Yhteispohjoismaiset Beaglein Jalostuspäivät
Kokkola 30 ‐ 31. 7. 2016
Samnordiska Beagle‐avelsdagar
Karleby 30 ‐ 31. 7. 2016

Suomen Beaglejärjestö – Finska Beagleklubben

Beagle Ringen Norge

Svenska Beagleklubben

Beagle on saavuttanut maailmanlaajuisesti suurta suosiota kompaktin kokonsa, älykkyytensä ja ystävällisen
luonteensa ansiosta. Beaglen vietti vie metsälle, mutta sinne se pääsee vain hyvin harvassa maassa. Meillä
Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa ajuetaustaisesta beaglesta on jalostettu erinomainen, yksinajava koira. Tällaista
beaglea ei juuri muualta maailmasta löydy, joten meillä on yhteinen, tärkeä tehtävä säilyttää ja edelleen kehittää
beagleimme käyttöominaisuuksia unohtamatta terveyttä ja käyttötarkoitusta palvelevaa rakennetta.
Vuosikymmenien ajan olemme tehneet antoisaa yhteistyötä ajokokeiden ja jalostuksen saralla. Yli rajojen
suuntautuneet astutusmatkat ovat olleet yksittäisten kasvattajien suunnittelemia ja toteuttamia. Myös maidemme
jalostusjaostojen yhteydenpito on viime vuosina tiivistynyt. Toivottavasti nyt Kokkolassa ensimmäisen kerran
järjestettävistä Pohjoismaisista jalostuspäivistä muodostuu käytäntö ja perinne kokoontua määräajoin, kenties joka
toinen tai kolmas vuosi. Yhdessä toimien saamme jalostettua hienosta beaglestamme vieläkin paremman ja
terveemmän koiran.
Tervetuloa Pohjoismaisille Jalostuspäiville.
Toivo Kangas, Suomen Beaglejärjestön puheenjohtaja

Över hela världen har beaglen blivit populär tack vare sin kompakta kroppsbyggnad, sin intelligens och sitt vänliga
lynne. Instinkterna lockar beaglen till skogen men det är bara i verkligt få länder beaglen får den möjligheten. Hos
oss i Finland, Sverige och Norge har man utgående från packbeaglen avlat fram en utmärkt, ensamdrivande hund.
Hundar med motsvarande egenskaper går knappt att finna någon annanstans i världen. Därför är det vår viktiga
uppgift att gemensamt jobba för att också i fortsättningen bevara och utveckla dessa bruksegenskaper utan att
glömma bort hälsan eller en kroppsbyggnad som gynnar bruksegenskaperna.
I flera decennier har samarbetet inom jaktprov och avel varit givande. De enskilda uppfödarna har planerat och
förverkligat resor över gränserna för att para sina hundar. Kontakterna mellan våra länders avelskommittér har
dessutom effektiverats under de senaste åren. Då vi nu för första gången ordnar de Samnordiska Avelsdagarna i
Karleby hoppas vi att det kunde bli en tradition att regelbundet, kanske varannat eller vart tredje år
sammankomma. Genom att verka tillsammans kan vi jobba för att avelsarbetet med vår fina beagle skall utveckla
en ännu bättre och friskare hund.
Välkommen till Samnordiska Avelsdagarna.
Toivo Kangas, ordföranden för Finska Beagleklubben

Käännökset / översättningar:
Titi Rolin, Kjell Fellman, Emilia Hesso, Sune Karlander, Timo Kilpeläinen, Paula Honkanen, Toivo Kangas

De Nordiska avelsdagarna

30 – 31.7.2016

i Karleby

Program

Lördag

(Tema: Bakgrundsinformation till det nordiska avelsarbetet)

9.00

Öppningsord (Toivo Kangas)

9.05

Kennelorganisationerna: Finland (Kirsi Sainio)

9.30

Kennelorganisationerna: Sverige (Erik Nilsson)

9.55

Kennelorganisationerna: Norge (Nils T. Kjøsnes)

10.20

Databaserna: Finland (Tero Honkanen)

10.45

Databaserna: Sverige (Erik Nilsson)

11.10

Databaserna: Norge (Stein Aasheim)

11.35

Frågor

11.45 – 13.00

Lunch

13.00

Insamlandet av uppgifter om defekter och sjukdomar: Finland (Timo Kilpeläinen)

13.25

Insamlandet av uppgifter om defekter och sjukdomar: Sverige (Erik Nilsson)

13.50

Insamlandet av uppgifter om defekter och sjukdomar: Norge (Nils T. Kjøsnes)

14.15 – 15.00 Kaffepaus
15.00

Praktiska erfarenheter från betäckningsresor (Vesa Meriläinen)

15.25

Praktiska erfarenheter från betäckningsresor (Erik Nilsson)

15.50 – 16.15 Praktiska erfarenheter från betäckningsresor (Stein Aasheim)

Söndag

(Tema: Mera ingående, detaljerade tankar om beaglens situation och framtid i Norden)

9.00

Gränsälvskampen har öppnat många dörrar (Aarni Vaaraniemi och Sune Karlander)

9.30

MLS och epilepsi i norden (Stein Aasheim, Erik Nilsson, Timo Kilpeläinen)

10.00

Paneldiskussion om beaglens hälsotillstånd och framtid. (Kilpeläinen, Kjøsnes, Nilsson)

11.30 – 12.45
12.45

Lunch

Nordiska beagle-enkäten (Timo Kilpeläinen)

Avelsdagarna avslutas ca kl 13.30

24.7.2016

Kennelorganisation
Sverige
Erik Nilsson

Svenska Kennelklubben - SKK
• SKK är hundägarnas riksorganisation och
företräder alla hundar och hundägare i
Sverige.
• Med drygt 300 000 medlemmar är SKK en av
Sveriges största intresseföreningar
• SKK sprider information, utbildar och väcker
debatt – och visar på den stora glädjen och
nyttan med hund!
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SKK i siffror
SKK i siffror
Antal medlemmar

300 000

Antal registrerade hundar

2 000 000

Antal registrerade hundar per år

50 500

Antal utställda hundar per år

140 000

Antal deltagande hundar på prov
och tävlingar per år

140 000

Antal anställda på kansliet

70

Ca 300
beagle

Kort om aktiviteter
• Svenska Kennelklubbens medlemsklubbar
anordnar drygt 600 utställningar varje år
• Antalet deltagande hundar är cirka 140 000
• Provverksamheten, som främst avser olika
former av jaktprov, omfattar omkring 4 000
prov med närmare 50 000 startande hundar
• Antalet tävlingstillfällen, främst lydnadsprov
och agility, är över 1000 per år med drygt
90000 startande
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Kennelfullmäktige
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Sveriges
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Avtalsanslutna rasklubbar

Avtalsanslutna
verksamhetsklubbar
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Har inte rösträtt på Kennelfullmäktige

Ca 1000
anslutna
klubbar
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Kennelfullmäktige
• Kennelfullmäktige (KF) är Svenska
Kennelklubbens riksdag och hålls vartannat år
• Deltar gör representanter för de olika länsoch specialklubbarna, totalt omkring 200
personer
• Det är under Kennelfullmäktige alla
övergripande beslut som rör organisationen
fattas
• Besluten ligger till grund för Centralstyrelsens
arbete under de följande två åren
• Senaste KF hölls 2–4 oktober 2015.
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Disciplinnämnden
• Disciplinnämnden (DN) behandlar anmälningar
avseende brott mot regelverket inom Svenska
Kennelklubben
• Nämnden lyder direkt under Kennelfullmäktige
och är därför helt fristående gentemot den
övriga organisationen
• Ledamöterna väljs vid Kennelfullmäktige
• Disciplinnämndens uppgift är att behandla
frågor avseende brott mot Svenska
Kennelklubbens stadgar eller övriga regelverk
• Kan besluta om Erinran, varning, förbud eller
uteslutning
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Centralstyrelsen
• Centralstyrelsen (CS) väljs av Kennelfullmäktige
• CS handlägger förvaltningen av SKK:s angelägenheter i
enlighet med vad som beslutas av Kennelfullmäktige
samt SKKs stadgar.
• Centralstyrelsen (CS) har nio ordinarie ledamöter och
fyra suppleanter
• Vid varje Kennelfullmäktige väljs drygt hälften av
ledamöterna, mandattiden för ordinarie ledamöter är
fyra år
• Centralstyrelsen organiserar sitt arbete via kommittéer
och arbetsgrupper
• Inom CS ansvars-område ligger alla SKKs
internationella kontakter och mycket av SKKs
fortlöpande dialog med regering/riksdag och olika
myndigheter.

FCI
Valberedning

Kennelfullmäktige

Svenska
Kynologiska
Akademin

Disiplinnämnden
Kansli

Centralstyrelse
Kommittéer
st

Specialklubbar

Ras- och/eller
lokala klubbar

Länsklubbar

Lokala klubbar

Sveriges
Hundungdom

15

Verksamhetsklubbar

Lokala klubbar

Avtalsanslutna rasklubbar

Avtalsanslutna
verksamhetsklubbar

Har inte rösträtt på Kennelfullmäktige

Har inte rösträtt på Kennelfullmäktige

•Arbetsgruppen för
rashundar och
medlemsrekrytering
•Arbetsgruppen för
standardfrågor
•Arbetsgruppen för särskilda
rasspecifika
domaranvisningar
•Avelskommittén
•Domarkommittén
•Dopingkommittén
•Föreningskommittén
•Jakthundskommittén
•Kommittén för hundars
mentalitet
•Kommittén för
medlemsfrågor
•Prov- och
tävlingskommittén
•Uppfödar- och
kennelkonsulentkommittén
•Utbildningskommittén
•Utställningskommittén
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Kommittéerna
• Kommittéerna bereder och beslutar i ärenden
inom sitt fackområde men samtliga beslut
fastställs slutligt av CS.
• Varje kommitté leds normalt av en ledamot i
Centralstyrelsen.
• Alla beslut som kommitéerna fattar kan
överklagas till CS.

Kommittéer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetsgruppen för rashundar och medlemsrekrytering
Arbetsgruppen för standardfrågor
Arbetsgruppen för särskilda rasspecifika domaranvisningar
Avelskommittén
Domarkommittén
Dopingkommittén
Freestylekommittén
Föreningskommittén
Jakthundskommittén
Kommittén för hundars mentalitet
Kommittén för medlemsfrågor
Prov- och tävlingskommittén
Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén
Utbildningskommittén
Utställningskommittén
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Arbetsgruppen för rashundar och
medlemsrekrytering
Svenska kennelklubbens arbetsgrupp för
rashundar och medlemsrekrytering
Arbetar för att öka intresset av att köpa
rashundar och öka antalet
länsklubbsmedlemmar

Arbetsgruppen för standardfrågor
Svenska Kennelklubbens arbetsgrupp för
standardfrågor – tidigare Standardkommittén
• Ansvarar för rasstandarder, rasgruppsplacering
och svenska rasnamn
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Arbetsgruppen för särskilda
rasspecifika domaranvisningar
Arbetsgruppen för särskilda rasspecifika
domaranvisningar – tidigare kommittén för
särskilda domaranvisningar
• Har till uppgift att motverka premiering av
exteriöra överdrifter i bedömningen av hundar
på hundutställning.

Avelskommittén
Avelskommittén, AK, är Svenska Kennelklubbens
kommitté för avelsfrågor.
• Avelskommittén (AK) verkar för att avelsarbetet utvecklas
efter de för SKK-organisationen gemensamma och
övergripande riktlinjerna
• Stödjer vid behov ras- och specialklubbar i deras arbete
med avelsfrågor.
• AK fastställer de av klubbarna utarbetade rasspecifika
avelsstrategierna (RAS)
• Beslutar om exempelvis hälsoprogram, registreringsregler
och andra bestämmelser som berör avelsarbetet.
• AK anordnar även konferenser och utbildning för
klubbarnas avelsfunktionärer.
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Domarkommittén
Domarkommittén, DK, är Svenska
Kennelklubbens kommitté för
exteriördomarfrågor.
• Kommittén (DK) ansvarar bland annat för utbildning och
auktorisering av exteriördomare.
• Kommittén samordnar specialklubbarnas
exteriördomarkonferenser avseende planering och
tidpunkt samt granskar raskompendier.
• DK biträder Utställningskommittén vid protester som berör
domares agerande vid utställning.
• Kommittén tar även fram och ser över regelverk och
riktlinjer som berör exteriördomare.

Föreningskommittén
Kommittén samordnar specialklubbarnas
exteriördomarkonferenser avseende planering
och tidpunkt samt granskar raskompendier.
• DK biträder Utställningskommittén vid protester som berör
domares agerande vid utställning.
• Kommittén tar även fram och ser över regelverk och
riktlinjer som berör exteriördomare.
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Jakthundskommittén
Jakthundskommittén, JhK, är Svenska
Kennelklubbens kommitté för jakthundsfrågor.
• Jakthundskommittén ansvarar bland annat för riktlinjer
gällande jakthundsfrågor och bestämmelser för
jaktprovschampionat, jaktprovsbestämmelser samt regler
för bruksavels- och bruksuppfödarpris.
• Kommittén ska arbeta för att stärka SKKs profil inom
områden som rör jakt och jakthundar samt utveckla
samarbetsformer med jägarorganisationer.
• Kommittén ska även verka för att sprida information om
god jaktetik och andra riktlinjer som berör
jakthundsfrågor.
• .

Kommittén för hundars mentalitet
Kommittén för hundars mentalitet, KHM, har ett
övergripande ansvar för samordningen av
Svenska Kennelklubbens arbete med hundars
mentalitet.
• Kommittén för hundars mentalitet (KHM) ansvarar för den
övergripande samordningen av SKKs arbete med hundars
mentalitet, till stöd för såväl uppfödare, klubbar som
enskilda hundägare.
• Kommittén har vidare till uppgift att kvalitetssäkra olika
sektorer inom hundbranschen.
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Kommittén för medlemsfrågor
Kommittén för medlemsfrågor, KM, är Svenska
Kennelklubbens kommitté för prövning om
medlem brutit mot SKKs stadgar och regler i
den delen som regleras i 14 §, rörande CS
möjlighet att utdöma tillträdes- eller
tävlingsförbud samt SKKs grundregel 1:2 som
rör medlems uppförande i tal eller skrift.

Prov- och tävlingskommittén
Prov och tävlingskommittén, PtK, är Svenska
Kennelklubbens fackkommitté för de prov- och
tävlingsregler som inte avser utställning,
mentalitet och jaktprov.
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Uppfödar- och
kennelkonsulentkommittén
Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén,
UKK, är Svenska Kennelklubbens kommitté för
praktiska uppfödarfrågor.
• Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén ansvarar
bland annat för utbildning och auktorisering av
kennelkonsulenter.
• Kommittén ger också råd och anvisningar i enskilda
uppfödarfrågor och bedömer om en viss parning står i
överensstämmelse med SKKs regelverk.
• Kommittén tar även fram och ser över regelverk, avtal,
utbildningsmaterial och andra trycksaker samt det
broschyrmaterial som distribueras till hunduppfödare
och kennelkonsulenter.

