
Motion 10: Krav på DNA-testning för silverfärgade hästar 
 

Motion ang DNA testning av silver färgen 

Idag: 

Samtliga avkommor oavsett färg skall dna testas på färgen om en av föräldrarna är testad 
silversvart eller silverbrun eller fux med silvergenen. Från plan o riktlinjerna 
”8.6 Vid registrering av individ med silveranlag/silverfärg  
För att häst ska kunna registreras som silverfärgad ska DNA-verifiering för silveranlaget 
inkomma. Avkomma med röd grundfärg som har en silverfärgad eller silverbärande förälder 
ska DNA-verifieras för att fastställa om den bär silveranlaget dolt.” 

Då man kom överens om detta så var man dessutom överens om att färgerna silversvart och 
silverbrun inte behövde dna testas, då det är så många faktorer man kan checka av för att veta 
att fölet har silvergenen. Däremot skulle dna testning vara obligatoriskt om avkomman blev 
fux om en av föräldrarna var bärare av silvergenen. 

Som det är nu är samtliga avkommor efter en förälder som har silvergenen, tvingade att dna 
testas för genen. 
Färgen silversvart och silverbrun är så unik att den inte går att missa för att vara en vanlig 
brun eller svart, därför finns heller ingen anledning att dessa ska färgbestämmas genom dna. 

Förslag till ändring: 

Att man ändrar regeln i plan o riktlinjerna till: 
Avkomma med röd grundfärg som har en silverfärgad eller silverbärande förälder ska DNA-
verifieras för att fastställa om den bär silveranlaget dolt. 
 

Anne Pagmar 

 

Styrelsens svar på motion 10 
Färg är svårt, ibland kan det man ser (fenotyp) skilja sig från det genetiska (genotyp) arvet. 
Huvudsakligen färgbestäms fölen vid sidan av sin moder och detta vanligen innan 6 månaders 
ålder. Att ett föl ser helt annorlunda ut i avfälld päls som 1-åring än som 3-5 månader är inte 
ovanligt. Vissa färger och deras nyanser kan vara svåra att till 100% avgöra med blotta ögat.  

Ett exempel är att många mushroom-färgade individer felaktigt benämnt som både silverbruna 
och silversvarta. Vissa nyanser av fux är också ibland mycket svåra att med säkerhet skilja 
från silverfärgen om det finns misstanke om silveranlag. Därtill kan konstateras att för den 
ID-kontrollant och ska färgbestämma hästen är det lätt att uppfatta den som något annat. 
Skulle dessutom individen eventuellt bära på något annat blekande anlag ihop med 
silverfärgen kan detta ytterligare försvåra en korrekt bestämning. 

Silveranlaget har en koppling till MCOA, en genetisk ögondefekt (en typ av närsynthet) där 
det finns en tydligt uttalad rekommendation att inte korsa två silverbärande individer. Detta 
eftersom homozygota bärare har påvisat en större och aggressivare utveckling än en 
heterozygot bärare.  



Mot bakgrund av det ovanstående är det styrelsens uppfattning att anlaget ska fortsätta att 
verifieras vid registrering oavsett grundfärg. 

För mer info om MCOA: Ögonsjukdomen MCOA och färgen silver orsakas av samma 
förändring i genen PMEL – men hur dåligt ser hästarna egentligen? | Externwebben (slu.se) 

 

Styrelsens förslag till årsmötet 
- Att avslå motionen  


