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DET HÄR ÄR SVA

Ett nationellt samhällsansvar för 
djurhälsofrågor. 

380

Ett internationellt samarbete
för djurhälsofrågor. 

MEDARBETARE

100 FORSKARE

100 VETERINÄRER

Samverkan med andra myndigheter

FRISKA DJUR. TRYGGA 
MÄNNISKOR.
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DET HÄR GÖR SVA

Vi är Sveriges största 
veterinärmedicinska 

laboratorium.

Vi forskar och utvecklar nya 
metoder. Våra experter har 
unik spetskompetens.

Vi delar med oss av vår 
kunskap. I Sverige och i många 
andra länder.

Vi följer sjukdomsläget.
Om något händer är 

vi beredda.
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MINIMERA SMITTSPRIDNING

Från djur
till människor

Från människor
till djur

I MILJÖN

Från djur 
till djur
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BEREDSKAP

24 TIMMAR/DYGN
365 DAGAR/ÅR 

KONTROLL- OCH 
ÖVERVAKNINGSPROGRAM:

ALLVARLIGA SMITTOR:

Gris

Fjäderfä

Nötkreatur

Får/Get

Fisk/Kräftdjur

Vilt
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DIAGNOSTIK

575 000
ANALYSER VARJE ÅR

Sveriges enda veterinär-
medicinska säkerhets-
laboratorium.

Trikiner

Rabies

Kvarka

Kennelhosta

Mastit

Salmonella

VI TESTAR:
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FORSKNING

100 FORSKARE

Bra underlag/Stora provserier

Internationella 
nätverk

Samarbete 
med universitet, högskolor
och branschorganisationer
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FORSKNINGFORSKNING

I Hanöbukten

Startade 2014 på uppdrag 
av Regeringen

I samråd med Havs- och 
vattenmyndigheten, 
länsstyrelser, universitet 
m.fl.

 

Sårskadad 
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FORSKNING

Uppdraget: 
• Kartlägga omfattningen av sårskadad fisk i 

Hanöbukten
• Utreda orsakerna till att skador uppkommer 
• Redovisa en plan för vidare uppföljning av 

sjukdomstillståndet hos vilda 
fiskpopulationer

Två delar: 

1. Kvantitativ (loggdata, provfisken och trål) 
2. Kvalitativ (insänd sjuk fisk)

Hanöbuktsprojektet
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FORSKNING

• Fiskeloggar - 
data

• Fiskar för 
obduktion

• SLU:s provfisken

• Forskningsfartyg, 
trålare

Hanöbuktsprojektet
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FORSKNINGFORSKNING

Lokala yrkesfiskare i 
Hanöbuktsområdet 

Ombads att var och en 
skicka FEM sårskadade 
fiskar per månad till SVA

Fiskarna obducerades och 
prover togs ut för 
undersökning av  
• Bakterier
• Virus
• Mikroskopi av vävnad
• Parasiter
• Miljögifter

Insamling av 

HANÖBUKTEN
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DIAGNOSTIK

• Letat 
förutsättningslöst 
efter 
sjukdomsalstrande 
organismer
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FORSKNINGFORSKNING

Resultat

Fiskeloggar, nät: 
3940 torskar 
4895 skrubbor 
under perioden oktober 
2014 - december 2015.

2542 trålade torskar

Hanöbukten:
Andelen (prevalensen) sårskador över hela perioden 
totalt: 
Nätfiskad torsk: 2,8 % 
Nätfiskad skrubba 0,6 % 

Trålad torsk: mellan 0,9 % och 2,5 % vid tre olika 
trålningar

Polen: 
Sårskadad torsk 2015: 2,5 %. (6,9 % år 2013) 
Skrubba: 0,9%

1998 och 1999: ICES distrikt 24 (30 % resp. 14 %).

HANÖBUKTEN

tisdag 3 maj 16



FORSKNINGResultat - nätfiske
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FORSKNINGResultat - KONDITION
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FORSKNINGResultat - OBDUKTION

TORSK
Bakterier  (Yersinia Ruckeri (serotyp 1), Vibrio anguillarum (serotyp 2 samt okänd typ) och 
gramnegativa stavar)
Virus   (Viral Hemorrhagic Septicaemia virus, VHSv genotyp 1b)
Parasiter  (Contracecum osculatum, Pseudoterranova decipiens ”torskmask”, hakmask, 
iglar etc)
Svampar  (opportunistisk blandflora)

SKRUBBA: 
Bakterier  (Aeromonas salmonicida)
Virus  (Lymfocystis)
Parasiter  (ffa nematoder)
Svampar  (opportunistisk blandflora)

INGET ÅTERKOMMANDE GEMENSAMT FÖR ALLA FISKAR!
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FORSKNING

ENSTAKA AVVIKARE

TORSK

Krökt ryggrad, deformerad käke, tumör

Resultat - OBDUKTION
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FORSKNINGResultat - OBDUKTION

OLIKA SÅRTYPER!

