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Publikationen har delvis finansierats av EHFF 

Sammanfattning 
 
En beskrivning av egenkontrollen ska upprättas. Beskrivningen ska följas och uppdateras 

regelbundet. På detta sätt får tillsynsmyndigheten en heltäckande bild av verksamheten och kan 

jämföra beskrivningen och den realiserade verksamheten med de gällande bestämmelserna och 

kraven. Förutom beskrivningen av egenkontrollen ska bokföring upprätthållas, där alla åtgärder som 

utförs vid anläggningen/företaget antecknas.  

 

Inom ramarna för Fiskodlarförbundets projekt ”Kalanviljelyn omavalvontaopas – terve kala, 

turvallinen elintarvike” (Handbok om egenkontroll inom fiskodling – frisk fisk, tryggt livsmedel) 

har det utarbetats en handbok för egenkontroll och modeller för egenkontroll för olika 

produktionsanläggningar. Handboken och modellerna är till hjälp i hanteringen av 

vattenbruksanläggningarnas vardagliga rutiner och grundläggande förfaranden. Med hjälp av 

anvisningarna kan fiskodlarna upprätta den anläggningsspecifika beskrivningen av egenkontrollen 

som krävs i föreskrifterna samt relaterad dokumentation.  

 

Handboken om egenkontroll inom fiskodlingen innehåller anvisningar om egenkontroll av såväl 

hanteringen av djursjukdomar som hanteringen av livsmedelssäkerheten. I handboken finns 

särskilda anvisningar om primärproduktionens egenkontroll och rensningsanläggningens 

egenkontroll. 

 

Förebyggande fiskhälsovård är den viktigaste och billigaste metoden att bekämpa fisksjukdomar. 

Genom noggrann dokumentation av egenkontrollen kan man bevisa att odlingsanläggningen har 

gjort sitt bästa i fråga om fiskarnas hälsa och miljön. 

 

När den anläggningsspecifika situationen bedöms är det viktigt att fundera över hur man kan 

förhindra att fisksjukdomar kommer in i anläggningen, hantera sjukdomar, hindra att en sjukdom 

sprids inom anläggningen samt förhindra att en sjukdom sprids utanför anläggningen och till 

miljön. Det är lika viktigt att överväga hur man kan främja fiskarnas hälsa genom förebyggande 

arbete och åtgärder samt hur man dokumenterar hälsouppföljningen i anläggningens vardagliga 

arbete.  

 

Jämfört med primärproduktionen måste fiskbehandlingsanläggningar upprätta en mer detaljerad 

HACCP-plan. Beskrivningen är avsedd att visa tillsynsmyndigheten att aktören på vederbörligt sätt 

har utrett och förmår kontrollera möjliga riskfaktorer med anknytning till råvaror, arbetsskeden, 

produkter, förpackningsmaterial, förvaring samt distribution och konsumtion. 

 

Projektet genomförs av Finlands Fiskodlarförbund rf. Projektet har samarbetat med 

Livsmedelsmyndigheten, som i egenskap av myndighet som styr tillsynen har gett råd beträffande 

anvisningar och hjälpt till med utbildningen av odlare. Även expertis som andra sakkunniga inom 

branschen besitter har varit till hjälp. 

 

Projektet fick understöd från Europeiska havs- och fiskerifonden. 
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1. Inledning 

Kvalitetsarbetet med anknytning till fisk utgår från primärproducenten, det vill säga fiskodlaren. 

Fiskodlarens roll som en ansvarsfull livsmedelsproducent som respekterar miljön fungerar som en 

positiv signal för hela branschen. Genom noggrann beskrivning dokumentation av egenkontrollen 

kan man bevisa att fiskodlingsanläggningen har gjort sitt bästa i fråga om fiskarnas hälsa, 

livsmedelssäkerheten och miljön.  

 

I samband med beskrivningen av primärproduktionens egenkontroll är det viktigt att fundera över 

hur man kan förhindra att fisksjukdomar kommer in i anläggningen, hantera sjukdomar, hindra att 

en sjukdom sprids inom anläggningen samt förhindra att en sjukdom sprids utanför anläggningen 

och till miljön. Det är lika viktigt att överväga hur man kan främja fiskarnas hälsa genom 

förebyggande arbete och åtgärder samt hur man dokumenterar uppföljningen av fiskarnas hälsa i 

anläggningens vardagliga arbete.  

 

Jämfört med primärproduktionen måste fiskbehandlingsanläggningar i fråga om 

livsmedelshygienen upprätta en mer detaljerad HACCP-plan. Planen är avsedd att visa 

tillsynsmyndigheten att aktören på vederbörligt sätt har utrett och förmår kontrollera möjliga 

riskfaktorer med anknytning till råvaror, arbetsskeden, produkter, förpackningsmaterial, förvaring 

samt distribution och konsumtion. 

 

Handboken om egenkontroll inom fiskodlingen innehåller råd om egenkontroll av såväl hanteringen 

av djursjukdomar som hanteringen av livsmedelssäkerheten. Med hjälp av handboken kan 

fiskodlarna upprätta den anläggningsspecifika beskrivningen av egenkontrollen som krävs i 

föreskrifterna samt relaterad dokumentation. Handboken har delats in i tre separata delar. Den första 

delen är en handbok om egenkontroll inom primärproduktionen, dvs. fiskodlingen. Den andra delen 

innehåller exempel på olika planer för egenkontroll inom fiskodlingen. Genom att anpassa dessa 

exempel är det lättare för anläggningarna att upprätta en egen beskrivning av egenkontrollen enligt 

föreskrifterna och dokumentera verksamheten. I den tredje delen ges anvisningar om att skapa ett 

system för egenkontroll för rensningsanläggningar med stöd av HACCP-systemet. 

 

Handboken för egenkontroll har genomförts av Finlands Fiskodlarförbund rf. Förbundet har 

samarbetat med Livsmedelsmyndigheten, som i egenskap av myndighet som styr tillsynen har gett 

råd beträffande anvisningar och hjälpt till med utbildningen av odlare. Även expertis som andra 

sakkunniga inom branschen besitter har varit till hjälp. Projektet fick understöd från Europeiska 

havs- och fiskerifonden. 

 

DEL I: Egenkontroll inom primärproduktionen 
 

2. De mest centrala kraven i lagstiftningen 

 

Primärproduktion av livsmedel är föremål för många olika myndighetskrav. EU-lagstiftningen och 

den nationella lagstiftningen som gäller primärproduktion är omfattande och föreskrifterna bildar en 

helhet som förändras snabbt och är svår att tolka. Det finns emellertid åtskilliga orsaker och syften 

med föreskrifterna och kraven. De mest centrala är att garantera livsmedelssäkerheten, trygga 

djurens hälsa och välbefinnande samt bekämpa allvarliga djursjukdomar.  
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Föreskrifter som förpliktar vattenbruksföretag finns i bl.a. miljölagstiftningen, lagarna om 

läkemedel och djursjukdomar samt lagstiftningen om livsmedel, djurskydd, märkning och 

registrering, foder och biprodukter. I det här kapitlet presenteras de viktigaste föreskrifterna.  

 

Vattenbruksföretag behöver miljötillstånd och vattenhushållningstillstånd från 

regionförvaltningsverket för sin verksamhet. Därefter ska företagen ansöka om hälsogodkännande 

från Livsmedelsmyndigheten. På Åland söks hälsogodkännande hos landskapsregeringen. 

Hälsogodkännande beviljas om verksamheten inte förorsakar någon allvarlig fara för spridning av 

sjukdomar hos vattendjur och egenkontrollen anses vara tillräcklig för att förebygga spridning av 

djursjukdomar. Godkännandet ska sökas innan verksamheten inleds och uppgifterna för 

godkännandet ska hållas uppdaterade. Hälsogodkännande är en förutsättning för försäljning eller 

annan överlåtelse av fisk, kräftor eller musslor för livsmedelsanvändning, fortsatt odling eller 

utplantering. Hälsogodkännande behöver inte sökas för småskalig odling av matfisk. 

 

Ett vattenbruksregister upprätthålls med information om aktörer som håller vattenbruksdjur och 

hållningsplatser. En aktör som håller vattenbruksdjur ska göra en anmälan till vattenbruksregistret 

innan verksamheten inleds och hålla uppgifterna i registret uppdaterade. Anmälan om hållning av 

fisk, skaldjur och blötdjur ska lämnas in till den NTM-central som sköter fiskenäringsärenden inom 

vars område den huvudsakliga djurhållningsplatsen ligger. På Åland lämnas uppgifterna till 

landskapsregeringen. Anmälan till registret ska också göras för småskalig verksamhet, även odling 

för husbehov. 

 

Jord- och skogsbruksministeriets och Statsrådets förordningar om användning av läkemedel för 

behandling av djur, förbud mot/begränsning av vissa läkemedelssubstanser och journalföring av 

medicinering av produktionsdjur styr aktörerna i fråga om förvaring, användning och journalföring 

av läkemedel enligt fastställd praxis. Lagen om djursjukdomar 441/2013 och jord- och 

skogsbruksministeriets förordning 1009/2013 om bekämpning av djursjukdomar hos fisk inklusive 

ändringsförordningar definierar också skyldigheter med anknytning till vattenbruks- och 

fiskbehandlingsanläggningarnas organisering av egenkontrollen. Foderlagen och EU:s förordning 

om foderhygien fastställer krav som gäller kvaliteten, säkerheten och spårbarheten för foder som 

används för utfodring.  