Utbildningskommittén
Utbildningskommittén, UK, ansvarar för den
övergripande samordningen av frågor som rör
distansutbildning, uppfödarutbildning och
samarbete med Studiefrämjandet
• Utbildningskommittén (UK) ansvarar bland annat för att
hålla kontakt med utbildningsansvariga inom SKKorganisationen och kartlägga utbildningsbehovet av
distansutbildningar.
• Dessutom har UK ett ansvar för SKKs
uppfödarutbildning samt ett övergripande ansvar för
SKKs distansutbildningar
•

Kommittén skall även samarbeta centralt med
Studiefrämjandet.
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Utställningskommittén
Utställningskommittén, UtstK, ansvarar för
Utställnings- och championatregler och har bland
annat beslutanderätt vid tolkning av regler vid
protester.
• Kommittén arbetar för att fastställa samarbetsrutiner kring
utställningsregler inom Norden.
• Kommittén ansvarar för Regler och anvisningar för ringsekreterare
och auktorisation av ringsekreterare
• Kommittén ansvarar regler och riktlinjer för certifierade
utställningsarrangörer samt Anvisningar för utställningar som inte
stambokförs (inofficiella utställningar).
• I kommitténs uppdrag ingår att i samråd med Sveriges
Hundungdom främja ungdomars intresse för
utställningsverksamhet
• Kommittén ska godkänna klubbarnas utställningar samt jobba med
utbildningsinsatser för utställningsfunktionärer som
utställningsansvariga, ringsekreterare samt för certifiering av
utställningsarrangörer.
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ORGANISERING AV
HAREHUNDENE I NORGE
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Organisasjonskart
NKK ‐ Norsk kennel
klubb

Nasjonalt

Lokalt

BRN ‐
Beagleringen
Norge

NHKF ‐ Norske
harehundklubbers
forbund (3300
medlemmer)

10 lokale
ringer

18 lokale
harehundklubber

§1‐2 Formål
• NHKF har til formål å ivareta hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra
til å fremme positive aktiviteter med drivende hunder og utviklingen av
disse. Organisasjonsmessig skal NHKF samle harehundklubbene i felles
arbeid for å fremme formålet med å bidra til fornuftig avl og godt
hundehold for alle anerkjente harehundraser. Formålet søkes fremmet ved:
1. Avlsarbeid med vekt på bruksegenskaper, helse, gemytt og eksteriør.
2. Å arbeide for riktig behandling av harehundene.
3. Å sørge for at jakthundsporten drives i verdige former.
4. Å arrangere representasjonsprøver som NM og landskamper.
5. Å utdanne jaktprøvedommere, instruktører og bidra til
kompetanseheving.
6. Å utgi medlemsblad og drive egen hjemmeside.
7. Å iverksette øvrige tiltak som antas å gavne formålet.
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NHKF velger avlsråd og utarbeider avlsstrategier for
11 raser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beagle
Drever
Dunker
Finsk støver
Haldenstøver
Hamiltonstøver
Hygenhund
Luzernerstøver
Schillerstøver
Schweizer‐ og Istarkistøver

Raseringer/raseforeninger
• §6‐1 Raseforeninger.
Landsomfattende rasegrupper med vedtekter som er godkjent av NHKF
kan gis forslagsrett i saker som spesielt angår egne raser, herunder
forslagsrett til valg av avlsråd. Rasegruppene er frittstående organer,
men må ha vedtekter med hovedformål å arbeide for å fremme
kvaliteten av de respektive raser, samt at medlemmene må stå tilsluttet
en lokal harehundklubb for å oppnå forslagsrett som nevnt ovenfor.
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Beagleringen Norge
• §1‐1 Organisasjon og virkeområde
Beagle‐Ringen‐Norge, forkortes til BRN. Beagle‐Ringen‐Norge er en sammenslutning av lokale ringer. BRN er
samarbeidende med NHKF og omfatter rasen Beagle.
BRN er en uoffisiell rasering for beagle.
Forbundet har verneting på Gardermoen.
§1‐2 Formål
BRN har til formål:
Å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge.
Å bidra til å fremme positive aktiviteter med beagle og utviklingen av rasen.
Å arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av beaglen.
Å arbeide for å utvikle beaglens jaktegenskaper.
Å sørge for at avl av beaglen skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasens sunnhet.
Formålet søkes fremmet ved:
Å utbre kjennskap til beagle, dens egenskaper og bruksområder.
Å være medarrangør ved utstillinger og prøver.
Å veilede og gi råd i avl og oppdrett gjennom avlsrådet for beagle.
Å utgi medlemsblad og hjemmeside.
Å bistå lokalringene i organisasjonsspørsmål med sikte på å oppnå optimalt samarbeid.

Fordeler og ulemper
Fordeler:
‐ Vi er få som driver med beagle og harehunder i Norge og har behov for å
samarbeide med andre for å arrangere jaktprøver og utstillinger.
‐ Et godt jaktprøve‐ og utstillingstilbud i nærområdet.
‐ En robust organisasjon og et sterkere fagmiljø.
‐ Får et bredere og riktigere perspektiv på rasen ved at vi får vurdert beaglen
opp i mot andre raser.
Ulemper:
‐ Vi er ikke «herre i eget hus».
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SUOMEN
BEAGLEJÄRJESTÖN
KOIRATIETOKANTA
FINSKA BEAGLEKLUBBENS
HUNDDATABAS
TERO HONKANEN 30.7.2016 WEBMASTER@BEAGLEJARJESTO.FI

KUKA OLEN?
• Tero Honkanen, Suomen Beaglejärjestön webmaster ja tietokannan ylläpitäjä.
• Seppo Lehtonen ja Antti Salkonen ovat edeltäjiäni. Antin siirtyessä taustalle tehtävät annettiin
minulle noin kaksi vuotta sitten. Tämä aika on mennyt opetellessa tietokantaa. Toivottavasti
tulevaisuudessa taidot riittävät kehittämään järjestelmää parempaan suuntaan.
• Minut tavoittaa parhaiten sähköpostilla webmaster@beaglejarjesto.fi.

VEM ÄR JAG?
• Tero Honkanen, webmaster och databasadministratör i Finska Beagleklubben.
• Seppo Lehtonen och Antti Salkonen är mina föregångare. När Antti flyttade sig till bakgrunden, fick
jag uppgifterna för ungefär två år sedan. Denna tid har gått åt att lära mig databasen.
Förhoppningsvis räcker kunskaperna i framtiden för att utveckla systemet i en bättre riktning.
• Bäst får man tag på mig per e‐post webmaster@beaglejarjesto.fi.
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BEAGLEIN TIETOKANNAT SUOMESSA
• Suomessa käytössä on Beaglejärjestön oma tietokanta www.beaglejarjesto.fi/tietokanta/index.php ja
SKL:n tietokanta www.jalostus.kennelliitto.fi/frmEtusivu.aspx?R=161.
• Nämä kaksi tietokantaa eroavat merkittävästi toisistaan. Tarkastellaan seuraavaksi hieman näitä eroja ja
syvennytään sitten Beaglejärjestön omaan tietokantaan. Tähän esitykseen sain luvan käyttää Timo
Kilpeläisen omistamaa FIN36516/07 M‐14 FI KVA Jullea. Tarkastellaan tämän koiran tietoja molemmissa
tietokannoissa.
• Aikataulun ollessa hyvin rajallinen mennään hieman reilumpaa vauhtia.

BEAGLEDATABASERNA I FINLAND
• I Finland används Beagleklubbens egen databas www.beaglejarjesto.fi/tietokanta/index.php och Finska
Kennelklubbens (FKK) databas www.jalostus.kennelliitto.fi/frmEtusivu.aspx?R=161.
• Dessa två databaser skiljer sig märkvärdigt från varandra. Näst granskas lite dessa skillnader och sedan
koncentreras på Beagleklubbens egen databas. I denna presentation fick jag lov att använda Timo
Kilpeläinens FIN36516/07 M‐14 FI KVA Julle. Vi betraktar hundens information i båda databaserna.
• För att tidtabellen är mycket begränsad måste vi skynda oss lite.

MITÄ TIETOJA JULLESTA LÖYTYY SKL:N KANNASTA?
• Kennelliiton tietokannasta löytyy perustiedot koirasta, joiden lisäksi näkyvät
sukutaulu sekä koe‐ ja näyttelytulokset. Koetuloksissa ei esitetä lisätietoja.
• Kennelliiton kannassa on mahdollista tehdä paritus lisäämällä toisen koiran
rekisterinumero ja painamalla “Muodosta sukutaulu”.

VILKEN INFORMATION PÅ JULLE KAN HITTAS I FKK:S DATABAS?
• I Kennelklubbens databas finns det grunduppgifter på hunden. Därtill finns det en
stamtavla samt prov‐ och utställningsresultat. Tillläggsinformation visas inte i
provresultaten.
• I Kennelklubbens databas är det möjligt att göra en parning genom att tillsätta
registeringsnumret för en annan hund och att trycka på “Uppgör stamtavlan”.
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MITÄ TIETOJA JULLESTA LÖYTYY SBJ:N KANNASTA?
• Kuinka löydän Jullen Beaglejärjestön kannasta? Hakutapoja on useita; yleisin hakutapa lienee nimellä tai
rekisterinumerolla. Myös omistajan nimellä voidaan hakea tai muistelemalla jotain koetta, jossa koira,
tässä tapauksessa Julle, on ollut mukana. EK‐numero on myös yksi hakumahdollisuus.
• HUOM!! Käytä hakuja tehdessä korvausmerkkinä %‐merkkiä *‐merkin sijaan. * ei toimi järjestön
kannassa!!! Yhden merkin voi korvata alaviivalla (_), kun taas %‐merkki korvaa useita. Katsotaan
esimerkki tästä.
• Klikkaamalla vasemmalta alhaalta Ruotsin lippua Tietokanta‐sivu kääntyy ruotsiksi.

VILKEN INFORMATION PÅ JULLE KAN HITTAS I FBK:S DATABAS?
• Hur hittar jag Julle i Beagleklubbens databas? Det finns många sökningssätt; det vanligaste sättet är
antagligen namn‐ eller registernummersökning. Man kan även söka med ägarnamnet eller genom
att tänka efter ett prov som hunden, i detta fall Julle, har deltagit i. SSB‐numret är också ett
sökningsalternativ.
• OBS!! Använd i sökningarna %‐tecknet som ersättningstecken i stället för *‐tecknet. * fungerar inte i
klubbens databas!!! Ett tecken kan ersättas med understreck (_), medan %‐tecknet ersätter flera
tecken. Vi tittar på ett exempel här.
• Genom att klicka på den svenska flaggan på sidans vänstra nederkant översätts Databas‐sidan till
svenska.

KOHTA “MUUT TIEDOT”
• Yksi tärkeimpiä valikoita etsittäessä tietoja koirasta ja sen
sisaruksista/sukutaulusta. Valikossa ovat Sukutaulu, Kokeet laaja, Sisarukset,
Jälkeläiset, Koejälkeläiset, Sukusiitosaste ja Virtuaaliparitus.
• Käydään näitä seuraavaksi läpi.

MENY “ÖVRIG DATA”
• En av de viktigaste menyerna när man söker efter information på hunden och dess
syskon/stamtavla. I menyn finns punkterna Stamtavla, Jaktprov i detalj, Syskon,
Avkommor, Jaktprovavkommor, Avelsgrad och Virtuell parning.
• Vi går genom dessa näst.
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NYT ON JULLE KÄSITELTY. MITÄ MUUTA LÖYTYY?
• Mennään takaisin sivulle www.beaglejarjesto.fi/tietokanta/index.php ja tarkastellaan vasenta
sivupalkkia. Käydään näitä seuraavaksi läpi.
• Omistajahaulla voi hakea koiria omistajan perusteella. Samat hakusäännöt kuin Julleakin etsiessä.
• Esim. nartulleen urosta etsivälle kohta “Koetulosten haku” on erinomainen valinta rajata hakua
tiettyjen ominaisuuksien avulla. Kannattaa huomioida hakuehtojen järkevä rajaaminen.
• Ajokokeet. Täältä löytyvät kaikki Beaglejärjestön tietokantaan kirjatut kokeet. Kokeen koirien
koirakohtaisia pöytäkirjoja voi tarkastella suoraan PDF‐muodossa tai klikkaamalla Lisätiedot‐
kohtaa (LT).
• EK‐Koirat‐ ja Siitosurokset‐valikoista pääsee tarkastelemaan kyseiset ehdot täyttäviä koiria.
• Virtuaaliparituksessa pääsee tekemään parituksia haluamilleen yhdestelmille. Käytössä on myös
EPI‐Info, joka pohjautuu järjestelmässä oleviin EPI‐tietoihin. HUOM!!! Lukekaa EPI‐Info!!!!
• Opastusta. Kaikista tärkein kohta! Perehtykää järjestön tietokannan ohjeistukseen, niin osaatte
käyttää sitä parhaalla mahdollisella tavalla.

NU HAR VI BEHANDLAT JULLE. VAD ANNAT FINNS DET?
• Vi går tillbaka till sidan www.beaglejarjesto.fi/tietokanta/index.php och granskar den vänstra
sidobalken. Vi går genom menyn.
• Med Ägarsökning kan man söka efter hundar med ägaren. Samma sökningsregler gäller som med
att söka efter Julle.
• Till exempel när man söker efter en hane för sin tik är punkten “Provresultatsökning” ett utmärkt
val för att begränsa sökningen med hjälp av vissa egenskaper. Det lönar sig att lägga märke till att
begränsa sökvillkoren på ett vettigt sätt.
• Jaktprov. Här hittar man alla i Beagleklubbens databas uppdaterade prov. Individuella protokoll för
hundarna i provet kan granskas direkt i PDF‐form eller genom att klicka på punkten
Tilläggsinformation (TI).
• I specialstambokshundar‐ och Avelshanar‐menyerna kan man granska hundarna som uppfyller de
ifrågavarande villkoren.
• I Virtuell parning kan man göra parningar med olika kombinationer. Det används även EPI‐Info,
som baserar sig på epilepsiinformationen i databasen. OBS!!! Läs EPI‐Infon!!!!
• Vägledning. Den allra viktigaste punkten! Sätt er in i klubbens databasvägledning så att ni kan
använda den på det bästa möjliga sättet.
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KIITOS MIELENKIINNOSTA. OISKO KYSYTTÄVIÄ?
• Mikäli ei nyt ole kysyttävää, niin älkää epäröikö ottaa yhteyttä jos ongelmia tai
vastaavaa ilmenee.
• webmaster@beaglejarjesto.fi
• www.beaglejarjesto.fi

TACK FÖR ERT INTRESSE. FINNS DET NÅT ATT FRÅGA?
• Om det inte finns något att fråga, tveka inte att ta kontakt om det finns problem eller
liknande.
• webmaster@beaglejarjesto.fi
• www.beaglejarjesto.fi
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Databaser i Sverige
Erik Nilsson

WWW.SKK.se
Kontakt Press Dokument Våra tidningar SKK Shop Köpahund.se DjurID.se Hundata

English
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WWW.SKK.se
Kontakt Press Dokument Våra tidningar SKK Shop Köpahund.se DjurID.se Hundata

English

SKK.se – Dokument
Mest efterfrågade
Viktiga blanketter, regelhäften och andra ofta efterfrågade dokument
Blanketter
Blanketter för att teckna avtal, registrera valpkull, ansöka om
championat, tävlingslicens, dubblettbevis m.m.
Regler & riktlinjer
Svenska Kennelklubbens utställnings- och championatregler,
grundregler, registreringsregler och andra regelverk
Protokoll
Protokoll från Svenska Kennelklubbens olika kommittéer,
Centralstyrelsen, Kennelfullmäktige samt Assistanshundsrådet
För funktionärer
Blanketter, regelhäften och andra dokument som du kan behöva i din
roll som funktionär.
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SKK.se – Dokument
DjurID.se – ägarregistret
Broschyrer
Nedladdningsbara broschyrer från Svenska Kennelklubben. Du kan
också beställa broschyrerna direkt från SKK
Affischer
Nedladdningsbara affischer från Svenska Kennelklubben
Övriga dokument
Ordlistor, intressanta artiklar ur Hundsport Special och andra
dokument
In English
Here you can find forms, regulations and other material in English
needed for buying dogs, mating dogs and entering dogs to contests
etc.

WWW.köpahund.se

Hundraser A-Ö
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WWW.köpahund.se

Beagle
Presentation
Valpkullar
Uppfödare

WWW.djurid.se

•

Via DjurID.se – Svenska Kennelklubbens
ägarregister kan du hitta ägaren till alla
ägarregistrerade hundar och katter.

•

Om ägaren valt att publicera ägaruppgifterna på
internet.

•

Har ägaren valt att inte publicera sina uppgifter
via internet kan du ringa dygnet runt och få
kontaktuppgifter till ägaren av det djur du hittat.

•

Polisen har också tillgång till vårt register dygnet
runt.

•

Här finner du affischer för
bortsprungna/upphittade hundar och katter som
du kan sätta upp ute.
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http://hundar.skk.se/hunddata/

Sök hundar

Har du kompletta uppgifter kan du
söka på Reg.nr, Tatuering/tång-ID,
Chip-nr eller Namn
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Sök hundar

För Reg.nr, skriv enligt följande modell:
Sxxxxx/xx om hunden är registrerad före
år 2000
Sxxxxx/200x om hunden är registrerad år
2000 eller senare
För hundar med annan bokstav i början;
skriv det som står på stamtavlan.

