
Handlingsplan för förebyggande av sjukdomar, rymningar, haverier och sabotage hos 

Svensk Fjällröding AB 

Denna handlingsplan har som syfte att förebygga och minska risker för negativ miljöpåverkan och 

ekonomiska förluster till följd av sjukdomar, rymningar, haverier och sabotage.  

Sjukdomar 

Det går aldrig att helt förebygga sjukdomsutbrott, men det går att minska riskerna betydligt. Svensk 

Fjällröding har bedrivit fiskodlingsverksamhet i Landön sedan 1999 och har aldrig haft något 

sjukdomsutbrott. 

Smitta kan spridas via vild fisk som kommer i kontakt med fisk i odlingskassarna och även odlad fisk 

från annan fiskodling som sätts ut i sjön eller tillrinnande vattensystem. Utsättning av fisk är 

tillståndspliktigt och vi utgår från att Länsstyrelsen gör en noggrann riskbedömning vid en 

tillståndsprövning. 

Svensk Fjällröding förebygger risk för sjukdomar enligt följande: 

• Vi tar enbart in sättfisk från vår egen anläggning Omegalax i Timrå. 

• Omegalax har egen avelsfisk av röding Arctic Superior och sättfisken odlas i grundvatten utan 

extern tillförsel av ytvatten. Omegalax har inte haft något sjukdomsutbrott. 

• All sättfisk transporteras med eget fordon som inte transporterar fisk från annan odling. 

• Årlig provtagning av fisk genomförs av veterinär på uppdrag av Jordbruksverket inom ramen 

för den obligatoriska fiskhälsokontrollen. Provtagning sker både hos Svensk Fjällröding och 

Omegalax. 

• Svensk Fjällröding och Omegalax kommer att ansluta sig till ett frivilligt fiskhälsoprogram när 

det finns på plats (Matfiskodlarna arbetar med frågan). Syftet är att framför allt förbättra det 

förebyggande fiskhälsoarbetet. 

• Kompetensutveckling av personalen på båda anläggningarna sker regelbundet, senast inom 

ramen för Matfiskodlarnas projekt ”Odlad med omtanke” som bland annat omfattar 

hantering av fisk med syfte att förebygga stress och sjukdomar. 

• Förekomst av fåglar kan utgöra risk för skador både på fisk och kassar samt även smitta. Grön 

laser kommer att provas för att skrämma bort fåglar för att se om det kan vara ett alternativ 

för att minska dessa risker. 

Rymningar 

Det går aldrig att helt förebygga rymningar eftersom väder, isgång, sabotage med mera kan orsaka 

rymningar till följd av skador på kassarna. Skador kan även tillfogas av vilda djur såsom utter och 

mink.  

En annan viktig faktor är att fisken ska vara tillräckligt stor i förhållande till maskstorleken på kassen. 

Svensk Fjällröding förebygger risk för rymningar enligt följande: 

• Samtliga kassar kontrolleras regelbundet för att upptäcka hål eller skador. Kontrollen sker vid 

sortering och flytt av fisk när kassen är tom.  

• Avsikten är att investera i en kran som möjliggör inspektion av kassar på ett bättre och 

enklare sätt. 

• Vid flytt av kassar ska man alltid vara två personer för att säkerställa att kassen inte skadas 

genom kontakt med botten eller att den kommer för nära propellern på båten. 



• Vid indikation på att en kasse har skadats ska den omedelbart kontrolleras genom att hela 

kassen inspekteras. Lagning av eventuellt hål ska ske omgående och rapporteras till 

platschef. 

• Omegalax har investerat i en bättre sorterare för att storleken på sättfisken ska vara jämnare 

och därmed minska risken för att fisken är för liten vid leverans (risk att de kan rymma 

genom maskorna). 

• Öka genomsnittsstorleken på sättfisken för att minimera risken för att fisken kan rymma 

genom maskorna. 

• En incident av betydelse ska omgående rapporteras till tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i 

Jämtland. 

Sabotage 

Det är viktigt att minska risken för sabotage, till exempel att personer skär hål på kassar eller på 

annat sätt orsakar skador. 

Svensk Fjällröding förebygger risk för sabotage enligt följande: 

• Hela odlingsområdet kameraövervakas dygnet runt. 

• Larm är kopplat till kameraövervakningen. 

• Belysning av odlingsområdet sker när det är mörkt. 

• En låst bom hindrar fordon att ta sig in på odlingsområdet. 

• Svensk Fjällröding har kontakt med djurrättsorganisationer för att förebygga incitament att 

sabotera odlingen så att fisk kan rymma. 

• Planer finns att investera i förbättring av kameraövervakning och larm. 

• Personal har beredskap året runt för att snabbt kunna vidta åtgärder. 

Haverier 

Den största risken för haverier är islossningen på våren då stora krafter är i rörelse samt vid 

förekomst av stormar. 

Svensk Fjällröding förebygger risk för haverier enligt följande: 

• En vågbrytare i form av ett kraftigt rör skyddar mot is och stora vågor. 

• I samband med tiden för islossning följs väder och vind noga för att kunna sätt in ytterligare 

åtgärder för att förebygga skador, exempelvis att flytta kassar. 

 

 