 

Förordningen om primärproduktion 1368/2011 och således verksamhet som ska anmälas till 

tillsynsmyndigheten omfattar allt vattenbruk (utom anläggningar där endast fisk som ska utplanteras 

i naturliga vatten odlas) ända fram till avblodning. Aktörerna är skyldiga att skriftligt eller 

elektroniskt göra en anmälan om primärproduktionsstället och den verksamhet som bedrivs där 

samt verksamhetens omfattning och ändringar i verksamheten. Förädling och rensad fisk som på 

detta sätt hamnar i livsmedelskedjan omfattas av livsmedelslagstiftningen.  

 

Förordningen om livsmedelslokaler 1367/2011 och förordningen om livsmedelshygien i 

anläggningar 795/2014 innehåller föreskrifter om strukturella och funktionella krav på odlings- och 

fiskbehandlingsanläggningar samt krav med anknytning till hygien, egenkontroll och spårbarhet, 

t.ex. beträffande förpackningsmärkningar och förvaringstemperaturer. Se även EU:s allmänna 

hygienförordning och förordningen om offentlig kontrollav produkter av animaliskt ursprung 

avsedda att användas som livsmedel. Också lagen om animaliska biprodukter 517/2015 tillsammans 

med EU:s biproduktförordning ställer krav på egenkontrollen för att säkerställa kvalitets- och 

livsmedelssäkerheten i fråga om biprodukter samt hanteringen/förvaringen, förstöringen och 

utnyttjandet av dem. 

 

Tills vidare finns det inget gemensamt register för anmälnings- och tillståndsfunktionerna, utan 

varje sektor har egna förfaranden och samarbetet mellan myndigheterna täcker inte alla delområden. 

Beroende på anläggningens storlek och verksamhet kan alltså företaget/aktören också ha flera 

individuella tillståndsnummer, vilka ska antecknas i beskrivningen av egenkontrollen.  

http://www.avi.fi/sv/web/avi/ymparistoluvat
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/djurhalsa-och-sjukdomar/bekampning-och-overvakning-av-djursjukdomar/halsotillstand-for-fisk--kraft--och-musselodlingar/
https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/vesiviljelyrekisteri
https://www.finlex.fi/data/normit/41928/14017sv.pdf
https://www.finlex.fi/data/normit/41928/14017sv.pdf
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2014/20141054
https://www.finlex.fi/data/normit/41925/14021sv.pdf
https://www.finlex.fi/data/normit/41925/14021sv.pdf
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2013/20130441
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2013/20131009
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2008/20080086
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32005R0183
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32005R0183
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/20111368
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2006/20060023
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20111367
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2014/20140795
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2014/20140795
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2005/2074/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2005/2074/oj
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1525456674339&uri=CELEX:32004R0854
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2015/20150517
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/1069/oj
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EU strävar efter att påskynda tillväxten inom vattenbruket som en del av reformprocessen inom 

ramarna för den gemensamma fiskeripolitiken (GFP). År 2013 publicerades gemensamma 

strategiska riktlinjer för främjande av en hållbar utveckling inom fiskeri- och vattenbrukssektorn, 

med hjälp av vilka man strävar efter att hjälpa medlemsstaterna att definiera egna nationella mål 

bl.a. genom att förenkla den administrativa bördan, förbättra möjligheterna att utnyttja mark- och 

vattenområden, förbättra konkurrenskraften inom branschen samt skapa/främja mer jämlika 

verksamhetsförutsättningar. 

3. Egenkontroll – vad är det? 

 

Med egenkontroll avses systematisk och fortlöpande kontroll med anknytning till produktion, 

produktionslokaler och livsmedel, som företaget själv utför. Med hjälp av egenkontrollen övervakar 

och säkerställer företaget på egen hand produktionssäkerheten och livsmedelskvaliteten. För 

genomförandet av egenkontrollen ska företaget upprätta en beskrivning av egenkontrollen, vilken 

ska delges myndigheten för kännedom. Myndigheten följer för sin del upp att planen genomförs. 

 

Syftet med egenkontrollen är att identifiera och utvärdera betydande risker med tanke på 

verksamheten samt definiera åtgärder eller hanteringsmetoder som behövs för att förebygga eller 

eliminera dessa risker. Registreringen av åtgärder är nära förknippad med egenkontrollen. En 

fungerande och uppdaterad beskrivning av egenkontrollen är en av hörnstenarna i det förebyggande 

arbetet och en fungerande dokumentation av egenkontrollen ingår i företagets egen 

intressebevakning.  

 

Den nuvarande livsmedelslagen från 2006 har reviderats 20 gånger och lagen kommer nu att 

förnyas helt. Målet med reformen är att minska den administrativa bördan för företagen och 

tillsynsmyndigheterna i livsmedelsbranschen, dock utan att äventyra livsmedelssäkerheten. I den 

nya livsmedelslagen skulle det föreskrivas att en aktör inom livsmedelsbranschen måste ha ett 

system med hjälp av vilket aktören identifierar och hanterar risker med anknytning till 

verksamheten samt säkerställer att livsmedlet och livsmedelskontaktmaterialet, 

primärproduktionsstället, livsmedelslokalen och livsmedelsverksamheten uppfyller de krav som 

ställs på dem i livsmedelsföreskrifterna. I motsats till den nuvarande lagen skulle det inte längre 

krävas en separat skriftlig beskrivning av egenkontrollen, utan systemet som förutsätts i lagen 

kunde också vara till exempel ett livsmedelssäkerhetssystem eller kvalitetskontrollsystem. Även 

anvisningar om god praxis som utvärderats av myndigheten eller till och med aktörens egna 

arbetsanvisningar kunde i samband med småskalig verksamhet betraktas som ett sådant system som 

förutsätts i lagen. Även om en skriftlig beskrivning av egenkontrollen i form av ett separat 

dokument inte längre skulle krävas, borde resultaten av egenkontrollen dock dokumenteras 

tillräckligt noggrant. Därför lönar det sig fortsättningsvis att upprätta en beskrivning av 

egenkontrollen i fråga om livsmedelssäkerheten inom primärproduktionen. 

 

När det gäller primärproduktionen avses med beskrivningen av egenkontrollen en beskrivning av 

verksamhetssätten och denna beskrivning ska överensstämma med verksamheten. Beskrivningen 

ska ge en tydlig bild av de biosäkerhets- och hygienförfaranden som tillämpas vid anläggningen. 

Med beskrivningen av egenkontrollen visar fiskodlaren hur riskerna med anknytning till 

verksamheten hanteras.  

 

Med primärproduktion av livsmedel avses det första skedet i livsmedelsproduktionen. Som 

primärproduktion räknas odling, fångst, bedövning och avblodning av fisk samt kortvarig lagring på 

anläggningens område eller transport till den första livsmedelslokalen. Även transport av levande 

fisk och transport av primärproduktionsprodukter till följande behandlingsställe i livsmedelskedjan, 

till exempel till en rensningsanläggning, är primärproduktion. Dessutom betraktas överlåtelse av 

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp_sv
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:52013DC0229
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primärprodukter som är förenad med låg risk för livsmedelssäkerheten från producenten direkt till 

konsumenten som primärproduktion enligt 22 § i livsmedelslagen. Produkter som uppstår inom 

primärproduktionen är till exempel orensad fisk som förpackats på is i en plastbehållare eller 

styrox-låda samt levande fisk.  

 

Rensning på marken, filering eller annan behandling samt förädling till produkter, nedfrysning, 

förpackning och annan lagring är inte längre primärproduktion, utan livsmedelslokalverksamhet 

som ska anmälas separat. För rensningsanläggningar behövs alltså en separat, HACCP-baserad 

beskrivning av egenkontrollen i enlighet med livsmedelslagstiftningen. Anvisningar om detta finns i 

del III av handboken. 

 

3.1.  Egenkontroll inom primärproduktionen 
 

En skriftlig beskrivning av egenkontrollen ska upprättas. Beskrivningen ska följas och 

uppdateras vid behov och regelbundet. På detta sätt får tillsynsmyndigheten en heltäckande 

bild av verksamheten och kan jämföra planen och den realiserade verksamheten med de 

gällande bestämmelserna och kraven. Förutom den skriftliga planen ska bokföring 

upprätthållas, där alla åtgärder som utförs vid anläggningen/företaget antecknas. 

Förvaringen av bokföringen ska också ombesörjas. 

 

Beskrivningen av vattenbruksanläggningars verksamhet och egenkontroll ska enligt lagen 

om djursjukdomar och föreskrifterna om bekämpning av sjukdomar som förekommer hos 

vattenbruksdjur i jord- och skogsbruksministeriets förordning innehålla åtminstone följande 

uppgifter: 

 

• beskrivning av verksamheten  

• åtgärder för förebyggande av att sjukdomar sprids till djurhållningsplatsen 

• åtgärder för uppföljning av sjukdomar på djurhållningsplatsen 

• åtgärder vid misstanke om att en djursjukdom förekommer på djurhållningsplatsen 

• åtgärder vid konstaterandet av en djursjukdom på djurhållningsplatsen 

• åtgärder för förebyggande av att sjukdomar sprids inom djurhållningsplatsen 

• åtgärder för förhindrande av att sjukdomar sprids från djurhållningsplatsen till vattendrag 

nedströms och andra djurhållningsplatser eller fiskar i naturen 

• behandling av döda och sjuka fiskar 

• en planritning över djurhållningsplatsen, vattenförsörjning och utsläpp samt lägesuppgifter 

i fråga om vattenförsörjning och utsläpp 

• en beskrivning av uppgifterna i bokföringen över djurhållningsplatsens verksamhet (t.ex. 

behandlingar av vattenbruksdjur och andra åtgärder som vidtas för djurens del, dödligheten, 

de djur och könsceller som förs in på och lämnar djurhållningsplatsen samt 

djurhållningsplatsens renhållning) 

4. Ansvariga personer 

 

Ansvariga personer ska utses för anläggningens viktigaste funktioner, till exempel en 

fiskhälsoansvarig, som har till uppgift att ansvara för anläggningens fiskhälsoärenden. Den 

fiskhälsoansvariga har också ofta till uppgift att ansvara för uppdateringen av anvisningarna om 

egenkontroll och för kontrollen, om ingen särskild person utsetts för uppgiften. Den 

fiskhälsoansvariga ska vara insatt i djursjukdomar och aktivt följa fiskhälsan samt ändringar i 

lagstiftningen inom branschen, så att hälsokraven beträffande såväl anläggningen som fiskarna och 

deras levnadsförhållanden fullgörs. Den fiskhälsoansvariga ser också till att alla anställda har fått 

introduktion till sina arbetsuppgifter på vederbörligt sätt och vid behov får tilläggsutbildning. I 

mindre företag kan den fiskhälsoansvariga också vara hygienansvarig. 