Sök hundar

Har du delar av uppgifter:
Använd då tecknet * att ersätta den del
du inte känner till. T.ex för sökning på
namn där du inte känner till
kennelnamnet men att hunden heter
"FIDO", skriv: *fido.
Du kan även använda tecknet #.
# ersätter exakt ett okänt värde
* ersätter en eller flera okända värden
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https://hundar.skk.se/avelsdata

SKK AVELSDATA ger åtkomst till Svenska Kennelklubbens
databas där du bl.a.
– Får information om samtliga svenskregistrerade hundar födda
1990 eller senare, inkl. avkommestatistik.
– Har möjlighet att göra provparning där inavelsgraden
beräknas.
– Får rasstatistik baserad på födelseår för svenskfödda hundar
födda 1990 eller senare.
Allt SKK registrerar måndag till fredag överförs respektive natt till
Avelsdata. Samtidigt med överföringarna ska nya beräkningar av all
statistik ske (förutom HD/ED-index som beräknas en gång per
vecka).
De statistiska beräkningarna uppdaterades senast 2016-06-24
Du kan göra vissa förval om du går in under "Inställningar".
Läs gärna hjälpen för praktiska råd om hur du bäst använder SKK
Avelsdata.
Antal besökare sedan 2006-04-04 :3 885 666
Programversion: 14 april, 2016.

Avelsdata
• Det finns inget krav på medlemskap och
tjänsten är avgiftsfri.
• På Avelsdata finns förutom information på
individnivå också rasstatistik och
populationsöversikter.
• Många uppfödare begagnar sig av möjligheten
att göra provparningar mellan två hundar till
exempel för att kontrollera inavelsgraden hos
den tänkta avkomman.
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Avelsdata
• I Avelsdata finns noteringar om hundar som
av olika orsaker inte uppfyller
registreringsreglernas krav för att en hund ska
få användas i avel.
• Det kan handla om att hunden har en sjukdom
eller defekt som visat sig vid en
veterinärundersökning eller ett så kallat DNAtest.
• Tjänsten används av uppfödare och klubbarnas
avelsfunktionärer tack vare att den ger en
helhetsbild över utvecklingen och statusen ur
till exempel vissa hälsoaspekter för en hel ras.

Avelsdata

• Att snabbt och enkelt få tillgång till de
uppgifter som finns i Avelsdata underlättar
uppfödarnas sökande efter lämpliga avelsdjur
• Kan också visa en presumtiv valpköpare vad en
avelstik/avelshane har lämnat för avkomma
tidigare.
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Hundar
Sök/välj hundar
Hundinfo
Stamtavla
Veterinärdata
Tävlingsresultat
MH diagram
BPH diagram
Kull/helsyskon
Kullar och
avkommor
Statistik avkommor
Provparning
Raser

Hundar
Sök/välj hundar
Hundinfo
Stamtavla
Veterinärdata
Tävlingsresultat
MH diagram
BPH diagram
Kull/helsyskon
Kullar och
avkommor
Statistik avkommor
Provparning
Raser

9

24.7.2016

Hundar
Sök/välj hundar
Hundinfo
Stamtavla
Veterinärdata
Tävlingsresultat
MH diagram
BPH diagram
Kull/helsyskon
Kullar och
avkommor
Statistik avkommor
Provparning
Raser

Hundar
Sök/välj hundar
Hundinfo
Stamtavla
Veterinärdata
Tävlingsresultat
MH diagram
BPH diagram
Kull/helsyskon
Kullar och
avkommor
Statistik avkommor
Provparning
Raser
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Hundar
Sök/välj hundar
Provparning
Raser
Inställningar

FAQ
Hjälp

Hundar
Sök/välj hundar
Provparning
Raser
Inställningar

FAQ
Hjälp
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Beagle
Grupp: 6

Hundar

Drivande hundar samt sök- och spårhundar

Specialklubb:

Svenska Beagleklubben

Rasklubb:

Provparning
Raser
Sök / välj ras
Rasinfo
Registreringsstatistik
Djur använda i avel
Avelsstruktur-barnbarn
Inavelstrend
Hälsa
BPH
MH
Listor

Länkar:
Rasstandard
Registreringsbestämmelser
Avelshäfte
Rasspecifika avelsstrategier - RAS
SKKs Grundregler

Inställningar

Beagle

Hundar
Provparning
Raser
Sök / välj ras
Rasinfo
Registreringsstatistik
Djur använda i avel
Avelsstruktur-barnbarn
Inavelstrend
Hälsa
BPH
MH
Listor

Inställningar
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Beagle
Antal olika tikar resp. hanar använda i avel ett
visst år. (År = födelsedatum för kull)
D.v.s. Hur många tikar resp. hanar användes i
avel till kullar födda år xxxx.
Hundar
Provparning
Raser
Sök / välj ras
Rasinfo
Registrerigsstatistik
Djur använda i avel
Avelsstruktur-barnbarn
Inavelstrend
Hälsa
BPH
MH
Listor

Inställningar

Beagle
Avelsstruktur - barnbarn
Svenskfödda barnbarn, antal: 55

t.o.m.: 61

Visa

Hundar
Provparning
Raser
Sök / välj ras
Rasinfo
Registrerigsstatistik
Djur använda i avel
Avelsstruktur-barnbarn
Inavelstrend
Hälsa
BPH
MH
Listor

* Övriga är de ej svenskfödda avkommor/barnbarn som finns i SKKs
databas, t.ex. importer och tävlingshundar.
Dessa räknas ej med i rasstatistik.

Inställningar
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Beagle
Inavelstrend
Hundar
Provparning
Raser
Sök / välj ras
Rasinfo
Registrerigsstatistik
Djur använda i avel
Avelsstruktur-barnbarn
Inavelstrend
Hälsa
BPH
MH
Listor

Inställningar

Beagle

Hundar

• Hälsa

Provparning

• BPH - Beteende- och
personlighetsbeskrivning hund

Raser
Sök / välj ras
Rasinfo
Registrerigsstatistik
Djur använda i avel
Avelsstruktur-barnbarn
Inavelstrend
Hälsa
BPH
MH
Listor

• MH- Mentalbeskrivning

Väldigt lite information gällande
rasen beagle då inga
hälsoprogram är igång i Sverige
på dessa områden.

Inställningar
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Beagle

Hundar
Provparning
Raser
Sök / välj ras
Rasinfo
Registrerigsstatistik
Djur använda i avel
Avelsstruktur-barnbarn
Inavelstrend
Hälsa
BPH
MH
Listor

Resultat kan sökas för vald tidsperiod
gällande:
• Hälsodata
• Registrerade hundar
• Kennelnamn

Inställningar
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Insamling av hälsodata – Finland
Timo Kilpeläinen

Hälsodata har samlats in sedan början av Finska Beagleklubbens historia.

Datainsamlingsmetoder har ändå varierat.

Juhani Hirvensalo var en veterinär. Han ledde på 1970‐talet FBK:s avelskommittén men skrev även senare om beaglarnas
vanligaste fel och sjukdomar till klubbens tidning Finlands Beagle.

Hirvensalo (1991) nämner kryptorkism, bettfel (särskilt underbett ), mellankotskiva‐problemer, hydrocefalus och epilepsi som
vanligaste.

Hirvensalo (1981) tyder på att bettfel orsakas åtminstone delvis från rasstandarden, vilket gynnar de hundar, som har en relativt
bred och hög nos.

Enligt honom, också hydrocefalus och eventuella relaterade epilepsi kan delvis bero på att rasstandarden gynnar hundar med
stort huvud jämfört med kroppen.
Hirvensalo, J. 1981. Perinnölliset sairaudet ja viat. Suomen Beagle 4/1981, 1‐4
Hirvensalo, J. 1991. Perinnölliset viat. Suomen Beagle 4/1991 liite: Beaglen pieni jalostusopas. s. 21‐23
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Beagleklubben har organiserat tre gånger (1979, 1993 och 2007) en beagleundersökning (enkäten), riktad till hundägarna med
fyraåriga hundar. Frågade också fel och sjukdomar.
I 1979 och 1993 undersökningar hade hälsofrågor dock bara en mindre roll.
När man räknar frekvenser av fel och sjukdomar, det skall beaktas att några av de sjukdomar som lämnades oidentifierad av
ägare, kan orsaka en viss grad av fel.
På grund av årets 1993 undersökning de vanligaste fel och sjukdomar var:
1. Kryptorkism
2. Bettfel
3. Höftledsdysplasi
4. Kroksvans
5. Ögonproblemer
6. Epilepsi
7. Eksem, allergi
8. Hjärtsjukdom

6%
4%
2.9 %
2.7 %
2.3 %
1.9 %
0.8 %
några

Särmä, P. 1994a. Beagletutkimus –93, II osa, Suomen Beagle 2/1994, 6‐11.
http://www.beaglejarjesto.fi/tiedostot/Beaglekysely_93_raportti_02.pdf
Särmä, P. 1994b. Beagletutkimus –93, III osa, Suomen Beagle 3/1994, 10‐13.
http://www.beaglejarjesto.fi/tiedostot/Beaglekysely_93_raportti_03.pdf

FBK:s avelskommittén organiserade 1996 en hälsoenkäten men svaren var alltför få att dra inga slutsatser om
hälsotillståndet.

Men samma sjukdomar nämns som har nämnt också i 1993 beagleundersökning.
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Vid beagleundersökning 2007 frågades också om fel och sjukdomar. Baserat på undersökning var de vanligaste fel och sjukdomar:
Bettfel
Kryptorkism
Allergier
Epilepsi
Kroksvans
Hjärtsjukdomar
Eksem

5.1 %
3.8 %
3.8 %
3.2 %
2.6 %
1.3 %
1.3 %

Procenttal bör behandlas med försiktighet, eftersom antalet av varje sjukdom var låg. Dock verkar det som om hälsoproblem har
varit ungefär oförändrad under de senaste cirka tretti år.
Bettfel och kryptorkism verkar vara så vanliga att det är omöjligt att eliminera från avel alla valpkullar med föräldrar även om en
av valpar har sådan fel.
Det finns indikationer att det finns sådana hanhundar, vars linjer i kombinationen ökar risken för kryptorkism. Men exakt
uppfattning av hur stor är betydelsen av olika hanhundar, saknas.
Kampen mot kryptorkism förvärras av det faktum att bärandet inte visas i tikar.
Kilpeläinen, T. 2008. Beaglekysely 2007, Suomen Beagle 3/2008, 18‐43.
http://www.beaglejarjesto.fi/tiedostot/Beaglekysely_07_raportti.pdf

I Finland har beaglarnas höftar inte systematiskt röntgad.
Antalet av hundar med frivillig HD status är så liten att man kan inte dra slutsatser om situationen i rasen.

År

Födda

Antalet av hundar
med HD status

Procentandelen
av födda

2011

684

12

1,75 %

2

16,67

2012

522

7

1,34 %

1

2013

513

15

2,92 %

2014

501

6

1,20 %

2015

542

2

0,37 %

Total

2762

42

1,52 %

A (st) A (%) B (st)

B (%)

C (st)

C (%) D (st) D (%) E (st) E (%)

2

16,67

7

58,33

1

8,33

0

0,00

14,29

3

42,86

1

14,29

2

28,57

0

0,00

4

26,67

4

26,67

4

26,67

2

13,33

1

6,67

1

16,67

3

50,00

2

33,33

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

50,00

1

50,00

0

0,00

0

0,00

8

19,05

13

30,95

15

35,71

5

11,90

1

2,38

FKK avelsdata 19.6.2016

3

25.7.2016

Den mest betydande resultat av fel och sjukdomar i beagleundesökning 2007 var att 30 % av alla ägarna av hanhundar har
meddelat att sina hundar var antingen för stora eller nära övre gränsen av rasstandard.
Man måste dock komma ihåg, att höjderna är i de flesta fall, uppskattningar av hundarnas ägare.

Vanligaste dödsorsaker
Det är möjligt att spara hundens dödsorsak till SKK:s avelsdatabas genom Omakoira (Egen hund) service.
Det är möjligt att spara data också av hundar som har dött för länge sen, men uppgifterna fokuserar på några sista år.

Alla hundägare använder inte Omakoira tjänsten. Därför dödsorsaksstatistiken bör omfatta som en generalisering.

Om man ignorerar naturliga dödsfall och fall där dödsorsaken har inte tillkännagivits, är viktigaste orsakerna olyckor och
trafikskador.

Jakthundar , särskilt drivande hundar, dör tyvärr vanligt i trafiken.
GPS‐baserad pejl har under de senaste åren minskat dödsolyckor i trafiken, men har inte kunnat förhindra dem helt.

4

25.7.2016

Dödsorsak
Nervsjukdomar
Hud‐ och öronsjukdomar
Immunologisk sjukdom
Försvunnen
Tumörer och cancer
Dött utan diagnos av sjukdom
Avlivat utan diagnos av sjukdom
Avlivat på grund av beteendeproblem
Ben‐ och ledsjukdomar
Lever‐ eller tarmsjukdom
Annan sjukdom, inte i listan
Rovdjurorsak
Ryggsjukdom
Ögonsjukdom
Sjukdom i endokrina körtlar
Hjärtsjukdomar
Förlossningsproblem
Olycka eller trafikskada
Ålderdom (naturligt eller avlivat)
Sjukdom i urinväg eller könsorgan
Inte förklarats
Alla tillsammans

Genomsnittlig livslängd
8 år 6 månad
7 år 3 månad
11 år 2 månad
7 år 6 månad
10 år 10 månad
10 år 5 månad
10 år 0 månad
6 år 11 månad
9 år 3 månad
10 år 2 månad
8 år 0 månad
9 år 8 månad
7 år 3 månad
8 år 7 månad
8 år 5 månad
11 år 4 månad
7 år 9 månad
5 år 3 månad
13 år 2 månad
9 år 7 månad
9 år 11 månad
9 år 9 månad

Antalet
7
5
3
15
93
33
55
17
10
14
26
6
8
1
8
17
2
137
184
19
156
816

Vanligaste dödande sjukdomar är olika tumörer och cancer.
Som tumör klassificeras en mängd olika tumörsjukdomar, varav de flesta är ospecificerat.
De vanligaste klassificerad tumör är tikarnas juvertumör.
Sjukdomar som har nämnt i beagleundersökningar, är hjärtsjukdom som dödsfall på bara några hundar.
FKK avelsdata 19.6.2016
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Hälsoläget
Insamlandet av uppgifter om
defekter och sjukdomar
Sverige
Erik Nilsson

Frisk ras
- Inga hälsoprogram för beagle



De genetiska hälsoprogrammen är ofta
initierade av specialklubben eller rasklubben.



Om rasen är överrepresenterad beträffande en
viss ärftlig defekt, görs en kartläggning.



Den ger en tydligare bild av problemet och
sätter press på uppfödare och hanhundsägare
att undersöka sina hundar innan de används i
avel.
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DNA-tester


En del hälsoprogram bygger på DNAtestning av avelsdjuren.



Man kan då särskilja hundar som kommer
att utveckla sjukdomen, hundar som är
anlagsbärare och hundar som är helt fria
från den defekta genvarianten.

Frivillaga hälsorapporteringar


Finns inte några samlade data ute ifrån
fältet, rapportering är frivillig. Exempel
MLS



Tar del av sammanställningar från
försäkringsbolaget Agria (i samarbete
med SKK).
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Musladin-Lueke Syndromet, MLS


2011 - SBLK satsar på att kartlägga förekomsten



Inte ett hälsoprogram



Avelsråden i Finland, Norge och Sverige
startade ett gemensamt arbete för att med hjälp
av stamtavlor och gentester spåra anlagsbärare



Starten möjliggjordes av att ett fungerande
gentest för MLS fanns.



Provtagningen görs med en enkel munsvabb för
DNA-prov, som skickas till ett lab i USA.

Praktisk verkan


Det finns listor över testade individer



Vad gäller sjukdomar med en enkel recessiv
nedärvning säger såväl lagstiftningen som SKKs
Grundregler att en känd anlagsbärare endast får
paras med en individ som är fri från motsvarande
anlag (se § 2:2).



Krav på känd MLS status på båda föräldrardjuren
från och med 2015-01-01 för att få annonsera i
beagleklubbens tidning och hemsida
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I RAS lyfts några hälsoproblem
Diskbråck och epilepsi


Detta förekomer i liten omfattning, har inte
varit aktuellt med någon kartläggning



Bedömningen i avelkommmittéen är att
diskbråcken och epilepsin har minskat
avsevärt under senare år

Epilepsi


För 5-10 år hade vi några uppfödare som
fått in epilepsi i sina linjer



Togs en hel del prover för forskningen



En del av dessa uppfödare har slutat,
någon har bytt linjer. Några fortsätter.