TORSK

”Sårtyp 1” fanns hos 23,6 % av alla inskickade torskar med sår
Bett med uppenbara mönster av tandrader, troligtvis från säl, nya eller äldre 
infekterade 
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FORSKNINGResultat - OBDUKTION

OLIKA SÅRTYPER!

TORSK

”Sårtyp 2” fanns hos 16,7 % av alla inskickade torskar med sår
• Runda/ovala sår, 1-3 cm i diameter med död vävnad djupt penetrerande i 

muskulaturen och ibland även in till bukhålan. 
• Vanligen placerade bakom buken, på nedsidan, eller i anslutning till, 

sidolinjen 
• Oftare på fiskens vänstra sida än på den högra
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FORSKNINGResultat - OBDUKTION
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FORSKNINGResultat - OBDUKTION
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FORSKNINGResultat - OBDUKTION
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FORSKNINGResultat - OBDUKTION

OLIKA SÅRTYPER!

TORSK

”Sårtyp 3” fanns hos 59,7 % av alla inskickade torskar med sår
• Generell inflammation/infektion med rodnader, förtjockat slemskikt och/eller 

fenröta
• Misstanke om sekundärinfekterade mekaniska skador utan fastställd orsak 
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FORSKNING

OLIKA SÅRTYPER!

”SKRUBBSÅREN”
Troligen orsakat av 
Aeromonas salmonicida

Resultat - OBDUKTION
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FORSKNINGResultat - OBDUKTION
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FORSKNING

Kemiska analyser

Kemiska stridsämnen
Senapsgasmetaboliter och arsenikbaserade tårgas-/kräkämnen 
Detekterades INTE i tre sårskadade skrubbor som undersöktes

Metallanalyser
Preliminära resultat från kvicksilveranalyser påvisade INTE några 
alarmerande nivåer.
 
Klorerade och bromerade substanser, perfluorerade ämnen och dioxiner
Externa analyserna inte färdiga …

Resultat - OBDUKTION
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FORSKNINGResultaten – Vad säger de?

FAKTORER SOM PÅVERKAR 
UTVECKLING AV 
FISKSJUKDOMAR
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FORSKNINGResultaten – Vad säger de?

Miljö-
förorenin

gar, 
Mekanisk
a skador

Bestånd 
Näringsst

atus 
Ålder    

Fiskart

O2 NaCL 
°C

Bakterier 
Virus 

Parasiter

FAKTORER SOM PÅVERKAR 
UTVECKLING AV 
FISKSJUKDOMAR
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FORSKNINGResultaten – Vad säger de?

Kvantitativ del: 

• Fastställt prevalens av sårskador på torsk 
(2,8%)  och skrubba (0,6%) 
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FORSKNINGResultaten – Vad säger de?

Kvantitativ del: 

• Fastställt prevalens av sårskador på torsk 
(2,8%)  och skrubba (0,6%) 

• Överensstämmer med andra länder i Östersjön
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FORSKNINGResultaten – Vad säger de?

Kvantitativ del: 

• Fastställt prevalens av sårskador på torsk 
(2,8%)  och skrubba (0,6%) 

• Överensstämmer med andra länder i Östersjön

• Konstaterat att torskarna verkar ha en ökad 
andel sårskador under vintermånaderna januari 
och februari.  
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FORSKNINGResultaten – Vad säger de?

Kvantitativ del: 

• Fastställt prevalens av sårskador på torsk 
(2,8%)  och skrubba (0,6%) 

• Överensstämmer med andra länder i Östersjön

• Konstaterat att torskarna verkar ha en ökad 
andel sårskador under vintermånaderna januari 
och februari.  

• Insamlad loggdata visar inte vilken typ av sår 
som ses

• Vet ej om detta är en fluktuation eller ”normalt”tisdag 3 maj 16



FORSKNINGResultaten – Vad säger de?

Kvalitativ del: 

• Konditionsfaktorn skiljde sig mellan inskickad 
nätfångad (0,94) och trålad (ca 0,8) torsk (fler 
storleksklasser och mindre kustnära)
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FORSKNINGResultaten – Vad säger de?

Kvalitativ del: 

• Konditionsfaktorn skiljde sig mellan inskickad 
nätfångad (0,94) och trålad (ca 0,8) torsk (fler 
storleksklasser och mindre kustnära)

• Obduktionerna påvisade ingen gemensam patogen som 
kunde förklara fiskens ohälsa
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FORSKNINGResultaten – Vad säger de?