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2013/20130441
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2013/20130441
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2013/20131009
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2013/20131009
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Varje anställd som kommer i kontakt med fiskarna är skyldig att anmäla misstankar om 

fisksjukdomar som han eller hon upptäcker samt missförhållanden med anknytning till hygien m.m. 

till den fiskhälsoansvariga. 
 

5. Uppgifter om företaget och anläggningen samt odlingsenheter 

 

Beskrivningen av egenkontrollen ska ge en noggrann bild av anläggningens/företagets verksamhet 

och dess omfattning, placering, produktionsinriktning, odlingsutrymmen och ordnandet av 

vattentillförseln. Om det finns flera verksamhetsenheter ska en egen beskrivning upprättas för varje 

enhet. 

 
5.1. Beskrivning av företagets/anläggningens och odlingsenheternas verksamhet 

 

Beskrivningen ska innehålla en helhetsbild av anläggningens verksamhet. Odlingsenheterna 

(separata hållningsställen) differentieras och räknas upp (namn, kommun, nummer i 

vattenbruksregistret). För odlingsenheterna anges deras placering med koordinater (se 

koordinater t.ex. i tjänsten Karttapaikka) och uppgifter om vattenområdena samt 

produktionsinriktningar (t.ex. produktion av matfisk, yngel eller stamfisk). Om 

anläggningen är belägen i ett område som omfattas av begränsningar med anknytning till 

vattendrag eller fisksjukdomar registreras även dessa uppgifter i beskrivningen av 

egenkontrollen.  

 

Dessutom anges uppgifter om anläggningens infrastruktur, dvs. byggnader och 

odlingsutrymmen, och deras användningsändamål (antal nätbassänger, bassänger och fåror 

och deras volym), hållningsställets kapacitet och den tillåtna produktionsmängden i 

miljötillståndet (även utrymmen som står tomma beskrivs i beskrivningen av 

egenkontrollen).  

 

För odlad fisk registreras uppgifter om de arter som hålls, varifrån materialet kommer och 

vart det förs samt hur fiskar förflyttas inom odlingsstället.   

 

Beskrivningen av egenkontrollen ska innehålla alla verksamhetstillståndsnummer för 

företaget/anläggningen (t.ex. miljötillstånd, djurtransporttillstånd) och andra väsentliga 

uppgifter. Beskrivningen ska åtminstone innehålla verksamhetsutövarens och anläggningens 

namn, FO-nummer, adresser och kontaktuppgifter, uppgifter om personerna som ansvarar 

för verksamheten samt datumet då verksamheten inleddes. Samma uppgifter meddelas också 

till vattenbruksregistret. 

 
5.2. Beskrivning av anläggningens vattentillförsel 

 

Organiseringen av vattentillförseln beskrivs så noggrant som möjligt (inklusive 

planritningar), eftersom sjukdomsalstrare lätt kan spridas via vattnet. Det ska framgå av 

beskrivningen om anläggningen använder yt- eller grundvatten och om ett 

recirkulationssystem används ska systemets funktion beskrivas. Uppgifter om varifrån 

vattnet tas samt cirkulations- och utloppsrutterna är viktiga. Även luftnings- och 

syresättningsförfarandena ska beskrivas detaljerat.  

 

Samtidigt ska man redogöra för hur tillgången på vatten och vattnets tillräcklighet ordnas i 

exceptionella situationer. Beskrivningen ska också innehålla information om hur man 

säkerställer att inga fiskar kan vandra upp i vattentäkten eller undviker andra riskfaktorer. 

 

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/
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5.3. Rensningsanläggning 

 

Rensningsanläggningens verksamhet ingår inte i primärproduktionen, utan det behövs en 

separat beskrivning av egenkontrollen i enlighet med livsmedelslagstiftningen. 

Beskrivningen ska basera sig på HACCP.  Egenkontrollen för en rensningsanläggning 

beskrivs separat i del III av handboken. 

 

I beskrivningen av egenkontrollen för en fiskodlingsanläggning nämns det om anläggningen 

har en rensningsanläggning. 

Arterna, ursprunget och ankomstrutterna för de fiskar som kommer till 

rensningsanläggningen beskrivs och dessutom anges det om de rensade/behandlade fiskarna 

är egna eller andra odlares fiskar. Även rensningsanläggningens placering och avståndet från 

odlingsställena anges. Det är viktigt att beskriva förfarandena för förvaring av levande och 

orensad fisk före behandlingen samt rensnings- och de övriga avloppsvattenförfarandena, så 

att man kan säkerställa att inga fisksjukdomar kan spridas vidare med avloppsvattnet och 

rensningsavfallet. 

 

6. Bokföring/dokumentation som förutsätts enligt bestämmelserna om fiskhälsa 

 

En väsentlig del av anläggningens egenkontroll är också anläggningens bokföring, som styrs av 

många olika bestämmelser (se kapitel 2 i denna anvisning). Vattenbruksanläggningar är skyldiga att 

bokföra åtminstone följande: 

 

- den inkommande och utgående fisk-/romtrafiken 

- använda läkemedel och vacciner 

- foderåtgång 

- fiskdödlighet 

- behandlingsåtgärder 

- förstöring av död fisk och biprodukter från fisk 

 

Bokföringen ska inkludera dokument som vid behov kan användas för att påvisa att egenkontrollen 

och de korrigerande åtgärderna har genomförts på vederbörligt sätt. Registreringarna ska ha en 

sådan form att de inte kan ändras i efterhand. 

 

Det torde vara enklast och mest lönsamt att upprätthålla en enda omfattande bokföringshelhet som 

täcker hela anläggningens verksamhet. Naturresursinstitutet ger mer information om 

bokföringssystemet Merta, som utvecklats för användning vid fiskodlingsanläggningar.  

Dokumentens förvaringstid varierar och det lönar sig alltid att kontrollera förvaringstiden separat.  

 
6.1. Bokföring av fiskbestånd 

 

Anläggningen ska så noggrant som möjligt registrera uppgifter om såväl anskaffad fisk som 

fisk som ska utplanteras, rensas eller skickas någon annanstans samt uppgifter om 

rompartier. Utöver detta är förflyttningar som sker inom anläggningen och uppföljning av 

dödligheten väsentliga uppgifter. Även hälsointyg bifogas. 

 

För mottagen fisk bokförs 

• art, ålder och bestånd samt övriga anteckningar som underlättar identifieringen (för rom 

bokförs uppgifter om stamfisk, kramningstidpunkt och behandlingar) 

• fiskarnas eller rommens/rompartiets ursprung (från vem/varifrån och när), 

https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/kalat-ja-kalatalous/kalanviljely/merta-kirjanpitotyokalu-kalanviljelijoille/


10 
 

Publikationen har delvis finansierats av EHFF 

ursprungsanläggningens namn och nummer i vattenbruksregistret. Numret i 

vattenbruksregistret kan för anläggningar som beviljats hälsogodkännande kontrolleras på 

Livsmedelsmyndighetens webbsidor. 

• partiets transportsätt och storlek (rom/mjölke i liter, levande fisk och andra 

vattenbruksprodukter, medelvikt och antal eller vikt) 

• placeringen av mottagen fisk/rom inne i anläggningen 

 

För fisk som ska utplanteras, rensas eller skickas någon annanstans bokförs 

• art, ålder och bestånd samt övriga anteckningar som underlättar identifieringen (för rom 

bokförs uppgifter om stamfisk, kramningstidpunkt och behandlingar) 

• fiskarnas eller rommens/rompartiets slutdestination, den mottagande anläggningens namn 

och nummer i vattenbruksregistret, för utplanterad fisk utplanteraren och det slutgiltiga 

vattendraget 

• uppgifter om partiet (har överlåtits/skickats till vem/vart, transportsätt och storlek) 

 

För förflyttningar inom anläggningen bokförs 

• art, ålder, bestånd samt andra möjliga identifieringsanteckningar 

mängden förflyttad fisk/rom (medelvikt och antal eller vikt) 

• tidpunkten för förflyttningen och de flyttade fiskarnas placering (varifrån och vart) 

 

Dödligheten följs upp regelbundet (gärna dagligen) och bokförs per bassäng (eller annan 

vettig enhet, t.ex. nätbassäng). Ökad dödlighet ska kunna upptäckas i bokföringen. Man ska 

också sträva efter att hitta orsaken till den ökade dödligheten (t.ex. miljöfaktor). Personer 

som arbetar med fisk har en lagstadgad skyldighet att underrätta kommunalveterinären eller 

regionförvaltningsverkets länsveterinär vid misstankar om att en djursjukdom som enligt 

lagen ska bekämpas eller en ny allvarlig djursjukdom förekommer hos fiskarna. 

