
Att registrera kull i Skuttli 
För uppfödare med registrerat gårdsnamn i Sveriges 
Kaninhoppares Riksförbund 

 

 

HÄR NEDAN HITTAR DU DEN INFORMATION DU BEHÖVER FÖR ATT 

REGISTRERA DIN KULL I SKUTTLI. 

Datum: Uppdaterad av: 

2020-07-21 Uppfödarkommittén 
uk@skhrf.se 

 

 
Från och med 1 januari 2015 är det obligatoriskt för alla 

gårdsnamnsinnehavare i SKHRF att registrera kullar födda efter detta datum. 

Från juni 2015 görs denna inrapportering via Skuttli. 

Skuttli.com 

 

Vilka kullar ska registreras via Skuttli? 

Det är endast nya kullar för ”nyregistrering” av kaniner som ska registreras via 

Skuttli. Finns kaninen/kaninerna redan inlagda och saknar gårdsnamn kontaktar 

du kaninregistratorn, kr@skhrf.se. De kullar ska alltså INTE registreras via 

Skuttli med risk för dubbletter. 

Som gårdsnamnsinnehavare i förbundet måste du ha en användare i Skuttli samt 

ha ditt gårdsnamn kopplat till din användare. Är din användare inte kopplat till 

ditt gårdsnamn? Kontakta Uppfödarkommittén på: uk@skhrf.se. Som 

nyregistrerat gårdsnamn kopplar UK din användare till ditt gårdsnamn i samband 

med att det blivit godkänt.  

HUR REGISTRERAR JAG EN KULL I SKUTTLI?  

Börja med att logga in på ditt konto på skuttli.com med ditt användarnamn och 

lösenord. I meny klickar du på ”Min sida”. 

På ”Min sida” får du överst på sidan upp nya knappar. En av de heter ”Lägg till 

kull”. Klicka på den och fyll i uppgifterna. Uppgifter som måste stå med är: 

- Far  

- Mor 

- Födelsedatum 

mailto:kr@skhrf.se
mailto:uk@skhrf.se


- Ungar vid födseln (antal) 

OBS! Föräldrarna måste finnas på Skuttli. 

Kolla så uppgifterna stämmer innan du klickar på ”Spara”. 

LÄGG TILL UNGAR I KULLEN 

När du klickat på ”Spara” kommer du till nästa steg där du lägger till varje 

enskild unge som fötts. Även de som inte överlevt till 8 veckors ålder. 

Klicka på ”Lägg till levande unge” för att lägga till en unge som uppnått åldern av 

8 veckor. 

 

Namn – Här skriver du in kaninens tävlingsnamn. OBS! Endast namn, ej 

gårdsnamn. 

Kön – Välj ungens kön. Se till att ha alla levande ungar könsbestämda vid 

kullregistreringen. 

Färg – Skriv in kaninens färg 

Köpare – Skriv in vem som tingat/köpt kaninen. Köparen måste ha ett konto i 

Skuttli. Du kan välja att lämna fältet tomt. Ungen hamnar då utan ägare i Skuttli 

när kullen godkänns.  

När ovannämnda är ifyllda klicka på ”Spara”. Är det flera levande ungar i kullen 

kan du nu fylla i uppgifter för nästa unge. 

När du lagt in samtliga levande ungar klickar du på ”Tillbaka till kullöversikten”. 

 

Klicka på ”Lägg till död unge” för att lägga till en unge som inte uppnått en ålder 

av 8 veckor. 

Dödsorsak – Här fyller du i av vilken orsak du tror ungen avlidit av. Välj i listan. 

Vet du inte så välj det som känns mest sannolikt har hänt. Vid val av ”Annan” 

MÅSTE en kommentar lämnas om vad som hänt ungen. 

Ålder (i dagar) – Hur gammal ungen var då den avled. 

Kommentar – Övriga kommentarer, mer i detalj vad som skett. 

När ovannämnda är ifyllda klicka på ”Spara”. Är det flera avlidna ungar i kullen 

kan du nu fylla i uppgifter för nästa unge. 

När du lagt in samtliga avlidna ungar klickar du på ”Tillbaka till kullöversikten”. 

OBS! Även om du har två eller fler ungar som dött på samma dag och av samma 

orsak, ska du fylla i formuläret för varje avliden unge! 

Antal avlidna + antalet levande ungar = antalet födda ungar. 

Stämmer inte dessa överens godkänns inte registreringen.  

När du lagt in alla födda ungar kontrollera en extra gång att all information är 

korrekt.  



SLUTLIGEN – SKICKA IN TILL UPPFÖDARKOMMITTÉN 

För att skicka in kullen för godkännande till UK klickar du på ”Skicka till 

Uppfödarkommittén”. Denna knapp syns endast när kullen är 8 veckor gammal. 

Har du lagt till kullen innan de blivit 8 veckor får du vänta tills de uppnått rätt 

ålder. Du går då åter in på ”Min sida”. Bläddra ner till listan som heter ”Mina 

kullar” kommer. Där hittar du kullen. Klicka på föräldrarnas namn för att komma 

in på kullsidan. Kontrollera att informationen fortfarande stämmer. Annars ändra 

innan du klickar på ”Skicka till Uppfödarkommittén. 

När UK kollat på din kull och att all information finns med kommer ungarna i 

kullen automatiskt hamna på köparnas sidor. Har du valt att inte fylla i köpare 

hamnar de utan ägare. Skaffar ägaren senare konto på Skuttli får denne 

kontakta KR (kr@skhrf.se) för att bli ifylld som ägare. 

 

VID EJ GODKÄND KULL 

Om kullen inte godkänns av UK kommer du kontaktas via mejl. Håll därför koll 

på din mejl och kontrollera att du har rätt mejladress inlagd på Skuttli. 

 

JAG KAN INTE SE UNGEN PÅ MIN SIDA – VARFÖR? 

Först när UK godkänt din kullregistrering kommer du kunna se kaninen bland 

”Mina kaniner” på ”Min sida”. Detsamma gäller för dina köpare/de nya ägarna. 

 

MEN JAG SKA ANMÄLA KANINEN TILL TÄVLING –  NU! 

Det är därför det är viktigt att uppfödaren skickar in kullregistreringen i god tid 

innan dess att ungarna får tävlingsdebutera. En unge ur en kull som inte är 

inregistrerad och godkänd kan inte anmälas till tävling. 

 

SKICKA IN KULLREGISTRERINGEN I TID!  

Mellan 8-12 veckors ålder är en rekommendation från UK. 

 

 

 

Vid frågor kontakta Uppfödarkommittén via uk@skhrf.se 


