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falun
nya mediciner, få 
 plantor att blomma 
vid rätt tidpunkt eller 
få fram mjölkkor som 
mjölkar lika mycket från 
dag till dag.

Det kan eventuellt 
genforskningen leda 
fram till och en av fors-
karna är lars Rönne-
gård vid högskolan 
 Dalarna.
Rönnegård är professor i sta-
tistik, men har genforskat se-
dan 2003.

– För att forska krävs det 
statistikkunskaper. Det är ju 
bland annat mycket datama-
terial som ska sökas igenom 
på ett smart sätt och det är vi 
duktiga på, säger han.

forskningen inom genetiken 
kan betecknas som ny. Lars 
Rönnegård säger att mycket 
har gjorts de senaste 20 åren, 
men att forskningen explode-
rat de senaste tio åren.

Det handlar om att förstå 
vilka gener som påverkar olika 
egenskaper. Exempelvis var-
för en viss sjukdom utvecklas 
eller hur man genom avel kan 
få fram vissa egenskaper hos 
grisar och kor.

– Kanske hitta en gen som 
gör grisar lika stora, då kan 
man avla på den genen. Eller 
få fram mjölkkor som mjöl-
kar lika mycket från dag till 
dag. Nyligen har man exem-
pelvis hittat vilken gen som 
styr om en häst ska bli travare 
 eller inte.

det är många som i dag gen-
forskar och vid Högskolan 
 Dalarna är det Lars Rönne-
gård och en till. Lars samar-
betar med Uppsala universitet 
och SLU, Sveriges lantbruks-
universitet.

– Det är ett nytt sätt att tän-

ka och det är ett viktigt arbete, 
en pusselbit i ett stort pussel.

Rönnegård säger vidare att 
det ständigt hittas nya gener, 
men att det har varit svårare 
än vad många trodde för tio 
år sedan.

– Själv är jag inriktad på 
att förstå hur djur och väx-
ter fungerar samt jämnhet.

Ett exempel på kroppens 
förmåga att vara i balans är 
regleringen av kroppstempe-
ratur och blodtryck, som är 
någorlunda stabila hos friska 
personer. Och det är viktigt att 
ha en uppsättning gener som 
ger denna stabilitet.

– Tidigare har man  missat 
hur man letar på gener som 
reglerar jämnhet. Vi har  lyckats 
ta fram och tillämpa model-
ler som letar helt nya typer av 
gener.

Studien och dess resultat 
kan i framtiden också använ-
das för att nå ökad lönsamhet 
inom jordbrukssektorn. Hos 
växter kan det handla om att 
få plantor som blommar vid 
rätt tidpunkt.

genforskningen är som sagt 
ny och för gemene man är den 
tämligen obekant och aningen 
abstrakt. Rönnegård fastslår 
att den kommer att pågå lång 
tid framåt och i takt med att 
resultaten presenteras, tror 
han att allmänheten kommer 
att tycka att forskningen är 
intressant.
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Genforskning 
– ett enormt 

pussel

Att förstå hur växter och djur fungerar är den inriktning som Lars Rönnegård har i sin forskning. FOtO: Lars DaFgårD

fakta

Lars rönnegård
ålder: 42 år.
Bor: Djura.
Familj: fru och två barn.
Yrke: professor i statistik.
Fritidsintressen: jogga, åka 
skidor, vara ute i skogen.

Genetik, ärftlighetslära, 
vetenskap som omfattar 
studiet av genomets (arvs-
massans) uppbyggnad och 
funktion, uppkomst av för-
ändringar av generna (arvs-
anlagen) samt biologisk 
variation. Den engelska be-

nämningen på vetenskapen, 
 genetics, introducerades 
1905 av William Bateson. 
Människan har sedan ur-
minnes tider funderat kring 
orsakerna till att vete korn 
ger upphov till vete plantor, 
att hundar föder hundval-

par och att barn liknar sina 
 föräldrar trots att varje per-
son är särpräglad och inte 
en kopia av föräldrarna. 
Utan kunskap om de prin-
ciper och lagar som  gäller 
för ärftlighet har människan 
framgångsrikt bedrivit hus-

djursavel och växt förädling 
genom  mass urval och 
 härigenom fått fram raser 
och sorter som är bättre 
anpassade till människans 
miljö och ger bättre avkast-
ning än  ursprungsformerna.
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Hästars passgång förklaras med gen
stockHolm Forskare vid bland annat Sveriges lantbruks-
universitet och Uppsala universitet har upptäckt varför 
vissa hästar kan gå passgång eller trava riktigt fort. Orsa-
ken ligger i en förändring av en gen, DMRT3, som har en 
avgörande betydelse. Mutationen var gemensam för alla 40 
under sökta hästar som kunde gå passgång, som innebär att 
benen på ena sidan av kroppen flyttas samtidigt, och upp-
täcktes också i dubbel uppsättning hos de bästa travhäs-
tarna. Upptäckten presenteras i tidskriften Nature och kan 
öka förståelsen för rörelsehinder hos människor. (tt)
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på tv-pucken

IDROTTSLIV:

dalarna sidan 6

vinnare: 
Dalaföretag prisat 
av kronprinsessan 

dalarna sidorna 4–5


