
GENE-SWitCH är ett europeiskt forskningsprojekt som syftar till att leverera en djupgående
förståelse för regleringen av gener och hur dessa bidrar till genetisk variation hos grisar och
fjäderfä (kyckling, kalkon och ankor). Att karaktärisera de viktigaste genomelementen kopplade till
viktiga egenskaper för hållbar produktion kommer att vara ett viktigt steg för övergången till ett
hållbart jordbruk. GENE-SWITCH kommer att fokusera på att identifiera dynamiken i dessa
element, samt analysera hur externa faktorer, såsom utfodring och miljö, påverkar ett djurs
biologi under dess utveckling från embryo till vuxen ålder.

GENE-SWITCH-projektet kommer att leverera
grundläggande biologiska insikter om
genregleringen hos grisar och fjäderfä. Nya
högkvalitativa data hjälper oss att förstå den
funktionella delen av genomet bättre,
beskriva genfunktioner och interaktioner i
detalj samt ge insikt i hur dessa saker
varierar mellan livsstadier och miljöer. Att
förstå hur vissa yttre faktorer (t.ex.
levnadsmiljön eller sociala interaktioner)
resulterar i variationer i genomet (genom att
slå på eller av gener) och om dessa effekter
också finns kvar i ett djurs avkomma kommer
att ge värdefull information för avelsändamål.

GENE-SWITCH bidrar till de viktigaste målen
för Green Deal's Farm to Fork-strategi
genom att stödja husdjurssektorns förmåga
att leverera produkter till överkomliga priser
samtidigt som de främjar en rättvis
ekonomisk avkastning och minskar dess
miljöpåverkan. 
En ökad förståelse för djurens
grundläggande biologi kommer att bana väg
för innovativa avelsstrategier som stöder
hållbar djurproduktion och därigenom
bidrar till att uppnå målen för en hållbar
utveckling.

Fjäderfä och grisar är idag de två viktigaste djuren inom köttproduktionen i världen. Med en förväntad världspopulation på 9
miljarder år 2050 är det uppenbart att köttproduktionen bör optimeras, och hållbarheten förbättras, för att se till att vi kan
producera tillräckligt med mat, inte bara för denna utan även för kommande generationer.

INGEN FATTIGDOM
Att öka vår kunskap om grisar och fjäderfän kommer att hjälpa till att
förbättra ekonomin för europeiska köttproducenter, vilket även bidrar
med kunskap för att även förbättra produktionen i mindre
välutvecklade områden i världen.

INGEN HUNGER
Att främja kostnadseffektiv och hållbar köttproduktion bidrar till att öka
tillgängligheten av högkvalitativt protein för alla.

GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
GENE-SWITCH kommer att förbättra produktionen av högkvalitativa
animaliska produkter och därigenom bidra till god hälsa och
välbefinnande.

HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
Utbildning om hur man använder verktygen som utvecklats i detta
projekt kommer att säkerställa att forskningsresultaten utnyttjas till
fullo och stödja en innovativ och hållbar industri.

HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
GENE-SWITCH bygger förtroende och transparens i
livsmedelsförsörjningen genom att förklara projektets innehållför
andra i samhället och hjälpa människor att förstå värdet av genetisk
information.

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
Verktygen som utvecklats i detta projekt kommer att säkerställa en
minskning av växthusgasutsläppen från produktion av kött från svin
och fjäderfä.

EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD
Genom att förbättra den grundläggande kunskapen om
genetiken för grisar och fjäderfä, och göra dem lätt och allmänt
tillgängliga, kan vi förbättra hanteringen av genetiska resurser.

GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAB
GENE-SWITCH samlar experter från djuruppfödnings- och
bioteknikindustrin och bidrar därmed till ett ökat internationellt
samarbete.
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