
 
 

re Statement by the Norwegian Shetland Sheepdog Club 
http://www.nssk.no/PRA/div/PRAtest_Laboklin.pdf  
 
The statement made by the Norwegian Kennel Club is not based on facts or 
evidence. We tried contacting the club and we still do not understand their 
rationale. We issue the following statement in order to clarify the matter to 
our customers: 
 
Laboklin and many other well recognised and accredited laboratories offer many 
DNA tests to identify mutations leading to genetic diseases / traits in dogs, 
cats, horses and other species. 
 
Laboratories offer many mutation tests, and obviously these mutations don’t 
have to be discovered by every lab offering a test.  
 
Identification of genetic mutations is the subject of research, usually 
carried out  by scientists and researchers at universities and research 
centres and often by collaboration of more than one university, research 
centre, laboratories, breed clubs and animal owners. Once the mutation is 
identified, it is usually published and laboratories can establish a test 
according to its publication.  
 
Laboklin is a DIN EN ISO / IEC 17025 Accredited laboratory, Accreditation is 
provided by the German National Accreditation Body DAKKS, (the equivalent of 
UKAS in the UK), and this confirms that Laboklin is qualified to establish and 
offer the test according to its publication. 
 
Apparently the Norwegian Shetland Sheepdog have played important role in 
helping the research and this is well recognised, however, since the mutation 
has been published, it is now science and laboratories are able to offer the 
test according to the publication and the Accreditation standards, it is in 
the interest of the breed to make the test more available. 
 
The German National Accreditation Body DAKKS, (the equivalent of UKAS in the 
UK) is the only authorised body who can assess the competence of a laboratory.  
 
There are  tests which are subject to patent or license, this is completely 
different issue, as far as we are aware there are no restrictions on our lab 
to offer the CNGA1 PRA test. 

http://www.nssk.no/PRA/div/PRAtest_Laboklin.pdf


 

 
 

 

re Uttalelse fra Norsk Shetland Sheepdog Club 

http://www.nssk.no/PRA/div/PRAtest_Laboklin.pdf 

 

Uttalelsen gjort av Norsk Kennel Klub er ikke basert på fakta eller bevis. Vi prøvde å 

kontakte klubben og vi fortsatt ikke forstår begrunnelsen. Vi utsteder følgende uttalelse 

for å avklare saken til våre kunder: 

 

Laboklin og mange andre godt anerkjent og akkreditert laboratorium tilbyr mange DNA-

tester for å identifisere mutasjoner fører til genetiske sykdommer / egenskaper hos 

hunder, katter, hester og andre arter. 

 

Laboratorier tilbyr mange mutasjonstester, og selvsagt disse mutasjonene ikke trenger å 

bli oppdaget av hver lab tilby en test. 

 

Identifikasjon av genetiske mutasjoner er gjenstand for forskning, vanligvis utført av 

forskere og forskere ved universiteter og forskningssentre og ofte ved samarbeid på mer 

enn ett universitet, forskningssenter, laboratorier, raseklubber og dyreeiere. Når 

mutasjonen er identifisert, er det vanligvis publisert og laboratorier kan etablere en test i 

henhold til revidering. 

 

Laboklin er en DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditert laboratorium, er Akkreditering av den 

tyske nasjonale akkrediteringsorganet DAKKS, (tilsvarende UKAS i Storbritannia), og dette 

bekrefter at Laboklin er kvalifisert til å etablere og tilby testen i henhold til revidering . 

 

Angivelig Norsk Shetland Sheepdog har spilt viktig rolle i å hjelpe forskningen, og dette er 

godt anerkjent, men siden mutasjonen har blitt publisert, er det nå vitenskap og 

laboratorier er i stand til å tilby testen ifølge publikasjonen og akkreditering standarder, 

det er av interesse for rasen å gjøre testen mer tilgjengelig. 

 

Den tyske nasjonale akkrediteringsorganet DAKKS, (tilsvarende UKAS i Storbritannia) er 

den eneste autoriserte kroppen som kan vurdere kompetansen til et laboratorium. 

 

Det er tester som er gjenstand for patent eller lisens, er dette helt annet problem, så 

langt som vi er klar over det er ingen restriksjoner på vår lab for å tilby den CNGA1PRA 

test. 