Det finns ett mörkertal, svårt att bedöma
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Hjärtfel


Hjärtfel förekommer i liten omfattning



Ovanligt att någon rapporterar eller frågar
om detta



Ska nog ses som en "vanlig" sjukdom, inte
något som skulle speciellt drabba
beaglerasen

Aseptiska meningiten
(Hjärnhinneinflammation)


Den aseptiska meningiten är något som
jag tyvärr upplever fortfarande är på
uppgång. Och inte bara här hos oss utan
på många håll i världen. Det är oroande,
och tyvärr har man inte hittat genen eller
generna så det finns inte någon test.
(Catharina Linde Forsberg).
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Aseptiska meningiten
(Hjärnhinneinflammation)


Sjukdomen förekommer i två former.



Den ena brukar kunna gå över efter en eller ett
par behandlingar, medan den andra inte gör det.



Det här är en handikappande sjukdom så det är
allvarligt med spridningen



Innebär att så länge det inte finns någon test så bör
man vara väldigt restriktiv med att avla på nära
släktingar till drabbade hundar.

Chondrodystrofi
(Krokiga ben)


Chondrodystrofi är ovanligt, men förekommer i
olika grad



Krokiga ben lyftes speciellt vid Svenska
Beagleklubbens Exteriördomarkonferens 2016.
”Krokiga framben (= chondrodystrofi) förekommer i
olika grad och är en abnormitet som det ska slås
ned hårt på”.



Man tror sig i USA vara ganska nära att kunna
identifiera genen eller generna, finns hopp om en
gentest på lite sikt.
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BEAGLE OG HELSE
Norge

Situasjonen i dag
Beaglen er en frisk og sunn rase der sykdommer opptrer relativt sjeldent.
Sykdommer/lidelser/defekter som forekommer:
‐ Kryptorkisme
‐ Krokete bein
‐ Allergi
‐ Ryggproblemer
‐ Cherry eye
‐ Epilepsi
‐ Aseptisk meningitt syndrom / Beagle Pain Syndrome (AMS/BPS)
‐ Hofteledds dysplasi (HD)
‐ Chinese Beagle Syndrome/Musladin Lueke Syndrome (MLS)
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AMS
Mål:
• Redusere forekomsten av AMS hos beagle i Norge.
Strategi:
• Vi ønsker at kjente tilfeller av AMS innrapporteres til avlsrådet slik at
vi kan holde en oversikt over forekomsten.
• På grunn av usikkerhet angående arvbarhet, er det i dag ingen
avlsrestriksjoner bortsett fra å unngå å avle på diagnostiserte tilfeller.

HD
• Krav om kjent HD – status for begge foreldre, ved registrering av
valpekull i NKK, ble innført på 90 ‐ tallet.
• HD – frekvensen lå under 10 % fram til år 2000.
• Avlesningssystemet ble endret i år 2000 fra det nordiske til FCI sitt
system.
• HD‐frekvensen hos beagle økte da til mellom 20 og 30 %.
• På grunn av ingen registrert effekt av avlstiltakene og for å unngå at
avlsbasen ble for smal, ble kravet om kjent HD – status for begge
foreldre, ved registrering av valpekull i NKK, tatt bort for noen få år
siden.
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MLS
Mål:
• Unngå paringer som gir syke individer.
• Forekomsten av MLS skal reduseres.
Strategi:
• Vi ønsker å holde oversikt over forekomsten av MLS og oppfordrer oppdrettere og
hannhundeiere til å teste hundene før de benyttes i avl. Hannhunder må ha kjent MLS ‐
status for å kunne stå på hannhundlisten.
• Vi offentliggjør MLS ‐ status av testede hunder på hjemmesiden.
• Kjente anleggsbærere (MLS/N) kan bare benyttes i avl med hunder som ikke er bærer av
anlegget (N/N). Hunder som har MLS (MLS/MLS) skal ikke benyttes i avl.
• For å unngå tap av genetisk mangfold, bør anleggsbærere (MLS/N) med gode
jaktegenskaper bli brukt i avl.

Strategier for avlsarbeid og helse
• Bare sunne og friske beagler skal anvendes i avl. Ingen beagler med
kjente arvelige defekter skal anvendes.
• Forekomsten av AMS og MLS forsøkes redusert.
• Fortsette å holde oversikt over forekomsten av
defekter/feil/sykdommer/lidelser.
• Opprettholde og utvikle et godt samarbeid med beagleeierne.
• Fortsette og bedre samarbeidet med Finland og Sverige om utveksling
av informasjon vedrørende rasens helse.
• Å gjennomføre en større helseundersøkelse i form av spørreskjema til
beagleeiere vurderes.
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Utfordringer
• Vi har ingen fullgod oversikt over helseproblemene da verken
forsikringsselskaper eller veterinærhøgskolen har systematiserte data
om dette.
• Oppdrettere og andre beagleeiere gir liten informasjon til avlsrådet
om helseproblemer. Hvorfor?
• Opplysningene vi får blir tilfeldige og avhenger av at noen har hørt
eller sett.
• Mye av informasjonen om beagle og helse er subjektiv.
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ASTALAN KENNEL –
TANKAR AV NORDISKA
SAMARBETE
Vesa Meriläinen 30.7.2016



1970 –talet: det högre inavlelsgad, det bättre



På 1980 –talet: inblick till schäfern och linjeaveln



På 1990-talet: formade egen avleslinje baserat på accumulerat
data.

BYGGANDE AV EGEN AVELSDATA
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Ritning av stamtavlor till baksidor av affischerna



Stamtavlor ”exploderar” via nya gerenationer



Linjeaveln nästan omöjligt



Anförlustkoefficienten förlorar kontrollen



Medvetenheten om problemet

Exempel med avelsgrad lite
över 5 % och anförlustkoefficienten 0,53 –exempel
är möjligt i stora delen av
finska beaglestammen.

VAFRÖR MAN TITTAR UTANFÖR FINSKA
BEAGLESTAMMEN ?



Vitalitet



Jaktegenskaper



Bra och hållbar kroppsbyggnad

AVELSMÅLSÄTTNINGAR I ASTALAN
KENNEL BLIR KLAR
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Man kan avla bara sådana egenskaper man vet –databaser viktiga
instrumenter




Amerikansk stammen är stor, över 50 000 provstarter per år


Sätt att jaga är inte samma



Målsättning föd kroppbyggnad är inte samma

Dokumenterad data saknas från engelska pack-beaglar


Egenskaper av någon enstaka hund är svårt att veta



Kroppbyggnadd är ofta bra, men olik

Avkommande efter
amerikansk
brukshanhund, Astalan
Colorado

Engelsk pack-beagle
South Herts Emly som mor av
Astalas J- och M-valpkullar

SÖKANDE EFTER LÖSNING



Jaktegenskaper och målsättningar är samma



Dokumenterad data lätt att hitta från databaser


Använding av databaser är lätt att lära



Från svensk databas man kan hitta också provdomarens namn–
förstahandsinformation kan hittas lätt

FINLAND, SVERIGE OCH NORGE
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STARTPUNKT FÖR PLANERINGEN AV VALPKULL
Hanhundslinjen av Aslalas X- och Y-valpkullar är bra.
Kartläggning av avkommor efter Tail Tips Tulo med finska, svenska och
norska databaser

UPPTÄCKANDE AV EN INTRESSANT HANHUND
En valp efter Bonnie och Tail Tips Tulo, Skredbekkens Arlanda Quinzy
Många valpar har startat i provet, resultaten kan når från databas.

INSAMLING AV INFORMATION
Via kontakter till beagle-entusiaster vi har fått ytterligare information av Quinzy och
andra valpsyskon.

Processen tog mer än ett år

UPPTÄCKANDE AV EN INTRESSANT KOMBINATION
Norsk Langedals Bonnie, en bekant hund från NM –uppföljningen av resultaten via databaser,
också aktivt uppföljningen av avkommornas resultaten

C.I.B C.I.E SE JCH NO
JCH NORD UCH Tail
Tip´s Tulo I . I år 2016
fortplantningspris i
guld

No Kva & Mva, Se
Mva Skredbekkens
Arlanda Quinzy Årets
jaktbeagle 2016

FÖRSTÄRKNING AV PARNING
Uppgifter från diskussioner samt data från databaser förstärkte beslut att
para med Quinzyllä
BESLUTSFATTANDET OM PARNNIG
Diskussioner med Quinzys ägare i Mese samt jaktvideo och bilder han har skickat
bekräftade ett slutlig beslut



Med framgångsrik nordiska samarbete vi kan uppnå vital,
drivande beagle

TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET
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Vår erfarenhet från avel över gränsen
– Har-Zeldas kennel

Startade med intresset för harjakt
1994 köpte vi vår första beagle, en hane, Rytas Sacko. Intresset för harjakt gjorde att det
blev en beagle.
Sackos uppfödare var Ronny Torikka, dåvarande avelsråd i Norrbotten, och visst hade han
hittat bra jaktlinjer, när han pratade beagle handlade det mycket om finska linjer. Tre led
båkåt i Sackos stamtavla var det bara finska linjer. Ronny ville förstås se Sacko på drevprov,
så det blev några starter.
Utan tvekan är det intresset för harjakt som ligger till grund för vårt val av ras och sedan
uppfödning.
2003 fick vi vår första beagletik, en avkomma efter Sacko. Första valpkullen kom 2005,
hanen som användes var oprövad men från goda jaktlinjer.

”Vi måste hitta en riktigt bra hane till henne”
2007 planerade vi att para vår tik Zelda för andra gången, hon hade under säsongen tagit
svenskt jaktchampionat och utmärkte sig som klövren och en mycket duktig harhund.
Inledningvis letade vi mest på egen hand bland svenska hanar. Men ett bra jaktprov med
domaren Håkan Gunnarfeldt blev en god hjälp på vägen. Jag kommer ihåg hans ord efter det
provet, ”Vi måste hitta en riktigt bra hane till henne”.
Snabbt kom Konttikuusen Jeppe på tal, en hane jag hört nämnas som intressant tidigare
under hösten vid Gränsälvskampen.
Sune Karlander som kände Jeppes ägare Raimo Vastapuu sen tidigare tog kontakt med
honom. Språket var för oss då ett hinder som gjorde att inga tankar hade funnits på att para
på finska sidan. Med Sune som kontakt och tolk så undanröjdes förstås de språkliga
svårigheterna.
Det blev två resor till Raimo och Jeppe i Simu som resulterade i sex valpar. Kullen resulterade
i flera jaktmeriterade avkommor och 2011 vann Har‐Zeldas Hugo som första norrbottniska
hund svenska mästerskapet, Har‐SM.
Och hanen vi hittade med en del hjälp, Jeppe, han blev riktigt bra han också, nordisk mästare
och Europamästare….

Finska Beagleklubbens databas och egen avelsidé
2009 planerades en parning igen. Nu hade vi fått upp ögonen för Finska Beagleklubbens
databas och att vi kunde ta del av den på svenska, en väl strukturerad databas för oss full
med detaljerad och värdefull information.
Harjakten är en av orsakerna till att vi ofta söker hanhund i Finland, vi vill ta fram
beaglevalpar med linjer som attraherar stövarjägare. Beaglen är och ska vara ett lika gott
alternativ till harjakt, så vill vi själva ha vår beagle.

Nu hade vi genom egna erfarenheter och med hjälp av databasen insett att parningar i
Finland passade våran avelsidé. I Sverige jagas även rådjur och räv med beagle, dessutom
ställs lägre krav i jaktchampionaten vilket ger ett osäkrare urval.
När vi planerade Zeldas tredje kull 2009 letade vi hane på finska sidan. Vi hade mailkontakt
med Timo Kilpeläinen för råd om passande hanar och kunde skriva till honom på svenska, så
det blev en finsk hane även denna gång, Antti Raskus Huuhkajan Kimi. Resan gick denna
gång till Nurmos, med på resan följde även denna gång Sune K.
Parningen resulterade i fem valpar och den här gången behöll vi en tik själva, Har‐Zeldas
Gullan.

Landskamp i Niemisel gav tips
Det finns en berättelse bakom parningen med Huuhkajan Kimi som visar på vad tidigre
utbyten över gränsen kan ge. Vid en landskamp i Niemisel i slutet på 90‐talet var en finsk
hane med, Turo. Denna hane imponerade på de svenska domarna och till och från hade det
pratas om detta när vi träffats.
Nu påstods att denna hane hade en avkomma som visade samma takter, så det blev ett tips,
kolla upp Kolmiston Jape. Tyvärr var inte den hane i liv längre så då kollades det via finska
databasen på avkommor efter honom, där dök Huuhkajan Kimi upp. Han hade säkert
kommit upp på listan i alla fall då han hade 5‐6 ettor på drevprov. Mamman Pihlajapuron
Vilma hade dessutom varit i Haparanda och imponerat på drevprov…

Råd från avelsråd och drevprovsdomare
2012 parades Gullan med Pertti Kärnäs Soramaan Eetu i finska Karungi, även denna gång
studerade vi finska databasen och rådfrågade finska avelsrådet Timo K. Sune K hade dömt
hunden på prov och nu vägde det utlåtandet tungt.
Sune K var årterigen med som tolk och följeslagare. Vi fattade tycke för Eetu, tyckte att vi såg
en intressant kombination, därför behöll vi en av de åtta valparna 2012.
Som en parentes kan nämnas att vi frågade Pertti vilken egenskap han ville framhålla hos
Eetu och han framhöll drevsäkerheten, och just drevsäkerheten är en märkbar egenskap hos
tiken vi behöll, fyra av de sex avkommor man jagar med är hittills meriterade.

Mästerskapshund
2015 blev det åter dags att para Gullan och vi hade då haft ögonen på den finska avelshanen
Jööti sen tidigare, förutom att vi tyckte om exteriören så utmärkte sig hans jaktliga
egenskaper såsom sök och jaktlust. Vi hade följt hans framgångar på jaktprov bland annat
på finska mästeskapet via internet, studerat databasen, härkomsten och förstås rådfrågat
avelsrådet. Det blev en 50 mil lång resa till Saarijärvi till Tuomo Rantala, via Tuomos kompis
Helge höll vi kontakt inför besöket, han tolkade även vid besöket. Boende var bokat och klart
när vi kom på ett jättefint vandrarhem. Valpar blev det också, fem stycken.
I denna parning blev vi varse vad Svenska Beagleklubbens arbete med MLS innebar. På
Svenska Beagleklubbens hemsida får man inte sedan ca 2 år annonsera ut valpkullar om inte
MLS statusen är känd på båda föräldradjuren.

Jööti var inte testad så det blev ingen annonsering där. Bra efterfrågan i alla fall på valparna,
men synd för de som kanske känner att de hade viljat veta av parningen.
För våran del fanns ingen oro för MLS genen, frågan hade vi avhandlat med Timo K innan
parning. Risken ansågs vara väldigt liten.

Nordisk kombination
2016, i år var det dags att para vår fyraåriga tik Tjorven, efter Eetu och Gullan. Nu börjar det
bli svårare för oss att hitta lämplig hane på finska sidan eftersom vi i våra linjer redan har
övervägande finska hundar. Vi gick förstås även igenom tänkbara svenska hanar. Valet föll
efter tips från Sune K till slut på Ilmari Pulkkinens Skredbekkens Bopi, Kajaani.
Sune K förmedlade en första kontakt och med hjälp av Toivo Kangas stämdes tid och plats
av. En tidig morgon åkte Hans Eliasson, jag och Tjorven iväg med Kajaani som mål,
planeringen var att vara hemma till kvällen. Toivo Kangas hämtades upp på vägen för att
kunna bistå som tolk, Ilmari och Bopi var redo som överenskommet och till kvällen var vi
hemma efter en lång men lyckad dag, nästan 90 mil i bilen. Bopi är ju en hane med både
norska och finska linjer, så man kan väl säga att med Tjorven blev det sex beagelvalpar med
samnordiska linjer.

Avel över gränsen. Hur blev det så?
Svaret måste bli att inkörsporten är vår lokalklubbs verksamhet och jaktprov, bland annat via
Gränsälvskampen.
Det finns värdefull kunskap hos erfarna domare. Vi har kunnat ta råd av våra erfarna domare
vid val av avelshane, ofta har tipsen kommit utan att man frågat.
Från båda sidor av gränsen har det kommit goda råd, hjälp med tolkning och kontakter.
Det har kommit duktiga avkommor. De goda avelserfarenheterna från 80 talet och framåt
har gynnat ett fortsatt norrbottniskt intresse för finska jaktbeaglar.
Vi har märkt att valpar med finska linjer också är efterfrågade av pålästa jägare i både
Sverige och Norge.
I norrbotten ser de finska drevprovsreglerna som en kvalitetsstämpel. Tyvärr så har inte
Svenska Beagleklubben prioriterat något arbete med gemensamma nordiska regler, regler
som skulle gynna vår nordiska beagle framöver.
Den finska databasen innehåller bra redovisningar av drevproven, den är dessutom översatt
till svenska. Utan översättningen hade det varit svårt att nyttja den.

