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SKK/AK nr 2-2019 

 

§ 47 Överklagan gällande parning mellan miniature american shepherd och 
australian shepherd 

 På föregående möte (AK 1-2019 § 17) beslutade SKK/AK att bevilja Svenska Miniature 
American Shepherdklubbens (SMASK) ansökan om parning mellan american miniature 
shepherd och australian shepherd (AS) för att registrera avkommorna miniature 
american shepherd (MAS). Beslutet fattades efter att kommittén hade gått igenom 
SMASKs motivering om behov av att bredda sin avelsbas.  

 Till dagens möte hade ras- och specialklubb för australian shepherd inkommit med en 
överklagan gällande SKK/AKs beslut genom en skrivelse och ifrågasättande av beslutet 
och vägen fram till beslut. Klubbarna anför bland annat att det fattade beslutet skulle 
påverka AS-rasen negativt i fråga om att omeriterade avelsdjur inom AS kan komma att 
användas till MAS-avel och på så vis påverka AS-rasen negativt samt att raserna är två 
olika raser i MASs hemland USA. Vidare anser klubbarna att frågan skulle ha tillsänts 
dem på remiss innan beslut fattades 

 SKK/AK vill tydliggöra att beslutet om korsavel mellan de aktuella raserna inte medger 
att avkommorna registreras som AS, i likhet med tidigare beslut (AK 1-2019 § 17 och 
CS 2-2017 § 38). Samtliga avkommor i korsparningarna ska registreras som miniature 
american shepherd och det kommer inte att vara möjligt att i senare led registrera 
deras avkommor som australian shepherd. Således kommer beslutet inte ha någon 
genetisk påverkan på AS.  

 För registrering av en avkomma efter korsparning gäller registreringsregler för MAS 
men SKK/AK har noterat att SMASK hade önskat att krav på den använda AS följer 
kraven för registrering av AS. Kommittén tror därmed att de AS-avelsdjur som används 
vid korsparningar kommer att följa regler och rekommendationer gällande för AS.  

 Korsparning kan, speciellt i små populationer, vara en del av en långsiktig plan för en 
genetisk bredd i en ny ras. I det aktuella fallet hade SKK/AK helst sett miniature 
american shepherd som en variant av australian shepherd vilket framgår av beslut AK 
2-2016 § 37, som senare ändrades av Nordisk Kennelunion som beslutade att det ska 
vara två raser.  

 Vid ansökan om korsparning har ibland den frågande klubben kontaktat klubben med 
inkorsningsrasen för att rådgöra om den tilltänkta rasen kan ha egenskaper som gör 
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den aktuell för inkorsning i den egna rasen. SKK skickar inte ut en remiss till den/de 
klubb/klubbar vars bestånd inte påverkas genetiskt av en eventuell korsparning och 
har heller inte gjort så i det här fallet.  

 Kommittén kan inte se att det finns någon anledning till oro för ras- eller 
specialklubben för AS-rasens framtid. Det är positivt för MAS att det finns friska, 
hälsoundersökta och MH-beskrivna AS att tillgå vid de tillfällen man ser behov av att 
genomföra en korsparning.     

 Mot bakgrund av ovanstående beslutade SKK/AK att stå fast vid sitt beslut att bevilja 
ansökan om parning mellan raserna och att avkommorna ska registreras som 
miniature american shepherd, inte som australian shepherd. 

 

  

 Paragrafen ovan redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock 
bli föremål för ändring av SKK/CS. 

 
 
Med vänlig hälsning 
Svenska Kennelklubben 
 

 

Anna Qvarfort 
e.u. 