 
6.2. Bokföring av läkemedel 

 
Veterinären bestämmer om fiskarnas medicinering och alla läkemedel som fiskarna behandlas 
med skall anskaffas antingen av veterinären eller från ett apotek med veterinärens recept. 
Läkemedlen får inte beställas från utlandet. Endast läkemedel som är godkända för 
medicinering av produktionsdjur får användas. En lista på dessa läkemedel finns på 
Livsmedelsverkets sidor. Vid beskrivningen av egenkontrollen ska också finnas karensåtgärder 
och praktiska anvisningar om hur man handlar för att fisk eller fiskprodukter som innehåller 
spår av läkemedel inte hamnar hos konsumenterna. 
 
I läkemedelsdagboken antecknas alla de läkemedel som veterinär, djurets ägare eller 
innehavare eller annan person har givit (t.ex. vaccin, foderläkemedel som innehåller 
antibiotika eller läkemedel för bekämpning av parasiter). I läkemedelsdagboken ska finnas 
följande anteckningar: 
 
• fiskarnas identifieringsuppgifter 
• datum när medicineringen givits; 
• vem som inlett medicineringen (veterinär, ägare av djuren eller djurens innehavare eller en 
person som är befullmäktigad av dessa). 
• syftet med användningen av läkemedlet eller foderläkemedlet; 
• läkemedlets namn (även läkemedel som använts i foderläkemedel, badnings- och 
bedövningsmedel samt  
vaccin antecknas i läkemedelsdagboken. 
• läkemedlets eller foderläkemedlets mängd 
• karenstiden som ordinerats för foderläkemedlet 
• försäljaren av läkemedlet eller foderläkemedlet 
• övriga möjliga behandlingar, datum för dessa och använda substanser 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/djurhalsa-och-sjukdomar/bekampning-och-overvakning-av-djursjukdomar/halsotillstand-for-fisk--kraft--och-musselodlingar/halsotillstand-register/
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Alla skriftliga verifikat gällande läkemedel och foderläkemedel som överlåtits av veterinär, 
apotek eller fodertillverkare, såsom recept, ordination av foderläkemedel och veterinärens 
skriftliga utredningar fogas till läkemedelsdagboken. All medicinering ska bokföras så fort som 
möjligt efter att medicineringen inletts och bokföringen ska förvaras i 5 år. Information om 
medicineringen måste finnas lätt tillgänglig under hela den tid som bokföringen ska förvaras 
för varje djur eller grupp av djur. 
 
De bassänger som behandlas med läkemedel ska kunna identifieras under hela karenstiden 
(odlingskassar eller bassänger ska märkas t.ex. med flaggor). Om djuret eller en grupp djur 
säljs eller på annat sätt överlåts under en läkemedelsbehandling eller under en karenstid, ska 
ägaren eller innehavaren informera köparen eller den nya innehavaren om de läkemedel som 
givits åt djuret samt när läkemedlen har givits samt om karenstidens längd.  
 
Dessutom ska bokföringen innehålla uppgifter om undersökningar och undersökningsresultat 
gällande övervakning av främmande ämnen, upptäckta avvikelser och åtgärder som vidtagits 
för att korrigera dem samt anmälningar åt tillsynsmyndigheterna. Förutom läkemedelsrester 
är det viktigt att också följa med och övervaka andra hälsofarliga främmande ämnen i fiskarna 
som kan vara farliga för hälsan (t.ex. miljögifter).  Risken för att sådana rester förekommer ska 
beaktas i anläggningens provtagnings- och undersökningsplan. 

 
6.3. Övrig bokföring 

 

Den övriga bokföringen omfattar olika behandlingsåtgärder, dokument som gäller 

underhållet av anläggningens lokaler och utrustning samt t.ex. personalens utbildningsintyg.  

 

För distribuerat foder antecknas i bokföringen 

• fodrens namn 

• inköpsdatum 

• tillverkare och leverantörer 

• förbrukning 

• dessutom tidpunkten när användningen upphörde, om tillsatsämnena i fodret omfattas av 

en karenstid 

 

För uppföljningen av fiskhälsan (prover som tas för sjukdomsbestämning eller andra 

väsentliga ändamål med tanke på fiskhälsan eller parasitundersökningar) antecknas i 

bokföringen 

• undersökningens karaktär och datum 

• art, ålder, bestånd och/eller andra identifieringsanteckningar 

• resultaten från genomförda undersökningar (t.ex. sjukdomsbestämningar) 

• hälsogranskningar av anläggningen eller fiskarna 

 

För övriga undersökningar/inspektioner av fiskarna eller anläggningen antecknas i 

bokföringen 

• undersökningens karaktär (t.ex. tillväxtmätningar) och datum 

• art, ålder, bestånd och/eller andra identifieringsanteckningar 

 

För åtgärder med anknytning till renhållning och desinficering av anläggningens lokaler, 

utrustning och redskap m.m. antecknas i bokföringen 

• datum och beskrivning av åtgärden 

• använda ämnen/metoder och deras verkningstider 

 

För förstöring av fisk som dött på anläggningen och fiskbaserade produkter/avfall 
antecknas i bokföringen 
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• avfallets karaktär, förstöringssätt och mängd(er) 

• datum 

 

I fråga om övriga observationer som påverkar fiskarna/rommen antecknas i bokföringen 

åtminstone 

• övervakningen av vattenkvaliteten och bassänghygienen 

• övervakningen av möjliga läkemedelsrester och övriga rester 

 

Annat med anknytning till företagets/anläggningens verksamhet och egenkontroll som ska 

fogas till bokföringen är till exempel 

• desinficeringsintyg för använda redskap eller utrustning 

• personalens utbildningsintyg och anvisningar 

 

7. Anskaffning av fiskar 

 

I Finland begränsas anskaffningen av fisk inte bara av miljötillståndet, utan också av 

bestämmelserna enligt lagen om djursjukdomar. Bestämmelserna (av vilka de viktigaste presenteras 

i kapitel 2 i denna anvisningar) syftar till att säkerställa att inga sjukdomar som enligt lagstiftningen 

ska bekämpas kan spridas. Smittsamma sjukdomar och bekämpningen av dem beskrivs närmare i 

nästa kapitel. 

 

Anskaffningen av levande fisk är alltid förknippad med en risk för spridning av sjukdomar. Risken 

kan dock minskas genom att endast skaffa fisk från några få pålitliga anläggningar som uppfyller 

hälsokraven och/eller begära att säljaren i förväg uppvisar de hälso-, vaccinations- och 

desinficeringsintyg som behövs. 

 

I beskrivningen av egenkontrollen ska alla förfaranden med anknytning till anskaffning och 

mottagning av fisk beskrivas så noggrant som möjligt: hur de köpta fiskarnas hälsa säkerställs, 

transportutrustningens biosäkerhet, en grundläggande förflyttningsplan samt andra faktorer med 

anknytning till registrering, anskaffningsdokument och anmälningar. 

 
7.1. Anskaffning av fiskar eller rom från en annan anläggning/ett annat företag 

 

Förekomsten av ett hälsogodkännande innebär att hälsan för fiskbeståndet vid anläggningen 

övervakas i enlighet med det övervakningsprogram som fastställts med stöd av lagen om 

djursjukdomar. Förekomsten av ett hälsogodkännande kan kontrolleras på 

Livsmedelsmyndighetens webbsidor. Den lagstadgade tillsynen över djursjukdomar som 

utförs med statliga medel täcker dock endast de allvarligaste fisksjukdomarna. Därför bör 

köparen alltid försäkra sig om att leverantören är ansvarsfull. Till hållningsställen i 

insjöområden får man endast hämta fiskar eller könsceller från insjöområdena, inte från 

havsfiskarnas vandringsområden eller kustområdet. Till ett hållningsställe som omfattas av 

hälsoövervakningen med anknytning till sjukdomen BKD får laxfisk anskaffas endast från 

ett hållningsställe som också omfattas av BKD-hälsoövervakningen och har uppnått 

hälsoklass 1 inom övervakningen. Ursprungsanläggningens BKD-hälsoklass kan 

kontrolleras i registret på Livsmedelsmyndighetens webbsidor. Erhållna vaccinationsintyg 

och andra intyg fogas till anläggningens bokföring. Om det redan från början är känt att fisk 

kommer att förflyttas i något skede av odlingskretsloppet, ska också en preliminär 

förflyttningsplan upprättas för fiskarna redan i anskaffningsskedet. 

 

Desinficering av rom är för närvarande det säkraste sättet att skaffa det odlingsmaterial som 

behövs 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/djurhalsa-och-sjukdomar/bekampning-och-overvakning-av-djursjukdomar/halsotillstand-for-fisk--kraft--och-musselodlingar/halsotillstand-register/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/djurhalsa-och-sjukdomar/bekampning-och-overvakning-av-djursjukdomar/halsotillstand-for-fisk--kraft--och-musselodlingar/halsotillstand-register/
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till en anläggning, eftersom man på detta sätt kan säkerställa att mikroorganismerna som 

finns på rommens yta  

förstörs. Alla fisksjukdomar kan dock inte bekämpas på detta sätt, eftersom bl.a. IPN- och  

BKD-sjukdomarnas sjukdomsalstrare finns inne i själva rommen. Det bästa vore om rom 

som anskaffas från andra ställen kunde kläckas och tillväxten/hälsan i det tidiga yngelstadiet 

kunde följas separat från de övriga fiskarna. 

 

Fiskar kan också vaccineras för att förebygga spridning av fisksjukdomar. I synnerhet 

vaccinering av fisk som odlas för föda och fisk som och planteras ut i havet rekommenderas. 

De vanligaste sjukdomarna som bekämpas genom vaccinering är vibrioinfektion, furunkulos 

och yersinios.  

 

Anskaffad fisk ska vara frisk och anskaffaren bör alltid försäkra sig om att ingen 

ökad/ouppklarad dödlighet har konstaterats hos leverantören. Säljaren/leverantören  

av fisken är alltid skyldig att underrätta mottagaren om möjliga begränsningar i fråga  

om t.ex. sjukdomar. 

