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Små hvite flekker:  
Medaljonger (lockets), knapp på magen eller en hvit tå? 

Hvitflekk hos katt er et dominant arveanlegg, og kan gi katter som er bicolour, harlekin eller van. 

Kattunger må ha arvet hvitfarge fra minst én av foreldrene.  

Det hender likevel det dukker opp kattunger med små hvite flekker, selv om foreldrene er helt uten 

hvitt. Hva gjør man da?  

Rutiner for registrering i stambok 
Dette gjelder katter med bittelitt hvitt, etter foreldre som ikke er registrert med hvitt:  

 Førstegangs registrering av et kull etter foreldre uten hvitt  

 Fargeendring av katt uten hvitt til katt med hvitt  

Avlsrådet krever en tydelig beskrivelse av mengden hvitt, både plassering og mengde hvitt, på 

fargebedømmelsesseddelen om katten skal registreres fenotype med hvitt og bli stående genotype 

uten hvitt. Bilde eller tegning kan legges ved som dokumentasjon, men dette må også være signert 

av de to dommerne som gjør fargebedømmelsen.  

Om slik dokumentasjon foreligger har avlsrådet grunnlag for å avgjøre om det er sannsynlig at det 

dreier seg om lockets og ikke arvelig hvitflekk.  Katter med små mengder hvitt etter foreldre uten 

hvitt, settes rutinemessig som fenotype med hvitt mens genotypen forblir uendret.   

Om avlsrådet vurderer mengden hvitt til å være for stor til at det kan dreie seg om lockets, kan det 

kreves fargebedømming av foreldre, eventuelt DNA-test for å bekrefte foreldreskapet.   

Eksempel: n [n 09] viser til en katt som er svart, genotype svart, men med hvit medaljong og dermed 

fenotypisk med hvitt.  

Raser hvor hvitt i udefinert mengde er tillatt og denne regelen kan benyttes (EMS-kode 09):  

ACL/ACS, MCO, NEM, NFO, SIB, TUA, CRX, CYM, DRX, DSP, GRX, JBT, KBL/KBS, MAN, SPH, PEB, 

LPL/LPS 

På utstilling 
Det konkurreres i henhold til fenotype. Det betyr at katter som har medaljonger og blir registrert som 

fenotype med hvitt, skal konkurre i samme fargegruppe som alle andre katter med hvitt, selv om 

mengden hvitt er mindre. Se UR § 3.6.  

Årsaker og genetikk 
Slike små hvite flekker har ikke samme genetiske årsak som dominant hvitflekk som vi finner hos 

katter som er bicolour, harlekin og van. 

Noen former for medaljonger og andre bittesmå flekker kan virke som om de nedarves recessivt, og 

at de derfor kan dukke opp i en linje der foreldrekattene er bærere.  

Andre former for slike bittesmå flekker handler om en teknisk feil i pigmentdannelsen, der det ikke 

dannes pigment ut fra den «genetiske oppskriften» men i stedet mangler pigment på noen hårstrå på 

mindre områder. Årsakene til dette er ukjent, men fenomenet er beslektet med fargeflekker på 

toppen av hodet til helhvite katter. Les mer i Ole Amstrups artikkel i Aristokatt 2012-2 (ligger på 

nrr.no ARs side).  