Svårigheter
Jag minns att vi i en mailkonversation med Timo K uttryckte oro över att inte ingen av oss
kunde göra oss förstådda på finska varvid Timo svarade – ”Mycket svårare hitta rätt
hanhund”‐ jag kunde nog inte ha fått ett bättre svar.

Egentligen är det svårt att räkna upp svårigheter men det finns,
-

DNA tester för MLS
Rabies vaccin – lättare nu

Jaktprovsverksamheten är av avgörande vikt för den jagande beaglen, liksom nivån
championaten. I Sverige har rådjurs‐ och kombinations (har+räv+rådjur) championat införts.
Risken är att vi får färre duktiga harspecialister i Sverige. Ur det perspektivet är det bra för
beaglen som harhund att vi kan fortsätta att samarbeta över gränsen.

Fördelar med att åka över gränsen
-

Jaktprovsregler – hög jaktlig nivå
Efterfrågan på valpar
Finska databasen – lätt att skaffa kunskap
Mailkontakt‐ språket inget hinder

Rent praktiskt
Var förberedd!
-

Rabiesvaccinera tiken i god tid
Studera data, drevprovsresultat och egenskaper
På Avelsdata – testar olika kombinationer.
Kontakta avelsrådet
MLS‐test …
Ta progresterontest för att hitta rätt parningsdag
Avmaskning för bandmask innan resa till Finland

Progresterontest, eftersom det ofta blir längre resor låter vi veterinären ta ett blodprov för
att avläsa progresteronhalten som anger ägglossning och lämplig dag för parning, det brukar
fungera bra och är ingen större kostnad eller svårighet.

Slutligen
Målet för oss är att ta fram den hund vi själva skulle vilja ha, inte en utan varje jaktdag.
Vi har kunnat fortsätta avla på beprövade och framgångsrika linjer med hjälp av andra
intresserade beagle entusiaster, datorer hjälper inte hela vägen.
Vi har mött jägare med mångårig erfarenhet av beaglerasen, människor som varit med länge
och som gärna delar med sig av kunskap och sina kontakter.
Vi har mött gästvänlighet och fått hjälp med boende och planering som fått det att fungera.

MillHunters Kennel
Avel och Ideè
Hans Eliasson
Bakgrund:
Jag har hållit på med Beagle sedan 2005,då jag köpte in en Beaglehane från Sjulsvikelns kennel, idag
har jag fyra Beaglar.
Hundar har alltid funnits i hemmet sedan uppväxte, med början från sällskaps och blandrashundar till
Stövare och nu Beagle.
Avelsintresset började med Sjulsvikens Affe då förfrågningar kom för användning av honom i aveln,
där började intresset för linjer samt egna tankar och ideèr om att få fram friska och jaktligt sunda
hundar.
Min Ideè och svårigheter som uppfödare

Svårigheterna som uppfödare är att hitta rätta kombinationerna samt att avelsgrad uppfyller min
målsättning, svårigheterna med aveln är att hitta hane med egenskaper som kan lyfta och förbättra
tikens svagheter och förbättra kommande valpkull.
Här har svårigheter funnits, att kunna få ut så mycket som möjligt av täckhundens egenskaper som
möjligt via avelsbasen, då har man istället fått ringa många samtal till bl,a till domare, ägare av
kullsyskon, mm för att få så mycket information på bredden som möjligt.
Min avelsideè har varit av vikt att 2:a 3:e generationers meriter varit höga, minst lika viktig som
individen som jag vill använda på min tik.
Här möter man största svårigheterna om man inte har en bra databas att tillgå, min personliga
erfarenhet har varit att inrikta mig mot Finska sidan där jag har haft möjligheter att snabbt och enkelt
kunnat söka efter egenskaper som jag sökt efter ex, skall, löshet på slag, skallets intensitet, mm och
inte minst hur ser materialet ut bakåt i linjerna.
Har ytterligare frågor och svar behövts, har jag alltid kunnat vända mig till kunniga mäniskor vad gäller
för och nackdelar inför parningen med den specifika hunden.
Här har vi i Norrbotten haft gynnsamma samarbeten med Finska Beagleklubben, lärt känna hundar och
linjer lärt oss ta del av deras avelsbas som har gett fina avelsframgångar och ett intresse för Beaglar
som harhund i övriga Sverige.
En bra och enkel avelsbas gör det mycket enklare för mig som uppfödare att hitta täckhund med
egenskaperna jag i min kennel söker.
Här är Finskabeagleklubben ett föredöme som vi andra länder borde kunna lära av, en samlat bas för
Sverige,Norge och Finland, skulle lyfta Beaglerasens egenskaper som vi som uppfödare söker.
Hans Eliasson
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MLS och epilepsi – Finland
Timo Kilpeläinen
Stein Aasheim
Erik Nilsson

Förekomsten av epilepsi kan ha också annat än ärftliga orsaker, men ärftlighet har en grundläggande påverkan på förekomsten av
sjukdomen.
Finska Beagleklubben har under flera år undersökt förekomsten av epilepsi. Vi vet 149 epileptiska eller antagligen epileptiska
beaglar (som vid 28.6.2016). En stor del av dessa är gamla, redan döda hundar.
Från befintliga sjuka hundar och deras anhöriga man har samlat blodprov för genetiska studier.
Hittills ingen epilepsi‐bärande genfel eller ärftlighet av epilepsi är fortfarande okänt.
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Under de senaste åren har hundar i Finland, Sverige och Norge testats i syfte att finna bärare av sjukdomen MLS (Musledin Lueke
Syndrome).
MLS är en ärftlig sjukdom, som har identifierats över hundra år sedan och som sedan gradvis har spridit sig över hela världen.
Sjukdomen förekommer ofta som felaktig tillväxt framben, så att hunden ser ut att stå enbart på tåspetsarna.
MLS hundar har ofta onormalt höga ansatta öron, ovanligt bred skalle och liksom ”för trångt hud” i huvudet.
Sjukdomen ärvs enkelt recessivt och det finns ett gentest.
Nutiden vi vet ca. 370 nordiska beaglar som har testat.
På grund av testresultaten och känd ärftlighet 80 nordiska beaglar bärar MLS.
Baserat på testresultaten man kan inte göra bedömningar av förekomsten av sjukdomen ‐ för att testa väljs till stor del hundar
som har MLS‐sjuka eller MLS‐bärande släktningar.
Den allmänna uppfattningen är att sjukdomen är mycket sällsynt i alla nordiska länder.
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GRÄNSÄLVSKAMPEN HAR ÖPPNAT MÅNGA DÖRRAR – Sune Karlander

År 1988 drabbades ett husdjur i sydöstra Finland av rabies varvid gränspasseringar för bl.a. hundar
krävde vaccination och godkända laboratorieprov för införande av hund från Finland till Sverige. Det
här innebar uppehåll i all kennelverksamhet mellan våra länder. Beaglelands‐kampen inställdes.
Inom hundklubbar i finska Lappland och i Haparanda diskuterades möjlighet att ordna proverna så att
provdomarna färdades över gränsen. Hundarna kunde provas i rutor placerade i hemlandet. Förslaget
gick ut på att man skulle skifta arrangemangsskapet så att finska domarna kom över till Sverige när
proverna avgjordes enligt finska regelboken, för att året därpå forsla de svenska domarna till Finland
där de svenska provreglerna gällde.
Efter kontakter och möte med beagleledare från Norrbotten och finska Lapplands län beslöts om namn
och reglemente för beaglekampen enligt den skiss som initiativtagarna utarbetat. Gränsälvskampen
antogs som namn för provet, man beslöt också att enbart hare godkändes som drevdjur. Hösten 1989
skulle premiärkampen anordnas av Karunkin Erämiehet. Överdomarskapet lades på Aarni Vaaraniemi,
känt namn inom beaglekretsarna i Finland. Aarni var också den som påverkade att resultaten från
kampen gav finska hundar godkända utmärkelser i form av championat och cacit.
Vid summering av Gränsälvskampen genom åren blir man imponerad av den genomgående höga
standarden hos beaglarna på båda sidor om gränsen. De finska hundarna har oftats gett sina ägare
glädjen att ta emot ståtliga pokaler från prisbordet. För att kampen skulle vara värd namnet har vi
vissa år, speciellt nu den senaste tiden, nått upp till svenska poängsegrar. De tre första åren var även
Västerbottens beaglarna med i leken. En del av deras hundar hann visa upp fina provresultat med
jaktchampionat som belöning för den långa resan.
Stövarklubben anordnade kamper liknande det upplägg vi inom beagle skapat. Man lyckades även med
att placera nordiska finnstövarmästerskapet till Haparanda‐Torneå markerna. Andra brukshundklubbar
hakade på och ett flertal hundarrangemang ordnades i olika Tornedalsorter.
Att beaglen är uthållig, målmedveten och utmärkt drivande hund med få tappter är väl känt.
Gränsälvskampen är ett bevis på att även beaglefolket äger samma egenskaper. De andra rasernas
kampsamverkan dog ut i barnskorna endast beaglekampen har nu nått vuxen ålder.
De korta avstånden mellan provrutorna gjorde att man vissa gånger kunde höra drevskallen över
gränsälven. Förutsättningarna i alla provrutor var likartade. Svårighetsgraden för dreven är också i nivå
med vad drivande hundar får stå ut med i både Sverige ochFinland. Skogsbilvägar är dragna i liknande
mönster i båda länderna. Störningar av proven förekommer mycket sällan. Under Gränsälvskampåren
har en hund förolyckats och en annan så svårt skadats att den sedan avlivats.
De första åren anordnades proven under två dagar med både svenska och finska regler som ättesnöre.
På svensk sida övergick man till en dags prov då elitettan ej gav championat‐meritering. Två dagars
prov krävdes däremot för att kunna erhålla finska prismeriter.
Efter regeländring i Finland uppnås nu meriteringar med endagarsprover även där. Skillnaden mellan
finska och svenska provregler är betydande. Regeländringen i Finland har dock något utjämnat
tolkningarna. Exempelvis bestraffas hunden med minuspoäng för över‐stigande av tio väckskall vid sök
och upptagningsmomentet. Till upptag ledande väckskall belönas däremot i våra provregler. Länge
väckande hundar lever farligt och beordas kopplas enligt de finska provreglerna. Vi har uppfattat de
finska proven som mer tävlingsinriktade än vad vi har att rätta oss efter enligt våra regler. Det är
betydligt svårare att klara av finska elitettan än det krav vi har för att nå upp till första pris. Första pris i

Finland kan jämföras rakt av med jaktcert i Sverige. De finska championaten uppnås efter en betydligt
stenigare väg än vad våra svenska regler kräver. Erfarenheten från åren med Gränsälvskampen har
dock visat att även de finska topphundarna upprepade gånger gått bet på att klara svenska provettan.
Det här med drevprover är en svår bransch, oavsett finska eller svenska regler så är resultaten svåra
att förutsäga, hunden måste fungera i okända marker och så får man inte ha otur.
Vad har då Gränsälvskampen gett? Statusen för provet har inte stagnerat, tvärtom så följs den med
ökande intresse inom beagleklubbarna i Norden. Som vi ser det så har beagleägare i våra bygder och
även söderut kunnat få aktuell rådgivning till parningar med lämpliga jaktbeaglar. Goda råd ges till
svenska valpköpare som önskar en Beagle som sin kommade jaktkamrat. Avelsalternativ är alltså en
stor drivkraft i sammanhanget. Landskampsandan har naturligtvis också bidragit till att det här provet
kännts särskilt viktigt.
Gränsälvskampen har hanterats på ett sätt att allt prat om orättvisor eller felaktiga bedömningar
eliminerats. Alla 27 kamperna har genomförts utan protester eller annan tandagnisslan. Man har glatt
sig åt goda provsprestationer och skilts i god anda efter prisutdelningarna. Det finska värdskapet är
generösare än vad vi erbjuder på vår sida.
Det serveras morgonmål till hundförare och domarlag, man får också med sig skogskost som
hundföraren skall bära i sin ryggsäck. Efter provdagen bjuds på riklig middag i provcentrat. I Finland
tillämpas tvådomarssystem. Det är av stor betydelse speciellt när hörbarheten är begränsad och när
drevet går långt från upptagsplatsen. Att skaffa fram 16 domare som man gör till Gränsälvskampen är
ingen liten uppgift. I Finland är Beagle och stövarreglerna likalydande, man har också gemensamma
prover. Genom att anlita varandras domare kan man få fram behövligt antal funktionärer till proverna.
Stamtavlorna för nordsvenska beaglar visar på ett markant inslag av finskt Beagleblod. Även längst
söderut i landet har parningar i och valpköp från Finland gett lyckade kullar med nu fullmeriterade
ättlingar. Detta gläder oss i Norrbotten särskilt mycket, vi känner att det är ett intyg på att vårt
samarbete med nordfinska beaglevänner bidragit till allmän höjning av beaglens jaktegenskaper.
De som startade Gränsälvskampen och sedan hållit liv i den hade som målsättning att genom
samverkan med finska beaglevänner verka för en vital jaktbeaglestam i våra nordliga län. Vi hoppas att
det kennelarbete som hittills har åstadkommits för Beaglens bästa här i norr får en fortsättning i någon
form. Beaglen som jakthund är värd att föras vidare till nya generationer av jägare i en förhoppningsvis
jaktvänlig framtid.
Gränsälvskampen har uppmärksammats med väl tilltaget spaltutrymme i finska kennel‐ klubbens
utskrift ”Koiramme”. Vi har också fått in resultaten i såväl läns som jakttidningarna. I båda ländernas
Beagletidskrifter får vi in allt vi skriver om kampen. Vi känner också ett ökande intresse från respektive
beagleledningar för våra förehavanden här i norr.

NORDISKA UNDERSÖKNING AV BEAGLE 201X

Endast en bråkdel av beaglepopulationen går på utställningar och ännu färre deltar i prov.
Avelsorganisationen intresserar sig för på vilken medelnivå hundarna inom rasen befinner sig men
den informationen får vi tyvärr inte genom att utvärdera prov-och utställningsresultat.
Det här är orsaken till att Finska Beagleklubben tre gånger låtit utföra den sk. beagleundersökningen.
Varje gång har undersökningen bestått av ett frågeformulär som riktat sig till hundägare vars hundar
under undersökningsåret fyller fyra år. Undersökningarna har utförts år 1979, 1993 och 2007. Då det
nordiska samarbetet inom avel av beagle ökat kraftigt under de senaste åren är det nu dags att utföra
motsvarande undersökning på hela den nordiska beaglepopulationen.
Detta frågeformulär har skickats till alla hundägare vars hundar är födda år 201X och vars
adressuppgifter man haft kännedom om. Även denna gång är man ute efter att få information
angående hundarnas bruksegenskaper, hälsa, utseende och överlag om sådana saker som intresserar
avelsorganisationen.
I slutet av året kommer man att analysera resultaten och därefter kommer alla med intresse för
beaglen att få ta del av resultatet. Frågeformuläret är konstruerat så att det skall vara möjligt att ställa
svaren i relation till de tidigare utförda beagleundersökningarnas resultat. Avsikten är att man även
skall få en bild av om ägarnas uppfattning om hunden förändrats under årtiondenas gång och i vilken
riktning förändringen i så fall skett.
För att undersökningen skall lyckas krävs det att hundägarna är aktiva, alla som gått att nås önskas
svara på enkäten. Ju mer utförligt material vi får till vårt förfogande av ägarna, desto större chans har
vi att lyckas i vår målsättning. Önskvärt är att man svarar så sanningsenligt som möjligt, utan att
försköna eller att nedvärdera. Endast genom att svara så, kan hundägaren bistå till att vi får en
överblick över den allmänna situationen inom rasen.
Ta i beaktande då du svarar, att enkäten gäller endast hundar födda år 201X. Om du har flera beaglen
skall du besvara frågorna ändast angående hundar som är födda 201X. Om du upplever att någon av
frågorna är omöjlig att svara på eller att inget av svarsalternativen passar in på din hund, kan du
hoppa över frågan. Du kan även i en särskild bilaga ge klargörande upplysningar eller andra
kommentarer angående beaglen, beagleklubben eller om vad som helst som berör denna hobby.
På förhand vill vi tacka för att du deltar i denna gemensamma undersökning! Om du upplever att
någonting är oklart i blanketten svarar vi gärna på dina frågor.