 
7.2. Anskaffning av fiskar eller rom från naturen till anläggningen 

 

Om rom/mjölke eller levande fisk hämtas till hållningsstället direkt från naturen, är den 

ansvariga aktören vid det mottagande hållningsstället skyldig att se till att endast material 

som undersökts på vederbörligt sätt tas emot vid hållningsstället. Prover skickas till 

Livsmedelsmyndigheten för undersökning. Anvisningar för  den som förflyttar och planterar 

ut fisk och kräftor finns på Livsmedelsmyndighetens webbsidor.  

 

Rom ska alltid desinficeras innan den tas in till kläckningsanläggningen. Kramad rom och 

yngel som kläcks ur rommen ska alltid försättas i karantän åtminstone tills resultaten från de 

prover som tagits av stamfiskarna blir klara. Anvisningar om förflyttning till karantän före 

ankomsten till anläggningens lokaler finns också på Livsmedelsmyndighetens webbsidor.  

 
7.3. Import av regnbågslax till Finland från ett EU-land, Norge och Schweiz 
 

(Denna anvisning är riktad till aktörer som importerar regnbågslax avsedd för vattenbruk 

eller könsceller av regnbågslax till Finland från ett EU-land, Norge eller Schweiz.) 

 

Varje importör ska registrera sig i Livsmedelsmyndighetens register. Det rekommenderas att 

aktörerna också registrerar sig i Traces-systemet.  

 

Enligt lagstiftningen är förflyttningar av vattenbruksdjur möjliga när ursprungsplatsen har en 

motsvarande eller bättre hälsostatus än mottagningsplatsen i fråga om de listade sjukdomar, 

vilka den förflyttade arten är känslig mot eller kan sprida. Vid förflyttning av regnbågslax 

och könsceller till Finland ska det tas i beaktande huruvida regnbågslaxen förflyttas till ett 

insjöområde eller kustområde, eftersom situationen beträffande fisksjukdomar är olika i 

dessa områden. 

 

Det lönar sig att i förväg begäran en rapport av den avsändande anläggningen, där det 

framgår vilka granskningar som gjorts och vilka sjukdomar som undersökts och konstaterats 

under de senaste åren. Genom att sätta sig in i dessa är det möjligt att bedöma hur pålitlig 

den avsändande anläggningen är i fråga om sjukdomsuppföljningen. Det rekommenderas 

också att mottagaren också i övrigt bekantar sig med den avsändande anläggningens 

tillvägagångssätt. 

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/tukihaku/elainten-pito/elainten-terveys/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/tukihaku/elainten-pito/elainten-terveys/
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Ett hälsointyg ska medfölja vattenbruksdjur. Intyget ska vara upprättat i Traces-systemet och 

ha verifierats av en tjänsteveterinär i den medlemsstat där avsändaren finns. En modell 

skickas som bilaga till registreringen. 

 

Del I av hälsointyget innehåller uppgifter om försändelsen och del II de krav som ställs på 

djurens hälsa. Tjänsteveterinären i ursprungslandet fyller i punkterna som gäller hälsokrav 

och kontrollerar uppgifterna i del I efter att ha granskat försändelsen. Hälsointyget ska vara 

undertecknat och stämplat av tjänsteveterinären. Ett intyg på både avsändar- och 

mottagarlandets språk ska medfölja försändelsen. 

 

Importören ska omedelbart efter importen granska de mottagna vattenbruksdjuren eller 

könscellerna och importdokumenten (hälsointyg) vid slutdestinationen. Vid behov kan 

mottagaren be kommunalveterinären om hjälp med granskningen. Om den som utför 

granskningen konstaterar att importdokumenten inte uppfyller de krav som ställs på import 

eller är bristfälliga, eller om djuren misstänks sprida en smittsam sjukdom, ska djuren 

omedelbart isoleras vid slutdestinationen och tjänsteveterinären underrättas. 

 

Importören får inte förflytta vattenbruksdjur eller deras könsceller från transportbehållarna 

eller -kärlen till en plats som är i direkt kontakt med naturligt vatten eller överlåta djuren 

eller cellerna till en annan mottagare innan vattenbruksdjuren eller deras könsceller och de 

medföljande importdokumenten har konstaterats uppfylla importkraven. 

Importören ska upprätthålla en förteckning över alla mottagna försändelser. Förteckningen 

och de officiella hälsointygen ska förvaras i minst 5 år. 

 

Ytterligare anvisningar finns på Livsmedelsmyndighetens webbsidor. 

 
7.4. Mottagning av fiskar 

 

När fiskar tas emot kontrolleras det att de mottagna fiskarna och dokumentationen som 

gäller dem är i sin ordning. Innan fiskarna tas emot ska det säkerställas att hygienen på 

mottagningsplatsen har ombesörjts på vederbörligt sätt (städning, tvätt, desinficering), så att 

fiskarna eller transportutrustningen inte utsätts för någon extra risk för smitta. 

 

Fisklastens kondition bedöms visuellt (ovanlig simning, exceptionell dödlighet, ytliga 

skador, sår, fenornas skick, ögon och ögonparasiter, ryggradsskador och andra 

missbildningar). Därefter lossas fiskarna i de rengjorda/desinficerade kassarna/bassängerna. 

Om det finns anledning att misstänka en allvarlig fisksjukdom ska lossningen avbrytas och 

kommunalveterinären eller regionförvaltningsverkets länsveterinär omedelbart kontaktas. 

Om det finns något att anmärka på beträffande de mottagna fiskarnas kondition eller en 

fisksjukdom misstänks, ska provfiskar genast tas från lasten. Samma anvisningar gäller 

också vid intern förflyttning inom företaget/anläggningen.  

 

En fraktsedel ska medfölja fiskpartiet (eller rommen) för att säkerställa spårbarheten. 

Fraktsedeln ska innehålla åtminstone följande uppgifter: 

 de transporterade djurens eller könscellernas art 

 antal 

 ålder 

 medelvikt 

 ursprung och ägare  

 transportens startdatum och -plats  

 den avsedda slutdestinationen 

 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/import-och-export/eu-lander-norge-och-schweiz/djur/vattenbruksdjur-fiskar-kraftdjur-blotdjur-och-deras-konsceller/
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Uppgifterna om det mottagna fiskpartiet, fraktsedlarna, de hälso- och vaccinationsintyg som 

behövs samt antalet fiskar som dött under transporten antecknas och fogas till anläggningens 

bokföring. 

8. Uppföljning och övervakning av fiskhälsa 

 

Sjukdomar som förekommer hos fiskar och andra vattenbruksdjur sprids bl.a. via vatten, fisk/rom 

och andra djur, utrustning och människor. Många sjukdomsalstrare förblir smittsamma i vatten 

åtminstone en tid och till exempel virus kan transporteras många kilometer med vatten, vilket 

innebär att de utgör en infektionsrisk för andra anläggningar. En förteckning över de fisksjukdomar 

som för närvarande ska bekämpas och aktivt uppföljas inklusive beskrivningar och 

bekämpningsmetoder finns till exempel på Livsmedelsmyndighetens webbsidor. Andra sjukdomar 

undersöks främst utgående från misstankar eller på projektbasis. 

 

Övervakningen vid fiskodlingsanläggningar grundar sig på riskbedömningar. Förutom de 

fisksjukdomar som enligt lagen ska bekämpas utförs hälsoövervakning med hjälp av frivilliga 

övervakningsprogram (hälsoövervakning av sjukdomen BKD, prover i fiskhälsotjänsten) samt från 

fall till fall på grund av sjukdomsmisstankar. Fisk som odlas för att användas som matfisk 

vaccineras oftast mot de vanligaste sjukdomarna. Då behöver man också använda mindre 

antibiotika. 

 

Ansvaret för att bekämpa djursjukdomar överförs i allt högre grad till näringsgrenen själv. Då får 

också egenkontrollen större betydelse. Det vore särskilt viktigt att fundera över hur symptom som 

tyder på djursjukdomar och dödlighet som avviker från det normala kan upptäckas så snabbt som 

möjligt. Här har man hjälp av en regelbunden dödlighetsbokföring och arbets-/erfarenhetsbaserade 

uppgifter om sådana faser i odlingsprocessen i vilka dödlighet även i normala fall kan ingå (t.ex. 

tillväxtfasen för fiskyngel, när de lär sig att äta foder). 

 
8.1. Observation av fiskar 

 

När det gäller ombesörjandet av fiskhälsan och fiskarnas välbefinnande är daglig 

observation av fiskarna och snabb handlingsberedskap till nytta. Förändringar i fiskarnas 

beteende, ätande och utseende kan upptäckas redan i ett tidigt skede och då är också chansen 

störst att behandlingsåtgärderna lyckas. Också kvaliteten och doseringen för vattnet och 

fodret som används som mat samt bassänghygienen (t.ex. smutsiga bassänger, alger) ska 

observeras regelbundet, eftersom effekterna av en ofördelaktig livsmiljö ibland kan 

framträda i form av sjukdomsliknande symptom hos fiskarna. 

