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Angående frivilligt nationellt kontrollprogram för 
fiskodlare 

 

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har av Svensk Fiskhälsa anmodats 

inkomma med synpunkter på ett förslag till frivilligt nationellt kontrollprogram 

avseende fiskhälsa och önskar framföra följande synpunkter. 

 

Remissen består av fyra dokument: 

Plan och riktlinjer 

Bilaga 1. Sammansättning och instruktion Nationella rådet 

Bilaga 2. Krav för anslutning 

Bilaga 3. Screening vid introduktion av nytt avelsmaterial 

GENERELLA KOMMENTARER TILL REMISSEN 

Sedan Fiskhälsan FH AB gick i graven i mitten av 2010-talet har svenskt 

vattenbruk saknat en viktig länk i kedjan myndigheter (Jordbruksverket/Havs- 

och vattenmyndigheten/Länsstyrelserna) - offentliga kontrollveterinärer 

(Jordbruksverkets distriktsveterinärer) - SVA som laboratorium/experter – 

vattenbrukare, nämligen en organisation som jobbar för att främja djurhälsan 

på plats ute i odlingarna. SVA välkomnar därför förslaget på ett frivilligt 

kontrollprogram och den funktion Svensk Fiskhälsa kan uppfylla som 

djurhälsoorganisation. 

SVA har under 2019 – 2020 deltagit i framtagandet av Plan och riktlinjer. SVA 

har dock inte sett förslaget efter det att BKD lyftes bort (efter årsskiftet) och har 

därmed granskat texten igen. Detta gäller inte Bilaga 3, som SVA nyligen 

deltagit i att ta fram. Bilaga 3 kommenteras därför inte nedan.  
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SPECIFIKA KOMMENTARER TILL REMISSEN 

Dokumentet ”Plan och riktlinjer” 

• Att beakta är huruvida det frivilliga programmets hälsoklasser ska 

harmonisera med Jordbruksverkets (SJV:s) riskklasser. SJV håller 

nämligen på att omarbeta systemet och det är oklart hur många 

klasserna kommer att bli. SVA tolkar det dock som att hälsoklasserna 

inte kommer att motsvara SJV:s klassificeringar, då fisk från SJV 

riskklass 3 kan sättas ut i naturen medan fisk från hälsoklass 3 enligt 

Plan och riktlinjer inte får sättas ut i naturen. Man bör överväga 

fördelar och nackdelar med harmonisering respektive icke 

harmonisering. Om klasserna inte ska vara desamma bör benämningen 

skilja så att det inte finns risk för missförstånd, ex hälsoklass A-C 

istället för 1-3.  

 

• I övrigt har SVA inga kommentarer på utformningen av dokumentet. 

Bilaga 1.  

• Dokumentet lägger fram ett förslag på sammansättning av en 

samarbetsnämnd samt hur denna ska nämnd ska verka för det frivilliga 

kontrollprogrammet. I sammansättningen anges att 

”Kontrollsektionens ansvarige” ska finnas med. Det är oklart vad 

”kontrollsektionen” är för något eftersom det inte anges i bilagan. Det 

vore bra med en hänvisning till ”Plan och riktlinjer, 2.3” där betydelsen 

av kontrollsektion finns definierat.  

 

• Hur samrådet med SVA kring diagnostik ska göras kan förtydligas, med 

tanke på att SVA också sitter med i Nationella rådet.  

Bilaga 2. 

• Definitionen av ”Åtgärdssjukdom” bör ändras: ”…sådana sjukdomar 

som Sverige har nationella åtgärder mot enligt Artikel 226 (EU) 

2016/429, samt BKD”, eftersom SVC och IPN, men inte BKD, regleras i 

enlighet med EU:s djurhälsolag.  

 

• Avseende Punkt 2.3. har SVA ett förslag på förtydligande: ”… 

seriekopplat mellan karen”.  

 

• Under ”8. Sjukdomshantering och läkemedel” saknas text om 

antibiotikabehandling av fisk utöver att det anges att medicinfoder ska 

förskrivas av veterinär. Det bör finnas en punkt om att all förskrivning 

av medicinfoder sker under förutsättning att fisk provtas för att 

säkerställa vilken bakterie som orsakar sjukdomen, samt huruvida 

någon antibiotikaresistens föreligger eller inte. Det bör också 

specificeras att om veterinär inte kan komma ut för provtagning i 

samband med förskrivningen eller om fisk inte per omgående kan 

skickas till SVA för provtagning så kan man frysa fisken i max en vecka 
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innan provtagning genomförs. Detta är dock sista alternativ eftersom 

frysning försämrar utsikterna att klarlägga orsak.  

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Ann Lindberg. I den 

slutliga handläggningen har deltagit t.f. statsveterinär Charlotte Axén, 

föredragande. 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Ann Lindberg 

 

 Charlotte Axén 

 