Kvalitativ del: 

• Konditionsfaktorn skiljde sig mellan inskickad 
nätfångad (0,94) och trålad (ca 0,8) torsk (fler 
storleksklasser och mindre kustnära)
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• Olika typer av sårskador! (1, 2, 3 samt ”skrubbsår”)
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FORSKNINGResultaten – Vad säger de?
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FORSKNINGResultaten – Vad säger de?

Kvalitativ del: 

• Konditionsfaktorn skiljde sig mellan inskickad 
nätfångad (0,94) och trålad (ca 0,8) torsk (fler 
storleksklasser och mindre kustnära)

• Obduktionerna påvisade ingen gemensam patogen som 
kunde förklara fiskens ohälsa

• Olika typer av sårskador! (1, 2, 3 samt ”skrubbsår”)

• ”Sälbetten” (typ 1) kom från norra Hanöbuktsdelarna
• Flera av fiskarna hade även helt eller delvis läkta sår: 

måste  inte ha dödlig utgång

• De runda såren (typ 2) borde ha en gemensam 
nämnare då likheterna var uppenbara i utseende, djup, 
och placering
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FORSKNINGResultaten – Vad säger de?

Bildsök 
”Lamprey bite”…
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FORSKNINGResultaten – Vad säger de?
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FORSKNINGResultaten – Vad säger de?

Är flodnejonöga en rimlig 
förklaring till sårtyp 2?
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FORSKNINGResultaten – Vad säger de?

• Flodnejonögat har sitt kärnområde i Östersjön 
med tillrinnande vattendrag. 

Är flodnejonöga en rimlig 
förklaring till sårtyp 2?
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FORSKNINGResultaten – Vad säger de?

• Flodnejonögat har sitt kärnområde i Östersjön 
med tillrinnande vattendrag. 

• Finns nära utloppen i 8 av 9 undersökta 
vattendrag på Österlen

Är flodnejonöga en rimlig 
förklaring till sårtyp 2?
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FORSKNINGResultaten – Vad säger de?

• Flodnejonögat har sitt kärnområde i Östersjön 
med tillrinnande vattendrag. 
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• För bara 15 år sedan ansågs flodnejonöga vara 
starkt hotad i Östersjön 
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förklaring till sårtyp 2?
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FORSKNINGResultaten – Vad säger de?
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• Finns nära utloppen i 8 av 9 undersökta 
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• Sedan 2010 bedöms fisken åter som livskraftig
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FORSKNINGResultaten – Vad säger de?
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sig ventralt/kaudalt på sina bytesfiskar. 
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FORSKNINGResultaten – Vad säger de?

• Flodnejonögat har sitt kärnområde i Östersjön 
med tillrinnande vattendrag. 

• Finns nära utloppen i 8 av 9 undersökta 
vattendrag på Österlen

• För bara 15 år sedan ansågs flodnejonöga vara 
starkt hotad i Östersjön 

• Sedan 2010 bedöms fisken åter som livskraftig

• Atlantlevande släktingen havsnejonöga, sätter 
sig ventralt/kaudalt på sina bytesfiskar. 

• Stillahavsnejonögat väljer i 25% av fallen bakre 
delen av buken/stjärtspolen, under sidolinjen, 
när de parasiterade på stillahavstorsk. Dessutom 
i 62,5 % den vänstra sidan av fisken

Är flodnejonöga en rimlig 
förklaring till sårtyp 2?
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FORSKNINGResultaten – Vad säger de?

Sårtyp 3 då?
Något i miljön??
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FORSKNING

Sammanfattningsvis: 
Multifaktoriella orsaker till fiskarnas sår

• Hos vild marin fisk finns en stor variation i  
normalbild och förekomst av patogener 
utifrån levnadsområde. 
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FORSKNING

Sammanfattningsvis: 
Multifaktoriella orsaker till fiskarnas sår

• Hos vild marin fisk finns en stor variation i  
normalbild och förekomst av patogener 
utifrån levnadsområde. 

• Utan ett övervakningsprogram vet vi idag inte 
vilken förekomst av en viss smitta eller annan 
sjukdomsorsak som kan räknas som normal i 
ett visst område. 

• För att få en bättre insikt i fiskarnas miljö, 
kännedom om sjukdomar och deras naturliga 
nivå av förekomst krävs regelbunden 
insamling av data och material över längre 
tidsperioder! Politiska beslut…
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FORSKNINGFORSKNING

UPPMÄRKSAMHETEN!

Läs mer på www.SVA.se

TACK FÖR
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