 

Det lönar sig att göra en observationsrunda genast på morgonen. I normala fall är fiskarna 

utspridda ganska jämnt  

i bassängen, och då ger det bäst resultat att observera stimmet innan fiskarna har upptäckt  

att någon närmar sig. Det finns såklart skillnader mellan olika arter, men apati och  

orörlighet och å andra sidan nervöst beteende och ett onormalt simsätt tyder alltid på att 

något är fel. Aptiten är en av de viktigaste egenskaperna som skvallrar om fiskarnas hälsa 

och ska därför följas upp aktivt. I fråga om utseendet  

lönar det sig att observera åtminstone följande: 

 

• fiskarnas livskraft, slemutsöndring, färg 

• förslitningar på fenorna 

• utslag, sår, bölder, inflammationer, vita fläckar 

• stora parasiter 

• utstående ögon och ögonens klarhet 

• gälarnas färg 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/djurhalsa-och-sjukdomar/djursjukdomar/sjukdomar-hos-fiskar-och-kraftdjur/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/djurhalsa-och-sjukdomar/bekampning-och-overvakning-av-djursjukdomar/halsoovervakning-av-djur/
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• nekros, blödningar och grå massa på gälarna 

 

När en parasitsmitta misstänks kan bl.a. följande observeras: försämrad aptit, oro hos 

fiskarna (t.ex. snabb simning eller i övrigt oroligt hoppande, gnidning) eller att den ljusare 

undersidan skymtar, fiskar som flyter på ytan eller vid utloppsrörets mynning, att fiskarna 

får mörkare färg och förlorar glansen, ökat slem på gälarna eller ytan samt förslitning av 

fenorna. 

 

Symptom på virus- och bakteriesjukdomar är för sin del till exempel försämrad aptit, 

mörkare färg hos fiskarna, apatiska/slappa fiskar och fiskar som samlas vid 

bassängens/dammens kanter eller vid utloppsrörets mynning, blödningar (på ytan, gälarna 

eller inre organen), vätska som samlas i kroppen och efterföljande svullnad på magen eller i 

de inre organen (i synnerhet mjälten och njurarna). Små fiskar kan dö t.ex. av 

blodförgiftning också utan att några synliga symptom uppkommer. Typiska symptom på 

sjukdomar som orsakas av bakterier är också infekterade sår, förslitningar på fenorna och 

blodig och/eller slemmig avföring. Det kan också uppstå onormala förändringar i simsättet, 

till exempel ljus- eller korkskruvssimning. 

 
8.2. Åtgärder vid misstanke om smitta 

 

Det första steget för att förebygga sjukdomar och spridning av sjukdomar är att förbereda sig 

på lättspridda fisksjukdomar och upprätta en handlingsplan som tillämpas vid möjlig smitta. 

Det är just på grund av detta som det är viktigt att noggrant upprätta en beskrivning av 

egenkontrollen och ett system för egenkontroll samt följa dem. 

 

När de ovan nämnda förändringarna och/eller oförklarlig dödlighet observeras ska man 

alltid försöka klarlägga orsakerna till förändringarna. Vid misstanke om en allvarlig 

fisksjukdom är de som arbetar vid fiskodlingsanläggningen enligt lagen skyldiga att 

omedelbart underrätta kommunalveterinären eller regionförvaltningsverkets länsveterinär 

om misstanken. Kommunalveterinärens och länsveterinärens namn och kontaktuppgifter ska 

antecknas och uppdateras i beskrivningen av egenkontrollen. I avvikande situationer ska 

prover så snabbt som möjligt tas av fiskarna och vattnet. Det är möjligt att undersöka till 

exempel externa och interna parasiter synnerligen snabbt och tillförlitligt redan vid 

odlingsanläggningen (under ledning av en biolog som undersöker fisksjukdomar eller en 

veterinär). Om det finns skäl att misstänka en smittsam sjukdom ska åtminstone en del av de 

övriga fiskarna undersökas noggrannare. På Livsmedelsmyndighetens webbsidor finns 

närmare anvisningar om att skicka hela fiskar för sjukdomsundersökning. 

 

Det kan vara svårt att identifiera en fisksjukdom enbart utifrån symptomen, men avvikande 

symptom som upptäcks vid regelbunden observation ska alltid tas på allvar. Tröskeln för att 

kontakta myndigheterna bör vara låg, eftersom undersökningar som visar sig vara ”onödiga” 

ändå alltid är ett mindre ont än en smittsam sjukdom som hunnit sprida sig för att inga 

misstankar väckts. Misstankar om sjukdomar som enligt lagen ska bekämpas undersöks 

alltid med statliga medel. 

 

Man ska sträva efter att hindra/begränsa spridningen av en misstänkt sjukdom genom att 

förhindra förflyttning av fiskar, rom/mjölke och utrustning inom anläggningen eller utanför 

anläggningen tills proverna har undersökts av Livsmedelsmyndigheten.  

 

I anläggningens bokföring registreras avvikande observationer, prover som tagits/skickats 

för undersökning och undersökningsresultaten samt dokument som redogör för besök av 

tillsynsveterinären/en privat inspektör.  

https://www.ruokavirasto.fi/sv/laboratorietjanster/undersokningar-om-djursjukdomar/anvisningar-for-provtagning/fiskar/
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8.3. Åtgärder när smitta bekräftats 
 

När en fisksjukdom har bekräftats utfärdar veterinären vid behov bestämmelser om 

begränsningar och upphäver också begränsningarna när de inte längre behövs. Det är viktigt 

att så snabbt som möjligt utreda sjukdomens ursprung och huruvida sjukdomen möjligen 

redan har spridit sig vidare. När anläggningens bokföring och uppgifterna om 

fiskförflyttningar och hygien (t.ex. desinficering av utrustning) har dokumenterats 

omsorgsfullt, är det lättare att spåra sjukdomsalstrare och begränsningen/hindrandet av 

spridning kan också inledas snabbare. Om det är fråga om en sjukdom som enligt lagen ska 

bekämpas och klassificerats som en lättspridd sjukdom (EHN, VHS, IHN eller ISA), är det 

myndigheternas ansvar att eliminera smittan och åtgärderna utförs med statliga medel. Då 

har ägaren möjlighet att få ersättning för dödade fiskar och enligt prövning även för 

produktionsförluster orsakade av sjukdomen.  

 

Om det är fråga om en sjukdom som enligt lagen ska bekämpas och har klassificerats som 

en sjukdom som ska övervakas, ansvarar aktören för att eliminera sjukdomen. Även i sådana 

fall kan ersättning för dödade fiskar sökas hos staten. Då är det också nödvändigt att 

samarbeta med kommunalveterinären och länsveterinären.   

 

Om det inte är fråga om en fisksjukdom som enligt lagen ska bekämpas och kräver 

saneringsåtgärder, upprättas en behandlingsplan (t.ex. medicinering och fortsatt uppföljning) 

för att få fiskarna i gott skick igen. 

 
8.4. Myndigheternas inspektions- och rådgivningsbesök 

 

Utöver uppföljningen av fiskhälsan på eget initiativ utför också myndigheterna regelbunden 

övervakning. En tillsynsveterinär utses för alla anläggningar. Vid inspektionerna som 

förrättas av myndigheter strävar man efter att klarlägga och säkerställa att anläggningen 

agerar på det sätt som förutsätts i bestämmelserna och de övriga kraven samt att inga 

fisksjukdomar som enligt lagen ska bekämpas förekommer. De program för uppföljning och 

övervakning av fisksjukdomar som används grundar sig långt på EU-författningarna, vilka 

syftar till att garantera exporten av fisk/rom till nästan hela Europa, men också till att skydda 

Finlands vatten och fiskbestånd i samband med import av fisk från utlandet. Vid sidan av 

övervakningen av fisksjukdomar övervakas också bl.a. hygienen och främmande ämnen. 

 

Med stöd av lagen om djursjukdomar och bestämmelserna om fisksjukdomar som ska 

bekämpas betalar staten undersöknings- och försändelsekostnaderna för proverna samt 

veterinärkostnaderna för undersökningar av fisksjukdomar som omfattas av 

övervakningsprogrammen. Staten betalar också undersöknings- och fraktkostnaderna samt 

provtagarens kostnader för prover som omfattas av Livsmedelsmyndighetens program för 

övervakning av främmande ämnen. När det gäller andra undersökningar (t.ex. undersökning 

av fisk som ska exporteras, prover med anknytning till utredning av övriga sjukdomsfall och 

dödlighet) betalar fiskarnas ägare de kostnader som uppstår i samband med provtagning, 

sändning och undersökningar. 

  

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/djurhalsa-och-sjukdomar/bekampning-och-overvakning-av-djursjukdomar/klassificering-av-djursjukdomar/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/djurhalsa-och-sjukdomar/bekampning-och-overvakning-av-djursjukdomar/klassificering-av-djursjukdomar/
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9. Hantering av döda fiskar 

 

Döda fiskar utgör en allvarlig sjukdomsrisk för resten av stimmet och bör registreras och avlägsnas 

dagligen. I samband med uppsamling och förstöring av döda fiskar och rensningsavfall bör man 

beakta och sträva efter att förhindra spridning av möjliga sjukdomsalstrare. Att ombesörja den 

allmänna hygienen är väsentligt: redskapen och transportutrustningen som använts ska tvättas och 

desinficeras noggrant och regelbundet. 

 

På Livsmedelsmyndighetens webbsidor finns samlad information om hantering av döda fiskar samt 

animaliska biprodukter och lagring, transport, förstöring och användning av dem. Med stöd av 

biproduktförordningen klassificeras animaliska produkter utgående från risken i tre grupper, där 

biprodukter som tillhör kategori 1 är förknippade med den största risken och biprodukter i kategori 

3 med den minsta risken. Fiskbaserade biprodukter tillhör oftast riskkategori 3 (övriga fiskar som 

dött eller avlivats vid odlingsanläggningen samt fiskavfall). Biprodukter som tillhör olika kategorier 

ska hållas åtskilda från både varandra och andra möjliga livsmedel och utrustning som används för 

uppsamling av dem. 