BEAGLE ENKÄT 201X
1. Min beagle är en

□ hane

□ tik

2. Hur många vuxna beagle har du haft inklusive denna? ________ st
3. Den har deltagit i

□ drevprov □ utställning

4. Registernummer (önskvärt, inte nödvändigt) ______________/_______
5. Hur många hundar finns det ytterligare i er familj? _______ st
6. Av dem är beagle?

_______ st

7. Vilka andra hundar av andra raser har du eller har haft? ___________________________________________
______________________________________________________________________________________________
8. För vilket ändamål skaffades din nuvarande beagle? Om det finns flera orsaker vänligen nämn dem i
viktighetsordning.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
9. Varifrån erhöll du information om den valpkull från vilken din nuvarande beagle härstammar?

□ Beagleklubbens valpförmedling □ Beagleklubbens avelsrådgivare
□ Jakttidningen □ någon annan tidning, vilken?

□ av en bekant

______________________________________________________________________________________________
10. Gjordes ditt val av beagle

□ av en slump

□ efter moget övervägande?

11. Om din hund har avlidit eller avlivats, när skedde det eller i vilken ålder? Vilken var orsaken?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

12. Om din hund har sålts eller givits bort, när och i vilken ålder skedde det? Vilken var orsaken?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
13. Jag bor (kryssa för det mest lämpliga alternativet)

□ i centrum av en stad □ i en stad men utanför centrum □ i övrig stadsregion □ i en glesbygd

14. Min hemort är: _____________________________________________________________________________
15. Min beagle bor (välj det mest lämpliga):

□ inne □ i hundhage ensam □ i hundhage med övriga hundar

16. Om din beagle är en tik och det har tagits valpar, vilka var orsakerna till att du beslöt att ta valpar?
(viktighetsordning)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

17. Med vilka motiveringar valde du hanhund till din tik (orsakerna i viktighetsordning)?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

18. Varifrån fick du information om hanen?
från tidigare

□ av Beagleklubbens avelsrådgivare □ jag kände själv till hanen

□ genom en bekant □ någon annan källa, vilken?

______________________________________________________________________________________________
19. Hur uppför sig din beagle i hemförhållanden (kryssa för det lämpligaste alternativet)?

□ mycket anpassningsbar och undergiven □ anpassningsbar i allmänhet, ibland envis
□ en aning envis □ mycket självständig och envis

20. Hur uppför sig din hund gentemot en främmande hund i allmänhet (välj det mest belysande alternativet)?

□ väldigt aggressivt □ i någon mån aggressivt □ avvaktande till en början □ likgiltigt
□ vänligt □ smickrande □ undergivet

21. Hur uppför sig din hund gentemot en främmande människa i allmänhet (välj det mest belysande
alternativet)?

□ väldigt aggressivt □ i någon mån aggressivt □ avvaktande till en början □ likgiltigt
□ vänligt □ smickrande □ undergivet

□ väldigt skygg och rädd □ en aning skygg men inte rädd
□ inte speciellt rädd och ganska modig □ orädd och modig □ inte alls rädd och väldigt modig

22. Din beagle är (välj det lämpligaste alternativet):

□ mycket lugn och likgiltig för omgivningen □ lugn men nyfiken
□ pigg och aktiv □ pigg men ofta onödigt busig

23. Din beagle är (välj det lämpligaste):

□ lugn men aktiv vid rätta tillfällen

24. När det hörs ljud från ytterdörren, gårdsplanen eller från näromgivningen etc. uppvisar då din beagle
tecken på upphetsning (t.ex. grovt skall, reser ragg mm.)?

□ nästan alltid □ sällan □ nästan aldrig

25. Är du nöjd med din beagle som hemma/inne hund?

□ nej □ inte helt □ ja

26. Om du inte är nöjd med din beagle som hemma/inne hund, vilka är de främsta orsakerna till att du är
missnöjd?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
27. Inom aveln för beagle borde man enligt mig sträva till (du kan kryssa för flera alternativ)

□ ett lugnt lynne □ ett vassare lynne än det aktuella □ ett öppet lynne □ "ett inte kompis med alla” – lynne
□ en nedtoning av vaktinstinkterna □ ett livligt och aktivt varande □ ett självständigt lynne
□ medlem i Kennelklubben □ medlem i Beagleklubben (rasklubben)
□ medlem i den lokala beagleklubben eller –föreningen □ jag är medlem i en jaktförening

28. Jag är

29. Om du är medlem i rasklubben önskar du att klubben speciellt skulle koncentrera sig på
följande:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

30. Vad skulle du vilja läsa om i rasklubbens tidning och på klubbens sidor på internet?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

31. Vad är det du inte önskar läsa i rasklubbens tidning eller på klubbens sidor på internet?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
32. På vilka saker borde den lokala beagleklubben eller föreningen fokusera sin verksamhet?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

33. Har du observerat följande fel och brister hos din beagle?

□ felaktig position av tänderna (kan inte ge en närmare beskrivning) □ underbett □ överbett □ en krok vid
svansfogen □ testikel som inte sjunkit ner □ fel i skelett (hals och rygg) □ höftfel □ övermått (över 41 cm)
□ vid övre gränsen (40-41 cm) □ vid nedre gränsen (under 33 cm) □ ögonfel (om du vet, vilket?
_______________________________________________) □ hjärtfel □ epilepsi (fallande sjuka) □ tassarna går
för lätt sönder vid grovt före □ anlag för upprepade inflammationer i analsäckarna □ annat fel eller felaktighet,
vilket?

____________________________________________________________________________________________

34. Färdas du på jakt i skogen med din beagle?

□ ja □ nej

Ifall du svarade nekande på den föregående frågan kan du lämna den resterande delen av enkäten oifylld.
35. Hur många gånger i månaden kommer din beagle ut i skogen i medeltal under den bästa jaktsäsongen?

□ ännu mindre □ två gånger □ fyra gånger □ sex gånger □ åtta gånger □ oftare än så
36. Vid vilken ålder fick din beagle sitt första drev?

__________________

37. Hur länge klarar din beagle vanligtvis av att driva en hare om haren inte skjuts? _____________ minuter
38. Hur långa har de längsta dreven varat?

______________ minuter

39. Driver din beagle räv?

□ driver ej □ driver en kort stund □ driver länge

40. Driver din beagle älg?

□ driver ej □ driver en kortare stund □ driver länge

41. Driver din beagle övriga klövdjur?

□ driver ej □ driver en kortare stund □ driver länge

42. Innan din hund hittat nattspår av hare är rörelsemönstret oftast

□ långsamt och utan passion □ aktivt till en början men senare klart långsammare och med mindre passion
□ hela tiden aktivt eller ganska aktivt och med passion
43. Innan din hund hittat nattspår är söket

□ alldeles för lugnt □ lugnt men målmedvetet □ snabbt men med eftertanke □ alldeles för snabbt och hafsigt
44. Söket hos din hund innan den hittat nattspår är:
vidsträckt

□ alldeles för närsökt □ lagom vidsträckt □ alldeles för

45. Rotar din hund genom att upprepade gånger återvända tillbaka till betesplatsen?

□ ofta □ ibland □ aldrig

46. Hur påverkas hundens jaktlust när föret och väderleken är sämre?

□ ger upp alldeles för tidigt □ hålls på en någorlunda god nivå tillräckligt länge □ hålls länge på en god nivå
47. När hunden hittat nattslag resulterar detta vanligen i upptag

□ nästan alltid □ oftast □ alldeles för sällan

□ ger den aldrig något skall □ ger den skall ibland □ ger den skall i
närheten av upptagsplatsen □ ger den skall nästan jämt □ ger den enligt mig för mycket skall □ är det inte alltid
48. När hunden avancerar på nattslag

möjligt att särskilja när drevet börjar jämfört med skall på sök
49. Under drevet skallar din hund
50. Din hund driver

□ för glest □ skallar lagom □ skallar för löst

□ i galopp □ i trav □ gående

51. Under drevet är din beagle

□ för det mesta spårnoga □ mera vind drivare □ drevsättet varierar

52. Drevsättet hos din beagle är enligt dig
53. Dreven hos din hund är
avbrott

□ för långsamt □ långsamt □ lämpligt □ snabbt □ för snabbt

□ alltid flytande □ i allmänhet flytande □ i allmänhet med avbrott □ alltid med

54. När det uppkommer tappt på drevet är din hunds arbetssätt

□ alldeles för långsamt □ lagom fartfyllt □ alldeles för fartfyllt

55. När det uppkommer tappt på drevet är din hunds arbetssätt

□ för närsökt □ lagom vidsträckt □ alldeles för vidsträckt

56. När det uppkommer tappt på drevet är din hunds arbetssätt

□ spårnoga □ delvis med vittring ur luften □ vittring ur luften
57. Vid tappt ger din hund

□ aldrig skall □ skall ibland □ för mycket skall enligt mig

58. Din beagle kommer i regel bort från tappt

□ får i regel hämtas bort

□ inom en kvart □ inom en halv timme □ inom en timme

59. Återvänder din hund till platsen för tapptet för att fortsätta arbetet efter att ha tagit kontakt?

□ alltid eller nästan alltid □ för det mesta □ aldrig
60. Enligt din mening är din hund

□ en bra harhund □ en relativt bra harhund □ en användbar harhund

□ dålig som harhund □ ovärdig som harhund

Tack för ditt svar. Svaren på enkäten kommer att redovisas i tidningar och internet-sidor av nordiska beagleklubbar.
Beagleringen Norge, Svenska Beagleklubben, Suomen Beaglejärjestö - Finska Beagleklubben
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AVLSSTRATEGIER
for
Beagle – Drever – Dunker – Finskstøver
Haldenstøver – Hamiltonstøver
Hygenhund – Luzernerstøver
Schillerstøver - Schweizerstøver
www.nhkf.net

RAS foreligger ikke for alle raser av drivende hunder i gruppe 6/4. Noen av disse
rasene er tallmessig så små at grunnlaget for å utarbeide en utvidet RAS ikke er til
stede. For disse rasene må en henvise til NHKFs generelle retningslinjer for avl.

versjon 1, gyldig til 2019

Beagle

Rasens historie; bakgrunn og utvikling
Selv om hunder lik i størrelse og bruksområde som den moderne beaglen kan spores tilbake
til det antikke Hellas, så regnes rasen opprinnelig å komme fra England. Wilhelm Erobreren
tok med seg Talbot hunden til England på 1100 tallet. Talbot hound blir beskrevet som
hovedsakelig hvit av utseende, treg av natur og mørk i målet. På et tidspunkt ble Talbot
hound krysset med Greyhound for å gjøre den til en raskere jakthund. Talbot hound er antatt
å ha gitt opphavet til Southern hound, som igjen er antatt å være forfedrene til beaglen.
Allerede på 1400 tallet vet man at beaglen ble brukt til å jage i "pack"- det vil si at mange
hunder ble sluppet samtidig. Jegerne gikk for det meste til fots og det ble primært jaktet på
hare. Det fantes på den tiden mange beaglevarianter, og det var først på 1870 tallet at
beaglen ble renraset- slik vi kjenner den i dag.
I 1830 etablerte pastor Phillip Honeywood et pack med beagler i Essex, England. Disse
hundene er trolig forfedrene til den moderne beaglen. Selv om en ikke vet eksakt hvilke raser
som ligger bak i linjene, er det stor grunn til å tro at det er Southern Hound og North Country
beagle som er sterkest representert. Pastor Honeywood avlet beagler med tanke på deres
jaktlige egenskaper- ikke for deres utseende.
Selv om det er Phillip Honeywood som får æren av utviklingen av den moderne beaglen, var
det engelskmannen Thomas Johnson som avgrenset avlen til å omfatte beagler som både
var flotte å se på og som var gode jagere.
Beaglen er muligens den eldste av våre harehunder, og var også med på å forme de norske
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harehundene fra 1850 årene og videre opp gjennom tidene. Dersom en ser i Norsk Jakthund
stambok nr 1 vil en se at Sang tilhørende Skovfoged Meyn, var etter Fingal til Baron H.
Wedel. Fingal var avkom etter beaglene Carefull og Pagen, som ble forært av Mr.
Honeywood til Oberst Anker og importert i 1858. Dette bekrefter beaglens betydning for de
norske rasene.
I midten av 1950 – tallet kom det flere beagler til Norge. De fleste ble hentet fra Sverige, men
noen også fra England. Den jaktlige kvaliteten på beaglen var i de første årene god, og
beaglen ble fort en populær rase. Men det ble avlet ukritisk på importer en ikke kjente den
jaktlige bakgrunnen til. Resultatet var at en fikk beagler som ikke hadde fremdrift i arbeidet
på fot og de viste heller ikke god jaktlyst. Men av og til dukket det opp hunder som var gode
jagere, disse var stort sett hunder av grosser Borges importer som CH Montebellos Bella,
Sisu, Ch Lasse, Ch Pobby og Kongepokalvinneren Pan.
På slutten av 50 tallet kom de første registrerte kennelnavnene på beagle. De mest kjente
var Montebello's til grosser Borge, Drevliens til Oddmund Fagerholt, Kynos til Finn Gjems,
Breisås til brødrene Myhre, Sølvverksskogens til Einar Heia og Elvarheims til Halvor
Svenkerud.
I slutten av 70 – åra innså flere at det gikk i feil retning. For å få nytt jaktblod inn i rasen, tok
avlsrådet med Einar Rønneberg og dosent Aamdal i spissen kontakt med Finland. I Finland
hadde de tatt i bruk anerkjente avlsprinsipper fra husdyravlen for å få en gjennomavlet
jakthund. Finske hannhunder ble derfor importert eller lånt inn og parret med norske tisper,
og resultatene kom. Flere og flere beagler ble stilt på jaktprøver og ble jaktpremiert. Den
norske beaglerasen fikk et nødvendig løft.
Under jaktprøvesesongen 1977/78 ble 8 beagler startet på prøve og 4 av dem oppnådde
premiering. Fra jaktprøvesesongene 2000 og fram til i dag har vi hatt et snitt på 110
jaktprøvestarter og 61 premieringer pr. sesong. Dette er en formidabel økning som viser den
positive utviklingen beaglen i Norge har hatt.
Overordnet mål for rasen
Målsettingen er å avle frem rasetypiske, friske og velfungerende jakthunder, som er til glede
for sine eiere og veltilpasset dagens samfunn.

Rasens populasjon
Populasjonsstørrelse
Det antas å være 2800 beagler i Norge i 2013, beregnet ut i fra registreringstall de 10 siste
år.
Gjennomsnittlig kullstørrelse
I 2012 var gjennomsnittlig kullstørrelse hos beagle var 5,04. Sammenligner man tallene fra
2003 ser man at den gjennomsnittlige kullstørrelsen har økt de siste ti årene.
Årstall
Kullstr

2012
5,04

2011
5,12

2010
5,32
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2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
5,36 5,02 4,84 4,61 4,74 4,28 4,29
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Innavlsgrad
Innavlsgraden for beagle har de siste 10 år (2003 - 2012) et gjennomsnitt på 1,957 % (5
generasjoner).
Årstall
2012
Antall kull 48 kull
Gj.sn
Innavlgrad 1,58 %

2011
58 kull

2010
59 kull

2009
75 kull

2008
51 kull

2007
58 kull

2006
62 kull

2005
61 kull

2004
69 kull

2003
44 kull

2,52 %

1,31 %

2,20 %

2,64 %

3,03 %

1,97 %

1,05 %

1,97 %

1,30 %

Bruk av avlsdyr
Det er av stor betydning at rasens genetiske variasjon beholdes. En høy innavlsgrad
innebærer at gener dobles (økt homozygoti) og medfører at andre gener går tapt. Selv gener
med negativ innvirkning kan dobles. Derfor er genetisk variasjon nødvendig. På den måten
opprettholdes rasens gode helse og funksjon, samt skaper forutsetning for å videreutvikle
disse funksjonene.
I følge NKKs anbefaling bør en hund ikke ha flere avkom enn tilsvarende 5 % av antall
registrerte hunder i rasepopulasjonen i en 5-års periode. De gjeldene retningslinjene for
hannhunder er 60-70 avkom, mens det for tisper er maks 5 kull. Dette gjelder også
utenlandskregistrerte avlsdyr som brukes i Norge. Statistikker viser at flere av avlsdyrene har
flere avkom enn anbefalt, og vil i følge NKK defineres som avlsmatadorer. Gjenparring med
samme individer er ikke ønskelig av hensyn til den genetiske variasjonen.

