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ÖVERVAKNING AV FISKHÄLSA – UPPDRAG 
FRÅN HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

• Sötvattenslevande fisk

• Havslevande fisk

• Laxfiskar (anadroma arter)

• Ål 

• Sötvattenskräftdjur

• Havslevande kräftdjur

• Sötvattensmusslor

• Havslevande musslor och ostron

• Akutmedel

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-NC-ND
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ÖVERVAKNING LAXFISK

Fokus lax

• Provtagning hälsa 
− Gyrodactylus-övervakning

− Återvändande lax 
▪ Provtagning både i mynning och uppe i älven

o Upprepad mätning jmf 2018

o Nya parametrar?

• Annan övervakning
− Visuellt (rapportportalen, avelsfisk, yrkesfiskare mm)

− Sammanställning av ex elfiskedata



GYRODACTYLUS SALARIS (LAXDJÄVUL) 

Sötvatten, laxungar

”Östersjöparasit” - ”äkta” atlantlax extremt känslig

Indalsälven 1952

Norge 1975

Västkusten 1989

Västkusten

22 vattendrag övervakas

SLU Aqua – sportfiskarna 



ÅTERVÄNDANDE LAX

• Orsaken till problem ännu inte klarlagd

Det går inte att skapa ett optimalt provtagningsprogram

• 2020 upprepade provtagningar

−Torneälven

−Umeälven

−Klarälven

−Ätran

−Örekilsälven/Enningdalselva



PROVTAGNINGAR 2020

• Klarälven, Ätran, Örekilsälven nya, provtas en gång?

• Torneälven och Umeälven provtas dubbelt

− Torneälven runt 8-13 juni och mitten av juli

▪ Mynningsområdet 

▪ Risudden

▪ Jouksengi (Ruokavirasto)

• Säkra motsvarande prover som 2018

• Ytterligare prover?



ANNAN ÖVERVAKNING

• Retrospektivt 

− sammanställning av elfiskedata

• Visuell övervakning

(rapportportalen, avelsfisk, yrkesfiskare mm)



VISUELL ÖVERVAKNING

• Yrkesfisket

− Notering av skadeförekomst enligt specifikt formulär

− Öring och lax

www.fiskejournalen.se



VISUELL ÖVERVAKNING

Kompensationsodlingar

• Avelsfisket

− Notering av skadeförekomst vid intag 

− Överlevnad till lek

− Öring och lax

• Rom- och yngelöverlevnad

− Andel överlevande

− ”Orsak”

− Tiamindata
www.fiskejournalen.se



VISUELL ÖVERVAKNING

• Videokameror i räknare

− Kontroll en dag per vecka under steget

− Sammanställd data efter säsong

• Övervakning av svampangrepp i lekområden

− Samma sträcka undersöks en gång per vecka

− Antal fiskar

− Antal svampangripna

− Döda honor öppnas 



VISUELL ÖVERVAKNING

https://rapporterafisk.sva.se/

X

https://rapporterafisk.sva.se/


SAMMANFATTNING

• Fortsatt utredning för att klargöra bakomliggande 
orsaker – vad ska vi övervaka genom provtagning?

• Tills vidare visuell övervakning i olika former

• Dynamiskt – årlig revision

• Rapportportalen oerhört viktig!



AKUTMEDEL

• Möjliggör att vi tar in fisk utanför de uppsatta 
övervakningsprovtagningarnar

• Ex när vi ser att det händer något i rapportportalen

• Måste kontakta SVA först

− Fiskjour 018-674171, fiskjour@sva.se



RÖDINGPARASITER

Kräftdjur

Salmincola sp. 



MASSDÖD PÅ ÅL



INTE SJUK MEN….



TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN


