Protokoll från Avelskommitténs möte den 20 februari 2011 kl 19.00, per Skype
Deltagare: Ingemar Zentio, Hasse Eliasson, Erik Nilzon, Catharina Linde Forsberg.
Frånvarande: Monica Hilton.
§1. Mötets öppnande. Ingemar förklarade mötet öppnat.
§2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Catharina.
§3. Val av justeringsman. Till justeringsman valdes Erik.
§4. MLS. Redogjorde Catharina för kinesbeaglesyndromet, eller Musladin-Luekesyndromet (MLS).
Detta orsakas av en genmutation som endast har påvisats hos beaglerasen och hos människa. Hos
beagle tror man att denna mutation ägde rum kanske redan för 100 år sedan eller mer. Den har
sedan spritts i rasen och förekommer nu sporadiskt över i stort sett hela världen, överallt där det
finns beaglehundar. Med hjälp av prov från bl a en svensk beagle har forskare i USA nu lyckats ta
fram en gentest vilken gör det möjligt att spåra anlagsbärare för sjukdomen. MLS har en enkel
recessiv nedärvning. Det innebär att för att en hund skall drabbas av MLS så måste den ha ärvt genen
av såväl sin far som sin mor. Båda föräldrarna till en MLS-beagle är alltså anlagsbärare. Under de
senaste åren har flera kullar i Sverige och Norge drabbats. Dessvärre uppträder inte de synliga
förändringarna förrän några månader efter det att valparna normalt har sålts.
Föredrogs en lista över kända fall av MLS i Sverige, och en förteckning över deras föräldrar, dvs
anlagsbärare av MLS. Motsvarande information från avelskommittéerna i Finland och Norge hade
distribuerats före mötet.
Efter en ingående diskussion enades AK om att tillställa AK i Finland och Norge nedanstående förslag
till gemensamma nordiska rekommendationer, vilka är i linje med de som har antagits i USA och i
England:
Förslag till rekommendationer:
MLS-beaglar (MLS/MLS) skall självklart inte användas i avel.
Föräldrar till MLS-drabbade beaglar har MLS-anlaget i enkel uppsättning (N/MLS) och skall inte
användas i avel annat än med testat fria hundar (N/N). På så vis kommer hälften av avkommorna
visserligen att bli anlagsbärare för MLS, men det kommer inte att födas några MLS- valpar.
Friska syskon till MLS-drabbade beaglar skall testas för MLS innan de går i avel. För de som testas fria
(N/N) finns inga avelsrestriktioner i detta avseende. För de som visas vara anlagsbärare (N/MLS)
gäller att de endast skall användas i avel med testat fria hundar (N/N).
Föräldrar och syskon till anlagsbärare (N/MLS) skall testas för att se om de är fria (N/N) eller också
anlagsbärare (N/MLS).
SBlK/AK ser det som mycket angeläget att medverka i ett nordiskt och internationellt samarbete för
att ytterligare kartlägga MLS-anlagets förekomst i rasen och försöka hämma dess spridning.
Uppdrogs åt Catharina att skicka över detta förslag till AK i Finland och Norge för synpunkter.

§5. Hur informerar vi om detta. Diskuterades hur AK på bästa sätt skulle kunna få ut befintlig
information till de lokala avelsråden och till uppfödarna. Ansågs att detta kunde ske genom utskick
till avelsråden och genom personliga kontakter med de uppfödare som har hundar som kan tänkas
vara anlagsbärare. Uppdrogs åt Ingemar, Hasse och Erik att ta kontakt med ägarna till några beaglar
vilka vore av särskilt intresse att få testade.
§6. Övriga frågor. Erik anmälde sitt intresse för att deltaga vid SKK:s avelsrådskurs steg 1 för
jakthundsklubbarna våren 2012.
§7. Nästa möte. Beslöts att vänta med att bestämma datum för nästa möte i avvaktan på svar från AK
i Finland och Norge på förslaget till rekommendationer för avel med MLS-belastade beaglar.
§8. Mötets avslutande. Tackade Ingemar för ett givande möte och förklarade detsamma för avslutat.
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Protokollet justerat i original

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats
kan dock bli föremål för ändring av SBlK/BCS.