ÅR
KULL
AVLSHANNER
UTENL. HANN*

2003

2004

2005

2006

44
26
3

69
40
7

61
29
4

62
34
6

2007 2008
58
38
5

51
36
5

2009

2010

2011

2012

75
44
9

59
37
7

58
37
10

48
29
5

Innhenting av avlsmateriale fra andre land
Beagle er utbredt over hele verden, men det er primært i Norden at den benyttes som ensom
drivende jakthund. Derfor er det naturlig at man samarbeider med Sverige og Finland for å
hente inn nytt materiale som har dokumenter sine jaktlige egenskaper. Også fra land utenfor
Norden importeres det hunder, da først og fremst beagler som er avlet for utstilling- såkalte
«showbeagler».
Årstall
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Antall importer 7
13
16
3
8
12
7
8
5
1

Med endret rutiner for å reise med hund har det blitt enklere for norske oppdrettere å benytte
seg av utenlandske avlshanner. Hovedsakelig benyttes det hannhund fra Sverige og Finland,
men også hannhunder fra Danmark blir benyttet:
Årstall
Utenl. Avlsh

2012
5

2011
10

2010
7
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2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
9
5
5
6
4
7
3
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Fordelen med å hente inn hunder fra Sverige og Finland, er at disse hundene oftest har
dokumentert sine jaktlige egenskaper. Svakheten er at de kan ha et forbedringspotensial rent
eksteriørmessig.
Fordelen med å hente inn hunder fra land utenfor Norden er at disse hundene ofte er
velbygde og har dokumentert sitt eksteriør på utstilling. Mens svakheten er at de ikke har
dokumentert sine, eller forfedrenes, jaktlige egenskaper.
Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål
x Kortsiktig målsetting er å arbeide for at avlsdyrene har dokumenter sine egenskaper
på jakt og utstilling før de benyttes i avl.
x Langsiktig målsettingen er å opprettholde rasens genetiske variasjon med dens
sunne mentalitet, eksteriør, gode helse og funksjonelle egenskaper.
x Unngå at enkelte hannhunder overskrider det anbefalte antallet avkom, samt se til at
bruken av helsøsken til velbrukte hannhunder begrenses.
Prioritering og strategi for å nå målene
x Vårt ønske er at flest mulig følger avlsrådets råd når det gjelder avl. Desto flere
paringer avlsrådet for beagle har kontroll over i avlen, desto lettere er det å korrigere
vårt arbeid med avlsmålene underveis.
x Oppdrettere må være sitt ansvar bevisst når det gjelder å holde antall
parringer/avkom innenfor retningslinjene til rasen. Her må alle ta sin del av ansvaret
x Opprettholde kriterier om krav om jaktprøve/utstillingspremiering for
godkjenning/anbefaling av parringer.

Helse
Generell beskrivelse av helsesituasjonen i rasen
I følge forsikringsselskapenes statistikk tilhører beaglen en av de friskere rasene.
Skjoldbruskkjertel-lidelser, ryggproblemer, epilepsi, aseptisk meningitt og hofteledds dysplasi
forekommer i lav frekvens innenfor rasen. Beagler med kjente arvelige defekter skal ikke
benyttes i avl. Der kjente defektnedarvere finnes bak i linjene på planlagte kull, skal det tilses
at det samme anlegget ikke finnes på både mor og fars linje. Bare sunne og friske dyr skal
benyttes i avl.
Forekomst av helseproblemer, sykdommer og/eller defekter
Den generelle helsetilstanden i rasen er god i forhold til raser som det er naturlig å
sammenlikne seg med. Men som alle andre raser har også vår noen utfordringer en bør ta
tak i;
Aseptisk Meningitt Syndrom (AMS) er en lidelse rammer mange raser, deriblant beagle. Det
ble først kalt Beagle Pain Syndrome (BPS) fordi det ble funnet i en koloni av beagler brukt til
forskning på slutten av 1980-tallet. AMS en tilstand av steril hjernehinnebetennelse.
Syndromet gir en rekke symptomer og blir ofte feildiagnostisert som Lyme sykdom, cervical /
spinal skade, eller massiv bakteriell infeksjon. Typiske symptomer er Cervical smerte, risting,
krum rygg holdning, feber, manglende appetitt, stiv nakke, muskelspasmer (spesielt i
frambeina og nakke), slapphet, og uvilje mot å flytte seg. AMS oppstår vanligvis første gang
hos valper i 4-10 måneders alder, men kan også ses hos eldre hunder. Tisper og
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hannhunder rammes likt. Årsaken til AMS er foreløpig ukjent. Diagnosen stilles oftest basert
på symptomer og en spinal prøve.
Målsetting:
x Man ønsker å holde oversikt over forekomsten av AMS hos beagle i Norge.
Strategi:
x Man ønsker at kjente tilfeller av AMS innrapporteres til avlsrådet slik at man kan
holde en oversikt over forekomsten.
x Det er i dag ingen avlsrestriksjoner annet enn at en unngår å avle på diagnostiserte
tilfeller.
Musladin Luke Syndrom (MLS) er en genetisk betinget tilvekstlidelse i fremfor alt ben,
bindevev og hud. Tilstanden kalles også ”tight skin disease”, som kan oversettes til ”trang
hud sykdom”. Den forårsakes av en mutasjon av et enkelt gen. MLS- mutasjonen
forekommer hos hunder bare hos beaglerasen, men finnes også i en variant hos mennesker.
Lidelsen anses å ha sin opprinnelse tilbake i tid, kanskje for mer enn 100 år siden og har
deretter blitt spredd over alt i verden hvor det forekommer avl med beagle. Symptomene
synes ikke på den nyfødte valpen, men merkes oftest først etter 8 ukers alder når valpen
allerede har rukket å bli overlevert til sine nye eiere. Lidelsen er vanligvis fullt utviklet ved ett
års alder. Spesielt karakteristiske tegn hos valper med MLS er korte tær på forben eller alle
fire ben, brettet og høyt ansatte ører på flat skalle med ekstra brusk i dem, skrå stilte smale
øyne (der av navnet Chinese Beagle Syndrom), krokete ben og veldig tykk og stram hud.
Valper med MLS er liten av vekst med et veldig stivt ganglag. De korte tærne gjør at de står
og går som en ballerina. (se bilde) I midlertidig er det viktig å merke seg at ikke alle valper
viser alle tegn/symptomer på lidelsen. Beagler med MLS beskrives for øvrig som uvanlig
trivelige og sosiale, noe som forøvrig også gjelder mennesker med lignende lidelse. Beagler
med MLS lever et godt liv og kan bli gamle, men de er ikke egnet til jakt på grunn av
overnevnte symptomer.

Målsetting:
x Man ønsker å holde oversikt over forekomsten av MLS, og oppfordrer til å teste
beagler før de benyttes i avl.
x Langsiktig målsetting er at flest mulig av beagler, som skal benyttes i avl, er testet for
MLS.
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Strategi:
x Man ønsker at kjente tilfeller av MLS innrapporteres til avlsrådet slik at man kan holde
en oversikt over forekomsten.
x Man opplyser om MLS på hjemmesiden, og oppfordrer til å teste beaglene.
x Kjente anleggsbærere (MLS/N) kan bare benyttes i avl med hunder som ikke er
bærer av anlegget (N/N). Hunder som har MLS skal ikke benyttes i avl.
Forekomst av reproduksjonsproblemer
Beaglen er en frisk rase, og reproduksjonsproblemer er ikke et nevneverdig problem hos
rasen.
Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål
x Målsetting om at bare sunne og friske beagler skal anvendes i avl. Ingen beagler med
kjente arvelige defekter skal anvendes.
x Man prioriterer å sette fokus på å redusere forekomsten av AMS og MLS, og setter
dette som et mål for avlsarbeidet i rasen.
x Avlsrådet vil fortsette å gi råd i forhold til avl på hunder beslektet med kjente eller
teoretiske bærere av MLS.
x Fortsette videre samarbeid med Finland og Sverige om utveksling av informasjon
vedrørende rasens helse.
x Man vil fortsette å holde en oversikt over forekomst av defekter/feil, og arbeide for at
syke hunder utelukkes fra avl.
Prioritering og strategi for å nå målene

x

Kontroll av avlsråd, og åpenhet blant oppdrettere og hundeeiere.

Mentalitet og bruksegenskaper

Jaktprøver, bruksprøver og mentaltester

Når det gjelder jaktprøver de senere år har både deltakelse og graden av premierte hunder økt
i stor skala.
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Åpen Prøve 2012:

1 Pr
2 Pr
3 Pr
0 Pr

Småhundprøve 2012:

1 Pr
2 Pr
3 Pr
0 Pr

Fordeling oppnådd premiering på hare og rådyr:

Rådyr
Hare
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Bedømmelse av beagler på jaktprøve viser at rasen har god jaktlyst, er drevsikker, er flink til å
utrede tap og har et godt mål med god hørbarhet. Men det er fremdeles forbedringspotensielle
på søket hos beaglen.
Mentalitet og bruksegenskaper i forhold til rasestandarden

Beaglen skal være en åpen, vennlig og livlig jakthund. Mentaltester har aldri vært nødvendig i
rasens eksistens, da dens lynne er meget lugnt og trivelig.
Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål

x

Det jobbes kontinuerlig med å opprettholde og forbedre rasens jaktlige egenskaper.

Prioritering og strategi for å nå målene

x

Innhente opplysninger fra jaktprøveprotokoller og informasjon fra
oppdrettere/valpekjøpere/unghundeiere slik at avlsrådet får kartlagt jaktegenskaper i
rasens populasjon

x

Man ønsker å utelukke nervøse, aggressive, skye og svært hormonelle hunder i avl.
Det er derfor viktig at oppdrettere og hannhundeiere vurderer sine avlsdyr med tanke
på dette.

Atferd
Beaglen skal være en åpen, vennlig og livlig jakthund. Den skal være modig, veldig aktiv,
utholdende og målbevisst/bestemt. Den skal være våken, intelligent og ha et stabilt
temperament. Den får aldri vise aggressivitet eller skyhet
Atferdsproblemer
Beaglen er en vennlig og snill rase som fungerer utmerket som familiehund. Men med sin
bakgrunn som jakthund er det en rase som krever mye aktivitet og som er avlet for å arbeide
selvstendig. Disse egenskapene kan det by på utfordringer dersom hunden ikke får utløp for
sin energi.
Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål
x
x

Målet er å opprettholde en rase med de nevnte mentale egenskapene.
Da atferdsproblemer har ganske høy arvbarhet, anbefales det at hunder med
atferdsproblemer ikke brukes i avl.

Prioritering og strategi for å nå målene
x
x

Man ønsker å utelukke nervøse, aggressive, skye hunder i avl. Man oppfordrer
oppdrettere og hannhundeiere om å vurdere sine avlsdyr nøye med tanke på
atferdsproblemer og utelate dem fra avl der dette forekommer.
Opprettholde rasens gode adferd.
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Eksteriør
Eksteriørbedømmelser
Kvaliteten på beagler i Norge må sies å være god, takket være oppdrettere som har lagt ned
mye arbeid og engasjement i avlsarbeidet, men det finnes et klart forbedringspotensial. I
dagens eksteriørbedømmelser fremholdes som oftest at beaglene har godt gemytt, god
pelskvalitet og farge, gode poter og bitt uten anmerkning.
Når det gjelder mindre gode eksteriørtrekk er det som oftest at det er ønskelig med bedre
hoder i form av ikke snipete snuteparti, mørkere øyne, lavere ansatt og lengre ører og mer
hvelving av skallen. I tillegg er det ønskelig med bedre vinkling foran og bak, og godt
tilbakelagt skulder. Når det gjelder bevegelser er det ønskelig med mer driv og rekkevidde.
Overdrevne eksteriørtrekk
Det finnes ingen overdrevne eksteriørtrekk som innebærer risiko for helseproblem hos rasen.
Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål
x
x
x

Å streve for at rasestandarden etterfølges.
Å se opp for ulike abnormiteter som kan påvirke rasens eksteriør og funksjonalitet,
som for eksempel krokete frambein.
Passe på at størrelsen på beaglen ikke blir for stor.

Prioritering og strategi for å nå målene
x
x
x

Man oppfordrer alle oppdrettere av rasen til å lære seg rasestandarden.
Man oppfordrer oppdrettere til å vurdere sine avlsdyr nøye med tanke på rasens
standard.
Man ønsker å ha dommerkonferanser for dommere der man kan formidle det som
ønskes å vektlegges m.h.t. eksteriøret i vår rase.

Oppsummering
Prioritering av viktige kortsiktige og langsiktige mål

Avlsrådet for beagle ønsker å avle frem friske og funksjonelle beagler, som er i tråd med
rasestandarden, og som er til glede for sine eiere og sine omgivelser. Avlsrådet arbeider etter de
retningslinjer om avlsarbeid som er av utarbeidet av NKK og NHKF, videre har avlsrådet
utarbeidet egne avlskriterier og avlsmål for rasen. RAS vil i tillegg til dette være et godt
hjelpemiddel for å bekjentgjøre og sikre kontinuitet i avlsarbeidet i rasen.
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Unngå matador-avl
En avlshund, både norske- og utenlandsregistrerte, bør ikke ha flere avkom etter seg enn
tilsvarende 5 % av antall registrerte hunder i rasepopulasjonen i en 5 års periode. Hos
beaglen tilsvarer dette 60-70 avkom hos hannhunder og 5 kull hos tisper.
Holde innavlsgraden på/under 6,25 %.
Ved planlegging av et valpekull bør innavlsgraden være mindre enn 6,25 %. En høy
innavlsgrad innebærer at gener dobles (økt homozygoti) og medfører at andre gener går
tapt. Selv gener med negativ innvirkning kan dobles. Derfor er genetisk variasjon nødvendig.
Sykdommer og defekter
For å unngå disse er det viktig at man ikke avler på syke hunder. Man er helt avhengige av
at sykdomstilfeller av alvorlig art blir innrapportert til avlsrådet.
Fokus på mentale egenskaper
Da beagle regnes som en familie- og jakthund, er det viktig at man har fokus på de mentale
egenskaper som trengs for å fungere godt i denne rollen.
Fokus på adferd
For å unngå problematferd innenfor rasen, bør man ikke bruke hunder med atferdsproblemer
i avl, slik som hunder med hundeaggresjon, høyt stressnivå eller nervøsitet.
Åpenhet blant oppdrettere
Det viktigste er at oppdretterne er ærlige seg i mellom vedrørende sykdommer, mentalitet og
defekter på sine valper. Dette bidrar til en sunnere avl.
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Bakgrund Rasspecifik Avelsstrategi
På Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige 2001 fattades beslut om att det för
varje hundras ska finnas en s k rasspecifik avelsstrategi. Uppdraget att utforma dessa
lades på specialklubbarna.

Vad är en rasspecifik avelsstrategi? Behövs den?
En rasspecifik avelsstrategi (RAS) är en handlingsplan för aveln inom en specifik ras. SKKs
Avelspolicy anger målen. Rasklubben upprättar en strategi som beskriver just den rasens väg
för att uppnå aktuella avelsmål.

RAS, vems ansvar?
Ansvaret för rasens framtid ligger alltid ytterst hos den enskilda uppfödaren och ägaren till
avelshunden. För att fatta bra beslut behöver den enskilda ägaren både allmänna kunskaper
om avel och fakta kring den egna tiken samt den tilltänkta avelshunden, vad gäller
egenskaper, mentalitet och nedärvbar sjukdomshistorik. Allt för att målen i den planerade
kullen ska ligga så nära den avelsstrategi som finns för rasen och de personliga avelsmålen.

Framtagandet av en Rasspecifik Avelsstrategi för Beagle
Svenska Beagleklubbens RAS har diskuterats på flera olika nivåer vid olika möten inom klubben
sedan 2002. Diskussioner har haft sin utgångspunkt från de underlag som tagits fram av
Avelskommittén. I BCS har RAS och dess syfte och innehåll diskuterats återkommande. RAS för
beagle fastställdes första gången av SKK år 2007.

År 2007 genomförde klubben en enkät riktad till samtliga aktiva uppfödare av rasen i vilken
bland annat frågeställningarna som berör RAS togs upp. År 2008 genomfördes en uppfödar/avelskonferens där RAS redovisades och diskuterades ingående. Utfallet av såväl
uppfödarenkäten som diskussionerna vid uppfödar-/avelskonferensen har legat till grund för
både den revidering av RAS som gjordes 2008, och den nu pågående.
Revidering av RAS 2008 togs upp på Beaglefullmäktige (BF) 2008 för förankring och den
publicerades i klubbens tidning Beagle för att ge medlemmarna möjlighet att inkomma med
synpunkter till SBlK/AK. Efter beslut vid BF 2008 att inte återgå till SKK:s hälsoprogram för HD
gjordes en omarbetning med fokus istället satt på aktuella problem inom rasen, framför allt den så
kallades kinesbeaglesjukan (Musladin-Lueke syndromet, MLS), och aseptisk meningit. Den
senaste av SKK fastställda revideringen av RAS är daterad 2009-01-17.

