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Retningslinjer for registrering av DNA-testresultater i DogWeb, Norsk Kennel Klub (NKK) 

Oppdatert 07.08.2019 

 

1. Hunden må være registrert i NKK og ID-merket.  
Dersom hunden ikke er ID-merket må dette gjøres før prøvetakingen foretas. ID-nummer skal 
alltid sjekkes av veterinæren og dette skal attesteres på rekvisisjonsskjemaet.  

2. Godkjente laboratorier.  
Oversikt over NKK-godkjente laboratorier, se link: DNA-laboratorier, tester og raser 
Prøvesvar fra andre laboratorier enn de som er godkjent av NKK, vil ikke bli registrert i NKK. 
 

3. DNA-skjema 
Et eget DNA-skjema for sentral registrering bestilles via «Min side» på www.nkk.no. Skjemaet 
må signeres av veterinær og eier ved prøvetaking. Dette skjemaet skal ikke følge prøven til 
laboratoriet, men sendes NKK sammen med prøvesvar/sertifikat når dette kommer fra 
laboratoriet.  

4. Prøveuttak skal gjøres hos veterinær.  
Hvert laboratorium har egne rutiner for akseptert prøvemateriale, emballasje og forsendelse. 
Laboratoriets instrukser finnes på deres egne nettsider og må leses nøye.  

Prøvetaking og innsending skal utføres av veterinæren. NKK godtar ikke at dette gjøres av 
eier. 

5. Utfylling av skjema til laboratoriet. 
Rekvisisjon/skjema til laboratoriet skal merkes med hundens ID-nummer. Kravet er 
ufravikelig. I tillegg bør det fylles ut i sin helhet med registrert navn, rase, 
registreringsnummer, eier etc.  Prøveresultater der chipnummer ikke står på 
prøvesvar/sertifikat, kan ikke legges inn i DogWeb. 

 
6. Kostnader 

Kostnader i forbindelse med prøvetaking, forsendelse og analyser dekkes av den enkelte 
hundeeier/oppdretter og er NKK uvedkommende. Avgift for registrering av resultatet i NKKs 
database betales ved bestilling av rekvisisjonsskjemaet fra nettsidene «Min side». 

7. Registrering av prøvesvar i DogWeb. 
Når eier mottar testresultater fra laboratoriet, sendes prøvesvaret/sertifikat og DNA-skjema 
fullstendig utfylt og underskrevet (se pkt.3) som scannede pdf-filer til dna@nkk.no 
(alternativt sendes kopi av prøvesvar/sertifikat + DNA-skjema pr post til Norsk Kennel Klub, 
Pb 52, Holmlia, 1201 Oslo). 
Resultatet av testen registreres sentralt i NKK og blir offentlig tilgjengelig via DogWeb. 

8. Fravikelser 
I helt spesielle tilfeller kan det søkes om å få godkjent prøvesvar hvor prosedyren ikke har 
vært i henhold til disse retningslinjene. Kravet om registrering i NKK, ID-merking av hunden 
og kontroll av denne kan imidlertid aldri fravikes.  

https://www.nkk.no/getfile.php/131975158-1529411450/Dokumenter/Helse/DNA-tester/DNA-laboratorier%20tester%20og%20raser.pdf
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