
Hur gör jag för att DNA-testa min hund? 
LÄS HELA ANVISNINGEN INNAN DU GÖR NÅGOT! 

 
* Om du tänker använda hundens saliv för testet kan du välja mellan att låta veterinär ta provet  
   eller att själv göra det, vilket numera är godkänt. I båda fallen behövs ett svabbkit som du måste  
   beställa i förväg från laboratoriet, läs vidare nedan.  
* Om du tänker använda hundens blod för testet, ta kontakt med din veterinär och beställ tid  
   för blodprov till DNA-test på hund. Du behöver ta med dig hundens stamtavla, plus blanketter  
   beroende på vilket laboratorium som används, läs vidare nedan.  
* Veterinär som tagit provet skickar det till aktuellt laboratorium, i annat fall får du själv göra det. 
 
Följande länkar kan du använda för att fylla i och skriva ut nödvändiga dokument: 
Combibreed är f n det enda laboratorium vi har att tillgå, men förhoppningsvis kommer vi snart 
att ha försäkrat oss om fler valmöjligheter.  
 
LABORATORIUM COMBIBREED 
Combibreed utför sina tester i USA dit det inte är tillåtet att skicka blod, men de tar emot svabbprov  
vilket underlättar provtagning.  
 
Registrering/beställning i webshop på hemsidan 
Du kan boka testet i Combibreeds webshop, det kostar några euro mindre än pappersremiss. 
- Skriv ev. ”Glen of Imaal terrier” i rasrutan. Scrolla ner tills du kommer till GENETIC DISEASES  
  och välj H856 CRD3. 
- Vi rekommenderar att du samtidigt med PRA-crd3 beställer ett DNA-test för brunfärganlag,  
  det är inget krav men fler och fler uppfödare efterfrågar detta vid eventuell framtida avel.  
  Testet heter H733 Coat Colour B-locus och hittas under OTHER GENETIC TRAITS. 
- Skapa ett konto och fyll i alla uppgifter. 
 
Beställning genom utskriven pappersremiss 
Om du föredrar pappersremiss att skicka med provet / ta med till veterinär gör du så här: 
Välj H856 CRD3 (och ev H733 Coat Colour B-locus) enligt ovan. Fyll i alla uppgifter och skriv ut  
pappret, skriv under och ta ev. med till veterinären. Om du markerat att du vill ha ett DNA-certifikat 
måste du skriva ut och fylla i även nästa dokument.  
 
Utskrift av ”witness paper” 
Med ett Witness paper får du certifikat på testresultatet, annars får du enbart besked om resultatet. 
Gå in på Witness paper document, skriv ut pappret och ta med det till veterinären som fyller i det  
när provet tas.  
 
Beställa svabbkit 

  Gå in på Beställa svabbkit. Välj ”swabs for dogs” i översta boxen och fyll i övriga uppgifter.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vi vill uppmana och uppmuntra våra medlemmar och uppfödare att registrera testresultaten 
i Nederländska Glenklubbens DNA-databas, som är en global och ovärderlig källa till kunskap  
om rasen, dess sjukdomar och genetik. Här kan du även registrera resultat av ögonlysningar mm. 
I databasen finns uppgifter om och stamtavlor för ca 8000 glennar, och ett ökande antal uppgifter  
om DNA-tester och deras resultat. 
 
SKK och SAIGIT vill även att hundägaren skickar kopia på testresultat till rasklubben för kännedom.  
Du kan skanna och maila dokumenten till avelsrad@saigit.se. Om du hellre vill skicka per post 
hittar du aktuella adresser till avelsrådet på hemsidan under fliken Avelsråd.  
 

https://www.combibreed.com/en-gb/Webshop/DNA-Tests/Dog
http://www.combibreed.com/en-gb/Service/Sample-submission-forms/DNA-Genotyping-order-form/species/5
https://www.combibreed.com/Portals/Combibreed/Downloads/F507.pdf
https://www.combibreed.com/en-gb/Service/Request-form-swab-bags
https://www.glen-footprints.com/en/database
http://saigit.se/ras%20avelsr%C3%A5d.html

