direktiv angående avel och uppfödning:  
 

• Gårdens måste följa svensk lag gällande innehav och hållande av kanin som är satt av 
Jordbruksverket. Gällande regler finns samlade i Djurskyddslagen (1988:534) 

• Huvudinnehavaren ska vara myndig  
• Medinnehavare ska vara 15 år fyllda  
• Minst en av innehavarna ska ha varit medlem i förbundet i minst 24 månader de senaste fem 

åren i SKHRF eller annat likvärdigt förbund  
• En seriös uppfödning ska bedrivas på gården. Med seriös menas väl genomtänkt och 

planerad avel i enlighet med Jordbruksverkets regler gällande avel  
• Köpeavtal ska upprättas  
• Inga ungar bör levereras tidigare än vid åtta veckors ålder  
• Gårdsnamn får endast användas på egna uppfödningar. Med egna uppfödningar menas kull 

som är född på den egna gården. Den/de kullar som fötts upp på gården innan namnet 
godkänts får om så önskas bära gårdens namn  

• Kullar födda på gården efter gårdsnamnet blivit godkänt skall rapporteras till förbundet via 
www.skuttli.se. Endast ungar från inrapporterade kullar får tävla under gårdsnamnet. För att 
kunna registrera kull måste gårdsnamnet vara aktivt  

• Sanningsenliga och fullständiga uppgifter skall lämnas gällande avelsdjur, uppfödda djur och 
avelsarbetet  

  
  
Om innehavaren/innehavarna inte följer direktiven äger Sveriges Kaninhoppares Riksförbund rätt att 
dra in gårdsnamnet. Ägare till kaniner som bär gårdsnamnet får själva välja om de vill behålla 
gårdsnamn på sina kaniner eller ej. Kaniner som föds på gården efter gårdsnamnet dragits in får ej 
bära gårdsnamnet.  
 

 

________________________________                       ________________________________ 
Huvudinnehavare                                                              Medinnehavare 1 
 
 
________________________________                        
Medinnehavare 2                                               
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