
 Julbrev 2022 

Från svensk Fiskhälsa 

Hej,  

Nu närmar sig julen och året går mot sitt slut. Vi vill därför ge er en uppdatering om vad 
som hänt och säga något om vad som är på gång hos oss.  

För oss på Svensk Fiskhälsa har 2022 varit ett intensivt och händelserikt år. Den 31 januari 
godkände Jordbruksverket plan och riktlinjer för det frivilliga kontrollprogram vi utformat 
och tilldelade Svensk Fiskhälsa huvudmannaskap för detsamma. Därefter har mycket arbete 
under året lagts på att genomföra de sista förberedelserna och formellt kunna starta upp 
kontrollprogrammet. I september utbildade vi den första omgången veterinärer som ska 
genomföra anläggnings besök i kontrollprogrammet och i och med detta började vi också 
att ta emot anslutningsansökningar. I dagsläget har tolv anläggningar ansökt om anslutning 
och påbörjat anslutningsprocessen. Vi förväntar oss att ytterligare några ansökningar 
kommer in nu under vintern när odlingsarbetet är lugnare för många. De flesta av de 
ansökande anläggningarna kommer med största sannolikhet att slutföra 
anslutningsprocessen med ett anslutningsbesök tidigast till våren i samband med andra 
veterinärbesök. 

Nu är vi i gång, men fortfarande återstår mycket arbete för att kontrollprogrammet ska 
landa ute i vårt avlånga land och för att verksamheten ska rulla på. Kontrollprogrammet är 
en ny företeelse i svensk fiskodling, men en som har potential att ge stora positiva effekter, 
och vi ser därför mycket fram emot att bygga upp denna nya funktion tillsammans med er 
branschaktiva och övriga intressenter under kommande år.  

Som en del i kontrollprogrammets verksamhet ingår olika typer av kunskapsspridande 
aktiviteter och detta år blev den stora aktiviteten en fiskhälsokonferens som arrangerades 
6–7 december i Uppsala. Samtliga platser fylldes och engagerade deltagare tillsammans 
med kunniga föredragshållare gav två bra dagar. Vi planerar att hålla den här typen av 
konferenser vartannat år. Nästa år är planen i stället ett mindre digitalt 
konferensarrangemang och att därutöver satsa på andra typer av kurser och utbildningar 
på aktuella ämnen. Då det är viktigt för oss att arrangemangen fyller reella behov tar vi 
gärna emot konkreta önskemål på ämnen där ni i branschen upplever behov av fort-
/utbildning. 

Utöver detta har vi under året, med hjälp av medel från Jordbruksverket, arbetat med att ta 
fram en webbaserad utbildningsportal och tre grundläggande, praktiskt fokuserade digitala 
kurser. Planen var att kunna publicera portalen nu under slutet av året, men på grund av 
tekniska problem kommer publiceringen att ske först i början av nästa år. Fortsättningsvis 
är det sedan tänkt att portalen ska kunna fyllas på med ytterligare kurser av olika 
omfattning och på olika områden där branschen upplever behov. 

Som förening har vi under året vuxit. Svensk Fiskhälsa har nu tio medlemmar som spänner 
över i stort sett hela fiskodlingsbranschens bredd. Utmaningarna och behoven är 
varierande inom branschen, men när det gäller smittskydd och fiskhälsa finns många 
gemensamma nämnare. 

Vid vårens föreningsstämma beslutades bland annat att föreningen ska undersöka behovet 
av utbildningar speciellt riktade till verksamheter som föder upp varmvattensarter, titta på 



möjligheterna att söka medel för en förstudie om begränsning av risken för rymningar 
utifrån ett smittspridningsperspektiv, samt lyfta frågan om icke-tidsbegränsade eller 
fleråriga utsättningstillstånd för att kunna skapa stabilare förutsättningar för det 
förebyggande smittskyddsarbetet. Kring det sistnämnda har en dialog under hösten inletts 
tillsammans med sättfiskproducenter och Länsstyrelser. 

Vi har under året också lämnat in en ansökan om att tillsammans med SVA och Vattenfall 
genomföra en studie med syfte att utforma och sprida uppdaterade 
behandlingsrekommendationer för fisk. Om projektmedlen beviljas är förhoppningen att 
bättre vetenskapligt underbyggda och effektivare behandlingsstrategier ska minska 
sjukdomsproblematiken, bidra till minskad antibiotikaanvändning och ge förutsättningar för 
en bättre fiskvälfärd.  

Smittskydd- och fiskhälsofrågorna är många gånger stora och komplexa. Fortfarande saknas 
inte sällan vetenskapligt belagda svar och dessutom dyker nya utmaningar upp när 
branschen och klimatet förändras. I de samtal och den dialog vi fört under året, med både 
odlare och andra intressenter, har det blivit tydligt att smittskydd och fiskhälsa är en viktig 
och prioriterad fråga i det vattenbruk vi vill se växa. Vi har många gånger fått höra att en 
sammanhållande kraft kring dessa frågor saknas och behövs. Vi är därför glada att få vara 
en del i en positiv utveckling både genom det alldeles färska frivilliga kontrollprogrammet 
och genom föreningens övriga aktiviteter.  

För oss har 2022 inneburit ett positivt steg för fiskhälsan och vi går in i 2023 med tillförsikt 
och förhoppningar om att kunna fortsätta utveckla verksamheten och erbjuda ännu mer 
stöd till branschen i dessa viktiga frågor. 

 

 

Ett stort tack till våra medlemmar och alla övriga som på olika sätt bidragit till vårt arbete 
under det gångna året! 

 

 

God jul och gott nytt år! 
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