 

Med stöd av den tillämpade biproduktförordningen kan biproduktsmaterial från fisk förstöras 

genom förbränning (helt eller i delar/som avfall) antingen i anläggningens egen godkända 

förbränningsanläggning som överensstämmer med biproduktförordningen eller i en 

avfallsförbränningsanläggning som godkänts av miljömyndigheten. Materialet kan också grävas ned 

i marken. Vid nedgrävning ska vissa bestämmelser följas (t.ex. om läkemedelsresterna överskrider 

den tillåtna gränsen och i samband med vissa fisksjukdomar kan också andra krav ställas på 

förstöringen) och godkännande av miljömyndigheten behövs för nedgrävning. Nedgrävningen kan 

också göras på en avstjälpningsplats, om avstjälpningsplatsen har miljömyndighetens tillstånd att ta 

emot materialet i fråga. Förstöring av död fisk och biprodukter från fisk registreras alltid i 

anläggningens bokföring. 

 

Biproduktsmaterial från fisk kan i många fall också användas på olika sätt. Alla godkända 

behandlingsanläggningar tar inte emot material från fisk, och därför lönar det sig att kontakta 

anläggningen i förväg. När det gäller material från fisk i kategorierna 2 och 3 (med vissa 

begränsningar som finns på Eviras webbsidor) separeras fettdelen och det fasta materialet vid 

behandlingsanläggningarna. 

 

Fettdelen kan användas för tillverkning av biodiesel och det fasta materialet som bl.a. råvara i 

husdjurs- och pälsdjursfoder. Fiskmaterial som tillhör kategori 3 kan också levereras obehandlat till 

en godkänd biogas- och komposteringsanläggning. Material som tillhör kategori 2 måste 

trycksteriliseras vid behandlingsanläggningen innan det kan skickas vidare till en biogas- eller 

komposteringsanläggning. Som råvara i pälsdjursfoder duger fiskbiprodukter i kategori 2 och död 

fisk som härstammar från havsområdet eller fiskeriområdet för havsfisk i behandlad form (mald, 

upphettad eller syrad) om detta inte förbjudits separat av regionförvaltningsverket. Fisk som dött 

vid anläggningen på grund av en sjukdom som enligt lagen ska bekämpas eller sjukdomssanering 

eller material från sådan fisk får inte sättas ut som kadaver. Inte heller fisk eller fiskavfall som 

härstammar från havsområdet/fiskeriområdet för havsfisk får användas som kadaver. 

  

En förteckning över anläggningar som överensstämmer med biproduktförordningen och tar emot 

material från fisk finns på Livsmedelsmyndighetens webbsidor. 
 
  

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/doda-djur/produktionsdjur/fiskar/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/doda-djur/produktionsdjur/fiskar/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/djurbranchen-/animaliska-biprodukter/godkanda-eller-registrerade-anlaggningar/forteckning-over-godkanda-anlaggningar-enligt-biproduktforordningen/
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10.  Förflyttning av fiskar inom anläggningen och från anläggningen 

 

För transport av fiskar och/eller rom i kommersiellt syfte krävs djurtransporttillstånd enligt lagen 

och förordningen om transport av djur. Den som transporterar fiskarna och annan personal som 

möjligen hanterar fiskarna ska också ha åtminstone intyg över deltagande i utbildning som 

behandlar djurtransporter och ruttplaner. Transporttillstånd kan sökas för antingen korta (mindre än 

8 timmar) eller långa (över 8 timmar) transporter och tillståndet gäller i högst 5 år efter beviljandet. 

Tillstånd eller utbildningsintyg behövs inte om slutdestinationen är belägen högst 65 kilometer från 

startpunkten. 

 
10.1. Begränsningar som gäller förflyttning 

 

När fiskar förflyttas till fortsatt odling och utplantering ska man också beakta möjliga  

förflyttningsbegränsningar, vilka syftar till att bekämpa spridningen av fisksjukdomar till 

områden där de inte finns och inte heller kan spridas med naturligt förekommande fisk. De 

nuvarande restriktionsområdena är VHS-restriktionsområdet på Åland, IPN- och SAV-

restriktions- och -skyddsområdena, Gyrodactylus salaris-skyddsområdet i Norra Lappland 

samt de nyaste IHN-restriktionszonerna i Bottenviken, Kymmene älv och Vuoksen samt 

uppföljningsområdet i Pielisjärvi. Finland var länge ett IHN-fritt område, men de första 

smittorna upptäcktes 2017. Mer detaljerad information om IHN-zonerna och en uppdaterad 

lista med andra restriktionsområden finns på Livsmedelsmyndighetens webbsidor. 

 
10.2. Transportutrustning och -omständigheter 

 

Omständigheterna vid förflyttning och transport av fiskar eller deras könsceller ska vara 

sådana att fiskarnas hälsotillstånd inte förändras. De transporterade fiskarna ska vara friska 

och förflyttas så direkt och snabbt som möjligt till sin slutdestination 

(anläggningen/företaget som överlåter fiskarna ska ha ett hälsogodkännande enligt lagen om 

djursjukdomar). 

 

Transportutrustningen och -redskapen ska rengöras omsorgsfullt samt desinficeras före och 

efter förflyttningen. Rengöringen och desinficeringen är lagstadgade alltid när laxfisk 

förflyttas från ett insjöområde till ett havsområde eller ett vandringsområde för havsfisk (och 

transportutrustningen återvänder), men åtgärderna rekommenderas också i övrigt alltid 

mellan transporter. Närmare anvisningar om rengöring och desinficering av 

transportutrustning finns i nästa huvudkapitel. 

 

Under förflyttningen får vatten inte rinna ut från transportbehållaren och ett eventuellt byte 

av vatten får inte äventyra de transporterade fiskarnas hälsostatus eller hälsostatusen på den 

plats där vattnet byts. Vatten som töms får inte t.ex. blandas direkt med naturligt vatten på 

tömningsplatsen, för att undvika spridning av fisksjukdomar som lätt smittar. Vattnet som 

avlägsnas ska antingen absorberas i marken eller ledas till det kommunala avloppsnätet. Vid 

transporter över landsgränserna måste en vattenbytesplats som godkänts av myndigheten 

användas. 

 

För att spårbarhetsprincipen ska kunna garanteras ska en fraktsedel upprättas till mottagaren, 

som innehåller uppgifter om åtminstone de transporterade djurens eller könscellernas art, 

antal, ålder, medelvikt, ursprung och ägare, transportens startdatum och -plats samt den 

avsedda slutdestinationen. Under transporten bokförs alla odlingsanläggningar, 

rensningsanläggningar och förädlingsanläggningar som transporten besöker, möjliga platser 

för rengöring av utrustningen och byte av vatten samt dödligheten. 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/djurens-valfard/djurskydd-vid-transporter/kommersiella-transporter/djurtransporttillstand/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/kalat-ja-ravut/ihn/ihn-suomessa/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/kalat-ja-ravut/ihn/ihn-suomessa/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/djurhalsa-och-sjukdomar/bekampning-och-overvakning-av-djursjukdomar/halsotillstand-for-fisk--kraft--och-musselodlingar/halsotillstand-register/
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10.3. Förflyttning av fiskar inom företaget 

 

I samband med fiskförflyttningar inom företaget ska man sträva efter att undvika att olika 

åldersklasser och fiskarter  

(i vissa fall också yngel som anskaffats från olika leverantörer) blandas vid olika  

odlingsenheter. Förflyttningarna genomförs enligt en i förväg upprättad förflyttningsplan 

och  

i planen ska möjliga restriktioner på grund av sjukdomar/sjukdomsklassificeringar  

m.m. beaktas. 

 

Uppgifter om fiskförflyttningar och behövliga hälsointyg fogas till bokföringen. 

 
10.4. Övriga transporter och förflyttningar av fiskar 

 

Vid transport av levande fisk som ska säljas/annars överlåtas vidare ska man  

ombesörja spårbarheten samt att fisken är frisk och att ingen större sjukdomsrisk  

kan uppstå under förflyttningen. Också vid transport av fisk som skickas till rensning  

ska man fästa uppmärksamhet vid fiskarnas hälsotillstånd och förebyggandet av  

sjukdomsspridning. 

 

Närmare bestämmelser om transport av död fisk och biprodukter från fisk finns i 

EU:s biproduktförordning och lagen om animaliska biprodukter.  

 

Fiskförflyttningar och försäljnings-/överlåtelseintygen fogas till bokföringen tillsammans 

med de hälsointyg som behövs. För fiskprodukter som lämnar anläggningen ska dessutom 

en fraktsedel upprättas, som innehåller åtminstone avsändningsdatumet, fiskproduktens 

namn och uppgifter om partiet (artnamn, den odlade fiskens fångstdatum, mängd och 

storleksklasser) samt den avsändande och mottagande vattenbruksanläggningens/aktörens 

namn och adress. 

 
10.5. Export av fiskar eller rom till utlandet 

 
(Denna anvisning är riktad till aktörer som exporterar vattenbruksdjur (fisk, skaldjur, 

blötdjur) eller deras könsceller från Finland till EU-länder, Norge eller Schweiz. 

Anvisningen gäller de ovan nämnda djuren om de exporteras i vattenbrukssyfte, för 

utplantering eller till lokaler för prydnadsfisk som har direkt vattenkontakt med naturliga 

vatten.) 

 

Alla exportörer ska registrera sig i Livsmedelsmyndighetens register och aktörer som 

exporterar levande djur, könsceller eller embryon från Finland till ett annat EU-land ska 

registrera sig i Traces-systemet. 

 

Enligt lagstiftningen är export av vattenbruksdjur möjlig när ursprungsplatsen har en 

motsvarande eller bättre hälsostatus än mottagningsplatsen i fråga om de listade sjukdomar, 

vilka den förflyttade arten är känslig mot eller kan sprida. Ursprungsplatsens och 

slutdestinationens hälsokategori ska kontrolleras per sjukdom och fiskart. 

 

Varje exportparti som innehåller vattenbruksdjur ska granskas innan det skickas till ett annat 

EU-land. I fråga om könsceller är det inte nödvändigt att utföra en granskning på plats. 

