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Sølv etter foreldre registrert uten sølv  

Sølv hos katt er et dominant arveanlegg, som hindrer pigmentdannelse på de innerste deler av 

hårstrået, og gir en lysere effekt på grunnfargen, med tilnærmet hvit pels innerst.  

 Sølv brukes om katter som er agouti og har sølvgenet 

 Smoke brukes om katter som har sølvgenet i kombinasjon med non-agouti (solid) 

Kattunger må ha arvet sølv fra minst én av foreldrene. Det hender likevel det dukker opp kattunger 

med sølv etter foreldre uten sølv. Hva gjør man da?  

Det er genetisk umulig å få sølv avkom etter ikke-sølv katter.  Da er det en feilregistrering et sted. 

Likevel vet vi at sølv kan være svakt uttrykt, «dårlig sølv», og katter som er genetisk sølv kan fremstå 

fenotypisk som uten sølv.  

Dukker det opp sølv etter ikke-sølv må det avdekkes hvem av foreldrene sølvet kommer fra. 

Hvordan løse «umulig» sølv:  

 Studere stamtavlen for å se hvor sølvet stammer fra  

 DNA-test for å bekrefte foreldreskap 

 Fenotypisk farge kan endres gjennom fargebedømmelse på utstilling 

 

Om DNA-test viser at far er riktig, må den av foreldrene som er sølv omregistreres som genotype 

med sølv, og eventuelt fenotype uten sølv. Dette må gjøres for å ha korrekte stamtavler. 

Eksempel: Far til kullet er selv etter sølv foreldre, men er registrert som blå solid EMS a – da skal hans 

farge endres til EMS as [a] som viser at han er genetisk med sølv selv om fenotypen er uten sølv.  

Uventet og såkalt «umulig sølv» er ikke nødvendigvis grunnlag for registrering på RX-tavle for 

kattunger i de raser der sølv er en lovlig farge.  Da har avkommet vist at en av foreldrene er 

feilregistrert, og må korrigeres etter reglene.  

Ligger derimot sølv lenger bak i stamtavlen må det mer detektivarbeid til for å være sikker på hvor 

det kommer fra. I tvilstilfeller krever AR alltid DNA-testing for å verifisere rett foreldre.  

Genetikk og årsak 
Sølv er dominant, men har såkalt variabelt uttrykk. Graden av uttrykk vil da variere en del fra katt til 

katt, og det er særlig hos dillusjonsfargene som blå og krem at sølvet iblant uttrykkes så svakt at 

katten er fenotypisk uten sølv. Det holder med én kopi av genet (heterozygot) for at katten skal være 

sølv eller smoke, og man tror at en homozygot sølv med to kopier av genet vil ha sterkere uttrykt sølv 

og mindre rufisme. Graden av uttrykk vil også variere med pelslengde og -struktur. 

Det fins foreløpig ingen DNA-test som kan avdekke om en katt er genetisk sølv, men dette kommer 

nok en gang. Inntil da må vi følge gjeldende rutiner med fargebedømmelse, DNA-test av foreldreskap 

og registrering av fenotype/genotype.  

«Silver in pedigree»: Flere raser har merknad på tavlen hvis det fins sølv i linjen i opptil 9 

generasjoner. Dette betyr ikke at det plutselig kan dukke opp sølv hos avkom; sølv må arves av en av 

foreldrene. Kravet om slik merking er gammelt, fra tiden da vi ikke visste så mye om sølv.  På grunn 

av det variable uttrykket var det viktig med denne merknaden for oppdrettere som avler på farge. 


