
 

 

Kartläggning av gener som påverkar aggressivitet hos fisk 

 

Projekt handlar om att försöka identifiera olika genetiska markörer som reglerar aggressivt 

beteende i fiskar. Inom akvakulturindustrin är det vitalt att man kan ha ett stort antal fiskar 
tillsammans som är anpassade för produktivitet, utan att kompromissa fiskarnas välmående. 
Hos lax har vissa individer en tendens att vara både produktiva (anpassad för industrin) och 
aggressiva. Den aggressiva personligheten skapar en hierarki vilket leder till stor stress för en 
underlägsen fisk och då lax-produktionen är en global industriverksamhet är detta problem av 
stor vikt. Projektet WIN fish (Welfare, Health and Individuality in Farmed Fish)  är ett samarbete 
mellan 5 länder i EU: Danmark, Frankrike, Spanien, Italien och Sverige, Uppsala universitet. 
Målet med EU samarbetet är att arbeta fram beteenderelaterade och fysiologiska indikatorer på 
välfärd hos odlad fisk. Detta kommer att generera information om olika fiskars gensvar på 
miljöfaktorer, vilket i sig kan komma att förbättra fiskvälfärd och odlingsrutinerna. Den svenska 
delen av projektet är inriktat på att utforska potentiella genetiska markörer för aggressivitet hos 
Atlantlax (Salmo salar). En hel-genoms associations studie (GWAS) kommer att utföras på laxar 
med olika beteendeprofiler, med fokus på aggression. De identifierade markörerna kommer att 
kunna användas för selektiv avel med målet att optimera välfärden och miljön för den odlade 
laxen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mapping of genetic and molucular markers related to aggression 
in salmon.  

 

 

The project aims to identify genetic markers involved in aggression in fish. Within aquaculture 

industry is is vital to manage large group of fish, without compromising the welfare of the fish.  
Some individuals within salmon population tend to be productive (adapted for the industry) and 
aggressive. The aggressive personality creates a hierarchy that creates stress for the inferior fish 
and since salmon production is a global industry, this concern is of great importance. The 
project WIN fish (Welfare, Health and Individuality in farmed fish) is a collaboration between 5 
EU countries; France, Spain, Italy, Denmark and Sweden, Uppsala University. The goal with the 
EU project is to develop behavioural and physiological indicators of welfare for farmed fish. This 
will generate information on various fish responses due to environmental factors, which will 
lead to improved fish welfare and farming management. The Swedish part of the project aims to 
explore potential genetic markers for aggression in Atlantic salmon (Salmo salar). A whole-
genome association study (GWAS) will be performed on salmon with different behavioural 
profiles, focusing on aggression. The identified markers will be used for selected breeding with 
the goal of optimizing the welfare and the environment of the farmed salmon.  

  

 

 

 


