Spesielt ved registrering av kull innenfor rasene perser og exotisk korthår:
DNA -testing
For registrering av kattunger etter 1.1.2008 kreves negativ PKD attest for begge
foreldre eller negativ DNA attest for alle besteforeldre.
Fra og med 01.01.2010 vil kun DNA-undersøkelse bli godtatt.
Prosedyrer ved testing.
NRR krever at PKD-DNA-prøven tas og sendes av veterinær. Katten skal være
mikrochipmerket senest ved prøvetakingstidspunktet. Kattens mikrochipnummer
skal kontrolleres og påføres prøven. Prøvesvaret går tilbake til veterinæren, som
utsteder attest som stemples og signeres før den sendes til katteeier. Attesten må i
tillegg til mikrochipnummer være påført kattens fødselsdato, stamboknummer og
fullt stamboknavn. Ved registrering av kull sender oppdretter selv attesten sammen
med kopi av prøvesvaret, til NRR. NRR oppbevarer alle attester med prøvesvar i et
eget arkiv.
Kattunger må være avvent før de DNA-testes med svaber. Det er ingen minstealder
for blodprøve.
Katter som er registret før 1.1. 2008 og som er registrert i stambokføringsklasse 2
p.g.a foreldrenes PKD status, kan av oppdretter omregistreres til
stambokføringsklasse 1 når katten selv testes negativ for PKD.
Krav til testing frafalles dersom kattens foreldre, eller alle 4 besteforeldre, er testet
negative med PKD-DNA-test og gyldige attester følger stamtavlerekvisisjonen.
Fornyet DNA-testing kreves for hver 4. generasjon. Dette kravet gjelder ikke katter
med dokumentert friske linjer. (GF 2014)
Fra 01.08.2005 kreves godkjent PKD-DNA-test for 1. gangs registrering av kull
etter katt importert til NRR . Det kreves dokumentert at testen er tatt hos
veterinær med tilsvarende prosedyrer som nevnt foran.
Dette krav til retesting for hver 4. generasjon evalueres i 2010. NRRs styre er da
ansvarlig for å gjennomføre evaluering og legge frem forslag for NRRs GF 2010 om
fortsettelse av ordningen, eller evt. endring.
Ultralyd:
Ultralydattesten må være påført kattenes ID-nummer for å være gyldig.
Katter registrert før 1.1.2008 som er registrert i stambokføringsklasse 2 p.g.a.
foreldrenes PKD status, kan av oppdretter omregistreres til stambokføringsklasse 1
når katten selv testes negativ for PKD.
Dersom Den Norske Veterinærforening anbefaler en høyere minimumsalder for
testing enn 10 – ti – måneder, trer denne anbefalte minimumsalder i kraft. (Jfr.
også § 32 nedenfor.)
Katter som testes med ultralyd må testes i alle generasjoner.