Redan i januari 2012 förelåg ett behov av en revidering av RAS från 2009, bl a på grund av
att det hade framtagits en gentest för MLS. En reviderad version gick i januari 2012 ut till
lokalavdelningarna på remiss. Endast 4 av de 15 LA:na inkom med synpukter. I maj 2012
redovisades den reviderade RAS vid Beaglefullmäktige. Med anledning av att så få LA
besvarat denna remiss så skickades den ut en andra omgång direkt efter BF 2012, men inga
fler synpunkter inkom.
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Beskrivning av beaglens historiska bakgrund och utveckling
Beaglens hemland är Storbritannien. Beaglen nämns vid namn på 1400-talet, men man vet att
beagleliknande hundar användes redan på 1000-talet till att jaga framför allt hare med i stora
släpp, på engelska kallade ”pack”. Beaglepacken följs till fots, medan man sitter till häst vid
jakt med den större, och mer skarpsprungna, rasen harrier liksom med den mer sentida
rävspecialisten foxhound. Det vilt man främst inriktade sig på att jaga med beagle var alltså
hare. Det fanns på den tiden många beaglevarianter och först på 1870-talet renodlades beaglen
så som vi känner den idag. I Sverige påträffas de första kända beaglarna när de deltog i en
hundutställning i Göteborg år 1891. Men utvecklingen av beaglen här i landet tar fart först när
Svenska Beagleklubben bildas 1953. I motsats till den engelska traditionen att jaga med flera
hundar i pack har Svenska Beagleklubben etablerat beaglen här i landet som en duktig
ensamdrivande hund enligt nordisk tradition. Beaglen togs hit som ett komplement till
stövarna för jakt på rådjur. På den tiden var det fortfarande vanligt att jaga med flera stövare i
släpp, och de drev då även klövvilt, vilket man nu började ifrågasätta. Beaglen används här i
landet ända från starten som allroundhund, d.v.s. för drevjakt på hare, rådjur och räv.

Beskrivning av nuläget för rasen
Internationellt. Beaglen är en av de mest populära raserna i världen. I FCI:s undersökning
2012: Registration figures worldwide – from top thirty to endangered breeds, låg beaglen på
8:e plats med nästan 54.000 registreringar i de 25 länder inom FCI som besvarat enkäten. I
beaglens hemland England, som inte är med i FCI, registreras för närvarande cirka 3000
valpar per år. Beaglens “andra hemland” är USA, som inte heller är med i FCI, och där
registreras för närvarande runt 30.000 beaglar per år i Amerikanska Kennelklubben (AKC),
och rasen har I USA under de senaste decennierna legat på mellan 4:e och 8:e plats på tio-itopplistan för samtliga raser. Dessutom registreras minst lika många i de övriga existerande
kennelorganisationerna i landet. Vare sig i England eller USA är det obligatoriskt att
registrera hela kullar, men det är de registrerade beaglarna som har inflytande på aveln hos
oss.
Släktskap. Beaglarna i Norden, liksom i övriga länder i världen, kommer huvudsakligen från
England och USA. Numera ofta via omvägar från t ex Australien, och flera länder i Europa,
samt mer nyligen från länder i det forna Östblocket.
Hälsa. Beaglen är internationellt en av de friskaste raserna. Som framgår nedan finns det
några sjukdomar i rasen, men i låg frekvens. Läget är likartat internationellt.
Mentalitet. Rasens mentalitet är generellt utmärkt. Avvikelser finns, men är få. Just beaglens
trevliga sätt har bidragit till rasens stora internationella popularitet. Den är en mycket
uppskattad familjehund.
Funktion. I Sverige, Finland och Norge används beaglen som drivande jakthund enligt den
nordiska traditionen, det vill saga som ensamdrivande hund. I rasens hemland användes den
traditionellt till så kallad packjakt, vilket dock numera är förbjudet. I USA är jakt med beagle
en mycket populär sport, och det registreras minst lika många beaglar i jaktorganisationerna
och UKC som det gör I AKC. Där jagar man med beagle antingen i olika stora pack, eller två
och två i så kallade brace, där de två hundarna tävlar mot varandra i utslagningsheat. Vare sig
i England eller USA skjuter man villebrådet, utan antingen tas det av hundarna, eller så
kommer det undan. I många andra länder jagar man alla möjliga viltslag med beagle, även
vildsvin, och som regel sker detta i form av packjakt.
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För avelsutbytet begränsas vår kunskap om hundarnas jaktliga förmåga enligt våra krav av att
drevprov enligt någorlunda likartade regler endast arrangeras i Sverige, Finland och Norge.
Under åren har dock flera från andra länder importerade beaglar visat sig kunna prestera bra
på våra drevprov.
Svenska Beagleklubben utarbetade år 2001 ett avelsprogram till hjälp för klubbens uppfödare,
baserat på djurskyddslagstiftningen och Svenska Kennelklubbens (SKK) grundregler. Detta
avelsprogram tar bl.a. upp klubbens rekommendationer angående hälsa och
hanhundsanvändning. Avelsrekommendationerna har fortlöpande omarbetats för att ansluta
sig till revideringarna av RAS. En kartläggning av förekomsten av Musladin-Lueke
Syndromet, MLS, har genomförts med anledning av att några fall konstaterats de senaste åren.
Detta arbete sker i nära kontakt ffa med Beagleklubbarna i Finland och Norge, men även de i
England och USA. Klubben har även medverkat med materialinsamling för forskning i
Sverige angående kartläggning av beaglens hela genom, samt med Finland, England och USA
syftande till att ta fram gentester för bl a aseptisk meningit, chondrodystrofi, blodcancer och
epilepsi.

1) Genetisk variation
Det är viktigt att behålla rasens genetiska variation. En hög inavelsgrad innebär en hög
frekvens av dubblering av gener (ökad homozygotigrad). Dubblering av gener medför att
andra gener förloras. Såväl gener med positiv som med negativ inverkan kan dubbleras. Hög
grad av homozygoti ger sämre förutsättningar att kunna anpassa sig till förändringar i
omgivningen. En hög grad av genetisk variation skapar bättre förutsättningar för att bibehålla
rasens goda hälsa och funktion samt att vidareutveckla dess funktionalitet. Rasens
genomsnittliga förändring i inavelsgraden beräknad över 5 generationer har under de senaste
10 åren (2004 - 2013) varierat mellan 0,6% och 1,6%, och var under 2011 så låg som 0,6 %.
(Källa SKK:s Avelsdata).
Det är viktigt att begränsa användandet av varje enskild hanhund med tanke på risken för
spridning av genetiska defekter och för att inte öka graden av homozygoti i rasen. Därför bör
en hanhund vid nuvarande antal registrerade individer (c:a 300/år) inte ha mer än c:a 75
avkommor (maximalt 5% av valparna i sin generation).
Att göra om samma kombination är av samma skäl inte heller att rekommendera. Beaglar som
är sunda och friska och som uppfyller de mentala, jaktliga och exteriöra krav som klubben har
satt upp kan användas i avel i ett begränsat antal parningar (högst fem kullar). Därefter sätts
de på väntelista och bör endast användas i vidare avel under förutsättning att de lämnat
drevprovsmeriterad avkomma undan minst två olika tikar, och i övrigt friska, mentalt och
exteriört bra valpar.
Registreringarna har legat ganska stabilt under de senaste 17 åren och har pendlat runt 300 +/50 per år. Under de senaste 5-6 åren har antalet importerade beaglar ökat, och utgör för
närvarande 7-8% av den årliga registreringen. Detta medför en tillförsel av mycket nytt
avelsmaterial, och en breddning av avelsbasen. Men samtidigt är de flesta av dessa beaglars
hälsa och jaktliga egenskaper okända.
Målsättning: Att bevara och vidare förbättra rasens genetiska variation, sunda mentalitet,
goda hälsa, goda exteriör samt goda jaktliga egenskaper.
Strategi: Att verka för att enskilda hanhundar inte överskrider det rekommenderade antalet
avkommor. Beaglar med mer än en anmärkning på mentaliteten registrerad hos SKK
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rekommenderas inte till avel. Att fortsätta att publicera hanhunds- och tiklistorna som stöd
och hjälp åt uppfödare och valpintressenter.

2) Hälsa
Beaglen hör enligt försäkringsbolagens statistik till de friskare raserna (försäkringspremiegrupp 2). Sköldkörtelrubbning, diskbråck, epilepsi, aseptisk meningit, hjärtfel och
höftledsdysplasi (HD) förekommer i låg frekvens inom rasen. Några fall av Musladin-Lueke
Syndromet, MLS, har upptäckts i Sverige, liksom i ett flertal andra länder med vilka vi har
avelsutbyte, däribland Finland och Norge. MLS är en genetiskt betingad tillväxtrubbning i
framför allt ben, bindväv och hud. MLS beror på en mutation av en enda gen. Sjukdomen är
väl definierad och har en enkel recessiv nedärvning. Mutationen uppkom för minst 100 år
sedan, och har bara påvisats hos människa och hos beaglerasen. Genen går att identifiera med
en DNA- test. Vid avel är det viktigt att bärare av MLS anlaget paras med anlagsfri individ,
eftersom det då inte kommer att födas några valpar som utvecklar sjukdomen.
I överensstämmelse med djurskyddslagstiftningen och SKK:s grundregler skall beaglar med
kända ärftliga defekter inte användas i avel.
Agrias försäkringsstatistik 1995-2006 och 2006-2011: Bortsett från den uppenbara
skadefrekvensen beroende på att beaglen är en jakthund, så framträder diskbråcken, epilepsin
och hjärtfelen. Eventuellt är den aseptiska meningiten redovisad under "Disc/vertebral"?
Jämfört med den tidigare perioden förefaller knäledsproblemen ha minskat, liksom
diabetessymptomen och ögonproblemen.
Målsättning: Att endast sunda och friska beaglar används i aveln.
Strategi: När det gäller beaglar som bär på MLS-anlaget i enkel uppsättning skall parning
endast ske med DNA-testad eller genetiskt (hereditärt) fri individ (det vill säga en individ vars
bägge föräldrar DNA-testats och befunnits fria från anlaget). Beaglar med andra kända
ärftliga defekter skall inte användas i aveln.

3) Mentalitet
Beaglen skall vara öppen, vänlig och livlig. Den ska vara modig, mycket aktiv, uthållig och
målmedveten. Den ska vara alert, intelligent och ha ett stabilt temperament. Den får aldrig
visa aggressivitet eller skygghet.
Målsättning: Att bevara rasens goda mentala egenskaper.
Strategi: Beaglar med mer än en anmärkning på mentaliteten registrerad hos SKK
rekommenderas inte till avel. Att årligen göra en uppföljning av individer med hos SKK
registrerad anmärkning på grund av mentalitet.

4) Jaktegenskaper
I aveln skall jaktligt dugliga, företrädesvis drevprovsmeriterade beaglar användas. Jaktliga
egenskaper registreras i samband med drevproven och beaglar som har bedömts på drevprov
har därmed fått dokumenterat om de har rastypiska jaktegenskaper. Beaglen har idag som
regel en utmärkt jaktlust, ett bra sök och ett bra skall. Under de senaste fem
drevprovssäsongerna, 2008/2009 till och med 2012/2013 har antalet starter på drevprov varit
1372 (i medeltal 274/år). Den genomsnittliga andelen pristagare var 54.5%. Priserna vid
drevproven var i genomsnitt fördelade på djurslag enligt följande: hare 76,8%, rådjur 20,5%
och räv 2.7 %. Under 5-årsperioden förekom flera stränga vintrar med mycket snö, vilket
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påverkade möjligheterna till jakt med löshund och också medförde att Länsstyrelserna i några
län avlyste all sådan jakt. Detta tillsammans med rovdjursproblematiken på flera håll i landet
har bidragit till minskat antal starter på drevproven. Under drevprovssäsongen 2013/2014
ökade dock antalet drevprovsstarter igen till 327 st och 15% fler individuella beaglar kom till
start. Andelen hundar som gick till pris översteg 60% för första gången på 15 år. Andelen
harpriser var 64,8%, råpriser 30% och rävpriser 5,2%.
Till den jaktliga användningen hör även eftersöksverksamheten. Denna testas vid
viltspårprov. Reglerna för viltspårproven anpassas för närvarande allt mer till att efterlikna
situationerna vid riktiga eftersök. År 2011 införde SBlK Viltspårschampionat för beagle,
vilket har ökat antalet starter på viltspårproven.
Målsättning: Att öka antalet på prov startande individer samt att eftersträva en ökning av
pristagarprocenten. Bedömning av jaktliga egenskaper på prov är vårt viktigaste
avelsinstrument. Att verka för att ytterligare förbättra rasens jaktliga egenskaper för drevjakt
på hare, rådjur och räv. Att utveckla beaglen som en användbar eftersökshund i samband med
praktisk jakt.
Strategi: Provreglerna och championatsreglerna anpassas till hur dagens jägare önskar jaga
med drivande hund, så att de känner det som meningsfullt att också komma med sina beaglar
till start på våra prov.

5) Exteriör
Utdrag ur rasstandarden: Standarden är baserad på funktion och beaglen ska vara en robust,
kompakt byggd jakthund, som ska ge intryck av kvalitet utan att vara grov. Kroppen ska vara
väl samlad och i god proportion. Rörelserna ska vara parallella och vägvinnande. Pälsen skall
vara kort, tät och ge ett gott skydd mot väder och vind. Beaglen är vanligtvis trefärgad eller
tvåfärgad. Nostryffeln ska vara bred och helst svart; ljusare pigmentering är tillåten hos
hundar med ljus pälsfärg. Ögonen ska vara mörkt bruna eller hasselnötsbruna och ha ett milt
och vänligt uttryck. Beaglen ska ha ett perfekt, regelbundet och komplett saxbett. Svansen ska
vara kraftig och måttligt lång. Den ska vara högt ansatt och bäras glatt men inte vara ringlad
över ryggen eller bäras framåtriktad från svansroten. Tassarna ska vara väl slutna och starka.
Önskvärd mankhöjd är 33-40 cm.
Antalet utställda hundar har varit runt 400 per år, men har nu ökat och nästan var 5:e beagle
startar dessutom numera i Jaktklassen. Exteriören har tydligt förbättrats under de senaste åren,
vilket också ger en hållbarare jakthund. (Detta framgår också av Agrias försäkringsstatistik
där bl a färre beaglar har behövt behandlas för problem på grund av för dåliga
knäledsvinklar). Antalet utdelade Cert, CK, Excellent och VG har ökat medan andelen Good
och Sufficient har minskat.
Målsättning: Att eftersträva att bevara och ytterligare förbättra beaglens funktionella och
tilltalande exteriör.
Strategi: Fortlöpande information till uppfödare och exteriördomare. Att uppmärksamma
olika abnormiteter som kan inverka på rasens exteriör och funktionalitet, t ex krokiga framben
eller raka knäledsvinklar. Det är också viktigt att se upp med alltför lösa (ektropion) eller
inrullade (entropion) nedre ögonlock, svaga tassar, eftergivande rygg och en för kort päls som
inte skyddar mot väder och vind. Att följa upp storleken inom rasen.
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Sammanfattning av avelsstrategin för beagle
Beaglen är en sund ras med få problem. Svenska Beagleklubben arbetar aktivt genom sin
centrala styrelse (BCS) och sin Avelskommitté, Jaktprovskommitté, Redaktionskommitté och
Utställningskommitté med att bevaka att rasens genetiska variation, hälsa, mentalitet, jaktliga
egenskaper och exteriör bibehålls och fortlöpande förbättras. För att få fler beagleägare att bli
medlemmar i SBlK och att komma till start med sina hundar på våra olika kurser, prov och
utställningar arbetar vi bl a med att sprida information via vår tidning Beagle som utkommer
med fyra nummer om året, och via vår mycket aktiva hemsida (www.sblk.se) vilken som
regel uppdateras varje vecka. Vi arbetar med att anpassa våra drevprovsregler och
championatsregler till hur jakten med drivande hund idag bedrivs, så att beaglejägare känner
igen sig och blir motiverade att komma till start. För att ytterligare stimulera deltagandet har
vi också infört tävlan om Årets Bästa Hund på Hare, Rådjur, Räv, Allround, samt på
Viltspårprov och på Utställning.
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