
Monogena egenskaper på NAVs hemsidor 
Kännedom om monogena egenskaper är inte nytt inom nötkreatursavel. Tack vare en kraftig ökning av 

genomiska tester samt utvecklad metodik är det nu möjligt att härleda resultat för monogena egenskaper 

för både tjurar och kor baserat på SNP information från genomiska tester. Nu redovisas tillgängliga 

testresultat för tjurar på NAVET - NAVs hemsida för publicering av tjuravelsvärden. Harmonisering till 

internationell standard för monogena egenskaper har tillämpats i de nordiska länderna vilket kommer 

innebära vissa ändringar i namn och koder för monogena egenskaper, både på NAVs hemsida och framöver, 

även i nationella redovisningar. Ännu har dock inga redovisningar ändrats nationellt i Sverige. 

Monogena egenskaper har en enkel nedärvning. Det innebär att de påverkas av en enskild gen eller 

haplotyp (samling av alleler på en kromosom som nedärvs tillsammans) och att de inte påverkas av 

miljöfaktorer. De inkluderar både egenskaper som hornlöshet, röd färg på hårremmen och beta-kasein 

samt genetiska defekter, såsom CVM och bulldog. Som en ny service härleds automatiskt testresultat för 

monogena egenskaper baserat på SNP-markörerna från ett genomiskt test. Resultatet visar vilken av 

allelvarianterna ett djur bär. Informationen kan användas för att undvika parningar av djur som båda bär 

oönskade alleler för vissa egenskaper t.ex. bulldog eller för att selektera djur som bär önskvärda alleler för 

andra egenskaper såsom hornlöshet.  

Tillgängliga resultat för monogena egenskaper  

För närvarande visas på NAVET resultat för fyra monogena egenskaper för RDC/nordiska röda raser (BTA12, 

BTA23, SMA och PIRM) och för två egenskaper för Holstein (HH1 och HH3). Resultat för fler egenskaper 

kommer läggas till kontinuerligt. Du kan se alla tillgängliga resultat för en specifik tjur på NAVET genom att 

klicka på boxen ”Monogena egenskaper” under härstamningen på tjurens egen sida. I tabellen med resultat 

visas namn, kod och resultat (bärare/fri) för respektive egenskap. Koden skiljer sig åt för individer som inte 

är bärare (koden slutar på F), heterozygota (koden slutar på C) respektive homozygota bärare (koden slutar 

på S).  Det sistnämnda innebär att individen har anlaget i dubbel uppsättning, men för flera genetiska 

defekter förekommer inte homozygota bärare då dessa individer inte är livsdugliga.  

 

Mer information om monogena egenskaper finns på NAVs hemsida.  

https://nordic.mloy.fi/navbull
https://www.nordicebv.info/sv/ntm-and-breeding-values/genetic-traits/

