
PERSMEDEDELING van deFSFM
LEVERFIBROSE VAN CAROLI (CLF)

(Vrij vertaling - de franstalige tekst,verspreid door de FSFM ,blijft de enige 
officiele)

De Zwitserse federatie van freibergerfokkerij heeft besloten om de 
hengsten,
drager van CLF te signaleren en geen hengsten meer aan te nemen die 
drager zijn van CLF.Door deze maatregel hoopt men de verspreiding van 
CLF binnen de Freiberger-stapel te stoppen.

DE AANDOENING:
CLF is een erfelijke aandoening die tot degeneratie der bloedvaten van de 
lever leidt .
Deze aandoening komt voor bij verschillende soorten.Bij Freibergerpaarden 
werd de aandoening voor het eerst ontdekt en beschreven in 2000.Het gevolg 
van de aandoening is fataal.
De veulens ,heirdoor aangetast,verzwakken zienderogen en sterven tussen de 
2 en de 6 maand.
In een gemeenschappelijk onderzoeksprogramma van de universiteit van 
BERN ,de Haras national,HESA van ZOLLIKOFEN en de FSFM is vastgesteld 
dat de aandoenings-graad 6% bedraagt.Men moet zich dus verwachten aan 
de sterfte van een tiental veulens per jaar.

AANGETASTE HENGSTEN en risicos
Op basis van een test heeft men dertien aangetaste hengsten gevonden.Zes 
hiervan behoren toe aan de HARAS NATIONAL SUISSE.

De betrokken hengsten in privebezit zijn: ECU,
ELIAS,ENJOY,EURIDICE,HARKON,HELIX en NANKIN DES AIGES.
Het betreft dus vooral hengsten uit de E-lijn.
De hengst ELU ,drager van de aandoening,heeft vooral bijgedragen aan de 
verspreiding van deze genetische afwijking binnen het Freibergerbestand;een 
gesloten bestand met vrij hoge bloedverwantschap.

BESLISSING:
Ingevolge art 3,4' alinea van de "ORDONNANCE FEDERALE SUR 
L’ELEVAGE" zijn alle fokorganisaties verplicht al de hengsten ,drager van 
erfelijke aandoeningen aan te duiden en de lijst kenbaar te maken.
Op 2 nov 2011 heeft de Zwitserse federatie beslist de lijst van de 
hengsten,drager van CLF,te publiceren.



Deze hengsten mogen nog gebruikt worden ,maar hun nakomelingen moeten 
negatief testen om tot de fokkerij toegelaten te worden.De hengsten in 
privebezit,aangenomen in 2010 en 2011,zijn nog niet allemaal getest.
Voor einde 2011 zullen alle hengsten getest zijn en de lijst der hengsten 
drager van CLF bekendgemaakt zijn.
Vanaf 2012 zullen alle kandidaten voor de nationale selectie te GLOVELIER 
getest worden en de hengsten drager van CLF zullen niet aanvaard worden.
In de toekomst mogen alle merries,drager of niet van de aandoening,verder 
gebruikt worden in de fokkerij zonder beperkingen.
Al de hengsten van het ras,inclusief die van de E-lijn die niet drager zijn van 
CLF mogen verder gebruikt worden in de fokkerij.
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