
Vejledning til DNA-tests 
 

For at stå på Beagle Klubbens hvalpeliste, er det fra den 01.01.2019 et krav, at minimum én af forældrene 

har en dokumenteret status som fri for både IGS og Lafora før parring.  

Bærere må kun parres med ikke-bærere. 

Opdrættere kan selv rekvirere en test fra deres foretrukne laboratorie. I forbindelse med kuldets optagelse 

på hvalpelisten, sendes kopi af resultatet af den frie forældre pr. mail til den ansvarlige for dette i 

sundhedsudvalget. Alle indsendte resultater behandles fortroligt af sundhedsudvalget. Testen af den frie 

forældre skal være foretaget før parring. 

Er begge forældre til en kommende avlspartner testet, og er disse begge fri for IGS og Lafora, betragtes 

avlspartneren som ”fri ved forældrene”. Det er således ikke nødvendigt at teste hunden, så længe 

forældrenes tests indsendes til sundhedsudvalget. Bedsteforældre tælles ikke med, dvs. at man kun går 1 

generation tilbage. 

Deltog du i KU’s screening af Beagle i 2015, kan du bruge resultaterne for IGS som dokumentation. 

Ellers kræves et anerkendt laboratorium som dokumentation. 

Disse laboratorier anses som anerkendte mht. DNA-tests: 

 

OBS. 

Beagle Klubben har indgået aftale med Genomia om 10% rabat på tests – brug følgende links: 

https://www.genomia.cz/de/homepage/clubs/ 

Complete offer for Beagle is available at: https://www.genomia.cz/en/breed/beagle/# 

 

UC Davis, USA: https://www.vgl.ucdavis.edu/services/dog.php 

Laboklin, Tyskland: http://www.laboklin.de  

Labogen, Tyskland: https://shop.labogen.com/ 

My Dog DNA, Finland: http://www.mydogdna.com 

VetGen, USA: https://www.vetgen.com/ordertests.aspx?id=Beagle 

Animal Health Trust, UK, http://www.aht.org.uk 

Animal DNA Diagnostics, UK: https://www.animaldnadiagnostics.co.uk 

Animal Genetics, UK: http://www.animalgenetics.eu 

 

 

Har du en test fra et andet laboratorium, så kontakt sundhedsudvalget. 

Aktuelle priser for tests ses på de respektive hjemmesider 

  

https://www.genomia.cz/de/homepage/clubs/
https://www.genomia.cz/en/breed/beagle/
https://www.vgl.ucdavis.edu/services/dog.php
http://www.laboklin.de/
http://www.mydogdna.com/
https://www.vetgen.com/ordertests.aspx?id=Beagle
http://www.aht.org.uk/
https://www.animaldnadiagnostics.co.uk/
http://www.animalgenetics.eu/


Vejledning til gentest ved UC Davis, USA: 
 

Gå til: https://www.vgl.ucdavis.edu/services/dog.php og find beagle på listen: 

 

 

 

 

https://www.vgl.ucdavis.edu/services/dog.php


Under punktet Beagle, tryk på indkøbsvognen: 

 

Når du har oprettet dig som bruger, kommer du til processen hvor hundens informationer indtastes: 

 



 

Her er vigtigt at disse informationer indtastes: 

Animal name = stambogsnavn 

Registration # = DKK Regnr. 

Køn, fødselsdag, race, og microchipnummer (findes på stamtavle og hundeweb) 

Herefter vælges hvilken gentest som ønskes. Aktuelt kræves IGS og MLS for at være på hvalpelisten. 

Derudover anbefales det at teste for NCCD. 

 

Som det ses kan også vælges forskellige tests af pelsfarve. Der er en basic test, som tester for flere 

forskellige farver, og så er der individuelle tests. Af de individuelle tests kan følgende være interessant for 

beagle: 

MC1R (E-locus) = Bærer af tofarvet, eller dominant 3-farvet 

Brown = Bærer af lever-farve 

Dilute = Bærer af blå, eller i kombination med lever så Lilac. 

 

Sidst vælges Punkt ”A”, hvis du selv har købt en mellemrumsbørste på apoteket. Dette er det nemmeste. 

Mellemrumsbørsterne kan købes på ethvert apotek. Eksempelvis mærket ”Sunstar GUM Trav-ler”. 

Tykkelsen skal være 2,0 mm. 

Vælger du punkt ”B”, modtager du et sæt mellemrumsbørste med posten 1-4 uger efter. 



 

Hundens forældre indtastes, og sidst vælges ”Save Tests”. 

Herefter vil du komme til et betalingsbillede, hvor der betales for de valgte tests. Husk at indtaste alle 

hunde inden betaling, da der er mængderabat. 

Når der er betalt, modtages en e-mail som bekræftelse. Der er vedhæftet en formular som printes, og siden 

med en stregkode på vedlægges testen.  

Du laver selve testen således: 

1. Sørg for at vaske hænder først 

2. Du børster imellem tænderne på hunden med 

mellemrumsbørsten i 10 sekunder. 

3. Børsten lægges i en frysepose 

4. Ovenstående gentages 4 gange med forskellige 

børster.  

5. Alle børster lægges i samme pose. (Kun samme hund, 

flere hunde må IKKE blandes sammen) 

6. Den printede side med stregkoden foldes sammen og 

lægges i fryseposen med børsterne. 

7. Posen lukkes forsvarligt. Den må ikke kunne gå op undervejes i posten. 

8. Ovenstående proces gentages for alle hunde som ønskes testet. Der skal vaskes hænder imellem 

hver hund, således at DNA fra én hund ikke blandes med en andens. 

9. Alle fryseposer med børster lægges i én kuvert, og sendes til (Adresse står ved siden af stregkoden): 

Veterinary Genetics Laboratory - Dog Testing 

PO Box 1102 

Davis, CA 95617-1102 

USA 


