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RAPPORTPORTALEN

• Stort underlag Lax och 

i viss utsträckning 

Havsöring

• Mindre underlag övrig 

fisk





VARFÖR MEST LAX?

• Tydliga fynd

• Många sjuka fiskar

• Engagerade fiskare

• Medialt uppmärksammat

• Vetskap om portalen



TILL FÖR ALLA SORTERS 
FISK, SKALDJUR OCH 
MOLLUSKER

I första hand för att samla information, 

ej för att undersöka enskilda fiskar. 



VARFÖR RAPPORTERA?

• Hitta nya sjukdomar snabbt

• Hindra smittspridning

• Statistik



ÖVERVAKNING AV FISKHÄLSA HOS VILD 
FISK 2020

• Större anslag för 
vildfiskövervakning

• Fortfarande i utvecklingsstadiet

• Aktiv övervakning

• Passiv övervakning 

• Finns pengar till undersökningar

• Vi behöver er hjälp!



VAD GÖR VI MED FISKEN?

Obduktion är nästan alltid 

grunden till diagnoserna!



VAD GÖR VI MED FISKEN?

• Histologi

• Bakterie- och virusodlingar

• PCR

• Övriga tester



FALL 2019



BKD HOS VÄTTERNRÖDING

• Bakteriell njursjukdom

• Övervakas

• Förekommer enstaka fall  i odlingar

• Svullen buk, utstående ögon, blåsor 

och sår

• Svullen njure med vita fläckar

• Bärare utan symptom

• Smittar via gälar, direktkontakt samt 

rom



FORTSATT SJUKLIGHET HOS LAX

• Oklar orsak

• Projekt för att utreda vilka parametrar som 

bör provtas

• Kan vara flera faktorer som påverkar

• Sår och svampinfektioner

• Dödlighet



KRÄFTPARASITER

• Små maskar

• Beläggningar på skal

• Ofarliga



BENLÖJOR MED SÅRSKADOR

• Små cirkelrunda sår genom hud ned i 

muskel

• Alla sår i princip lika till utseende

• Många fiskar pigga

• Sekundära infektioner

• Flodnejonöga? Iglar?



KINESISK ULLHANDSKRABBA

• Invasiv art

• Lever i sötvatten, förökar sig i havet

• Ursprungligen från Asien

• Barlastvatten

• ”Ulliga” klor 

• Sjukdomsspridning



SAMMANFATTNING

Generellt relativt dåligt kunskapsläge gällande 

sjukdomssituationen hos vild fisk, detta ska förbättras.

Dock sällsynt med utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar.



FRÅGOR OCH SYNPUNKTER?