Granskningen utförs av den övervakande kommunalveterinären på exportörens begäran. I 

samband med granskningen ska kommunalveterinären säkerställa att vattenbruksdjuren inte 

http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1069/oj
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2015/20150517
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har några symptom som tyder på smittsamma sjukdomar samt att djuren eller könscellerna 

uppfyller de krav som ställs på förflyttningen. 

 

Ett hälsointyg ska medfölja vattenbruksdjur. Intyget ska vara upprättat i Traces-systemet. 

Information om upprättade hälsointyg förmedlas via Traces till myndigheterna i 

mottagarlandet. Ett intyg på både avsändar- och mottagarlandets språk ska skrivas ut och 

medfölja försändelsen. Veterinären ska underteckna åtminstone intyget på avsändarlandets 

språk och stämpla båda intygen. 

 

Exportören ska upprätthålla en förteckning över alla försändelser. Förteckningen ska 

förvaras i minst 5 år. 

Mer information om export av fisk finns på Livsmedelsmyndighetens webbsidor. 

11. Allmän anläggningshygien 

 

Att ombesörja en god hygien är en väsentlig del av en framgångsrik egenkontroll. Den 

fiskhälsoansvariga på anläggningen övervakar personalens, lokalernas, utrustningens och 

fodrets/utfodringens hygien. I beskrivningen av egenkontrollen antecknas vid sidan av 

anläggningens hygienförfaranden även detaljerade rengörings- och desinficeringsanvisningar samt 

checklistor för alla regelbundna åtgärder som behövs. 

 
11.1. Personalens verksamhet vid anläggningen 

 

Lämpliga verksamhets- och arbetsmetoder bland personalen bidrar till att minimera 

spridningen av sjukdomar till/inom anläggningen samt ut från anläggningen. Skyddskläder 

och arbetsskor samt ombesörjande av hygienen i fråga om handtvätt och de redskap som 

används har en avgörande betydelse. Utanför känsliga utrymmen (t.ex. kläcknings- och 

småyngelhallar) bör det finnas ett kärl där skorna kan desinficeras före och efter vistelse i 

utrymmet. Om fisksjukdomsfall har konstaterats vid anläggningen/företaget behandlas i 

regel friska individer först. De dagliga rutinerna vid anläggningen kan inkludera t.ex. 

granskning av bassängernas vattentillförsel, granskning av fiskarnas kondition, utfodring 

och vid behov avlägsnande av död fisk. 

 

Om utomstående personer tillfälligt besöker eller arbetar vid anläggningen, ska man också 

säkerställa att dessa personer har lämplig skyddsutrustning (t.ex. extra gummistövlar eller 

skoskydd) samt övervakas/får instruktioner, för att undvika att smittor sprids till eller från 

anläggningen. Besökare får till exempel inte vidröra vattnet, fiskarna, arbetsredskapen eller 

fodret. 

 

Personalen ska också se till att inga skadedjur kan sprida sjukdomar inne i/utanför 

anläggningen eller förorsaka skador till exempel på bassängernas konstruktioner så att fiskar 

kan rymma/äts upp av skadedjuren. Man kan till exempel använda mås- och sälnät som 

hjälp. Döda fiskar och rensningsavfall ska också förvaras på ett sådant sätt att inga skadedjur 

kommer åt dem. 

 

I anläggningens beskrivning av egenkontrollen ska det finnas tydliga beskrivningar av och 

anvisningar om hygienförfarandena och den hälsoansvariga ska se till att dessa följs. 

 
11.2. Fiskodlingsredskap 

 

Varje bassäng och damm bör så långt det är möjligt ha egna borstar, håvar och andra 

nödvändiga redskap. Om detta inte lyckas kan redskapen rengöras och desinficeras mellan 

bassängerna. Om redskap anskaffas begagnade ska de också rengöras och desinficeras 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/import-och-export/eu-lander-norge-och-schweiz/djur/vattenbruksdjur-fiskar-kraftdjur-blotdjur-och-deras-konsceller/utforsel-av-vattenbruksdjur-fiskar-kraftdjur-blotdjur/
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omsorgsfullt innan de tas i bruk samt dokumenteras noggrant. För underhåll av kassar ska 

man reservera ett separat område där smutsiga kassar inte i något skede kommer i kontakt 

med rena kassar. Detta görs för att undvika sjukdomsrisk. 

 

Beskrivningen av egenkontrollen ska innehålla information om transport av kassar, 

underhålls- och förvaringsplatser samt underhållsåtgärder. Dessutom antecknas tvättmedel, 

färger och desinficeringar samt beskrivs det på vilket sätt spridning av sjukdomsalstrare till 

miljön kan förhindras. 

 
11.3. Foder och utfodring 

 

I samband med transport och förvaring av foder ska det säkerställas att fodret inte kommer i 

kontakt med skadedjur, andra sjukdomsalstrare eller obehandlade arbetsredskap. 

Transportutrustningens hygien ska ombesörjas på vederbörligt sätt (om samma bil eller 

fordon till exempel tidigare har använts för transport av död fisk, fiskavfall eller rensad fisk 

ska fordonet rengöras och desinficeras före fodertransporten) och fodret ska förvaras på en 

skyddad plats. 

 

Läkemedelsfoder förvaras separat från övrigt foder och användningen av läkemedelsfoder 

dokumenteras på det sätt som förutsätts i läkemedelslagen. 

 
11.4. Arbetsbåtar och övrig transportutrustning 

 

Även hygienen för arbetsbåtar, bilar och annan fisktransportutrustning ska ombesörjas så att 

dessa inte förorsakar smittorisk inom anläggningen eller under transport/vid andra 

anläggningar. Transportutrustningen registreras i en förteckning och för enskilda fordon 

definieras det var och för vilka uppgifter de för det mesta används. Utrustningen rengörs och 

desinficeras regelbundet i enlighet med beskrivningen av egenkontrollen och alltid när 

lasten innehållit död fisk och/eller fiskavfall eller fisken har förflyttats från ett insjöområde 

till ett havsområde eller tvärtom. Om samma utrustning används för att transportera foder 

eller för andra s.k. rena arbeten, ska dessa alltid utföras före arbeten som är smutsiga/medför 

högre sjukdomsrisk. 

 

Platsen för rengöring och desinficering av transportutrustning ska finnas tillräckligt långt 

ifrån eller annars separat från fiskodlingsanläggningar, rensningsanläggningar och naturliga 

vatten, så att spridning av smitta via utrustningen eller tvättvattnet till fiskarna kan 

förhindras. Innan desinficeringen inleds ska det säkerställas att alla ytor i den använda 

utrustningen, slangar och skyddskläder samt använda arbetsredskap har rengjorts noggrant. 

Vid tvätt ska vatten med en temperatur på minst +60 °C och ett basiskt rengöringsmedel 

användas. Det använda desinfektionsmedlet eller den heta ångan (80-90 °C) ska verka under 

den tid som definieras i anvisningarna. 

 

I anläggningens bokföring är det bra att registrera åtminstone tvätt- och 

desinficeringsplatsen, rengöringstidpunkten och de medel som använts (handelsnamn och 

verksamt ämne) samt de använda lösningarnas styrka i procent och verkningstiderna. Också 

de rengjorda fordonens registernummer bör antecknas. 

12. Utbildning 

 

Anläggningens/företagets anställda ska vara förtrogna med alla anvisningar och bestämmelser som 

gäller arbetsskedena. Dessutom ska de ha vederbörliga tillstånd (t.ex. hygienpass eller 

djurtransporttillstånd/intyg över deltagande i utbildning) och de bör vid behov utbildas i eller få 
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introduktion till andra nya förfaranden/bestämmelser med anknytning till branschen eller 

arbetsuppgifterna. 

 

I systemet för egenkontroll registreras alla giltiga tillstånd, behörigheter och andra intyg som de 

anställda erhållit. Anläggningens fiskhälsoansvariga har till uppgift att se till och övervaka att alla 

anställda har uppdaterad kunskap om sina uppgifter. 

 

13.  Uppdatering av anvisningar om egenkontroll och anläggningshygien 

Anläggningens anvisningar om egenkontroll och hygien ska uppdateras regelbundet (t.ex. en eller 

två gånger per år i samband med myndighetens tillsynsbesök) och alltid vid behov. Till exempel 

förändringar med anknytning till lagstiftningen eller förändringar i fisksjukdomsläget diskuteras 

med tillsynsveterinären eller en expert på fisksjukdomar. 

 

 

DEL II: Modeller för egenkontroll 
 

14. Modeller för egenkontroll inom primärproduktionen 

 

Den här delen innehåller exempel på olika planer för egenkontroll inom fiskodlingen. Genom att 

anpassa dessa exempel är det lättare för anläggningarna att upprätta en egen beskrivning av 

egenkontrollen enligt föreskrifterna och dokumentera verksamheten.  

 

Modellplanerna är planer för egenkontroll för fiktiva anläggningar och passar inte nödvändigtvis 

som sådana vid alla anläggningar. Avsikten är att anläggningarna genom att anpassa texten till sin 

egen anläggning ska kunna upprätta en beskrivning av egenkontrollen för anläggningen så enkelt 

som möjligt. 
 

14.1. Stamfiskproduktion 
14.2. Sättfiskproduktion 
14.3. Yngelproduktion i ett insjöområde 
14.4. Yngelproduktion i ett bräckvattenområde 
14.5. Yngelproduktion i en recirkulationsanläggning 
14.6. Matfiskproduktion i ett insjöområde 
14.7. Matfiskproduktion i ett bräckvattenområde 
14.8. Matfiskproduktion i en recirkulationsanläggning 
14.9. Odling i dammar med naturligt foder 

 

 


