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L15, Statens jordbruksverks 
föreskrifter (SJVFS 2019:6) om odling 

av fisk;
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Djurskyddslagen (2018:1192)

Djurskyddsförordningen (2019:66)

L5
Djurskyddsmyndighetens 
föreskrifter och allmänna råd 
(SJVFS 2019:7) om transport av 
levande djur

L22
Statens jordbruksverks föreskrifter 
och allmänna råd (SJVFS 2019:8)) 
om slakt och annan avlivning av 
djur 

L35 Statens jordbruksverks 

föreskrifteroch allmänna råd (SJVFS 
2019:12) om förprövning;

Författningar
L41/D8 

Statens jordbruksverks föreskrifter och 
allmänna råd (SJVFS 2019:25) om 
skyldigheter för djurhållare och personal 
inom djurens hälso-och sjukvård;

D9

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 
2019:32) om läkemedel och 
läkemedelsanvändning;

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1/2005 av 
den 22 december 2004
om skydd av djur under transport och 
därmed sammanhängande förfaranden och 
om ändring av
direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och 
förordning (EG) nr 1255/97

R•ÅDETS DIREKTIV 98/58/EG
av den 20 juli 1998 om skydd av 
animalieproduktionens djur



L22, Statens jordbruksverks 
föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 

2019:8) om slakt och annan 
avlivning av djur;

Av 1 § framgår bland annat att för odlad fisk gäller dessa föreskrifter endast 

vid annan avlivning än slakt. 

Akut avlivning av odlade fiskar 

25§ Detta avsnitt,25–27§§, gäller endast för 

odlade fiskar, och endast i samband med 

annan avlivning än slakt.
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26 § Vid bedövning och avlivning av odlade fiskar ska hänsyn tas till odlings 

system, art, storlek och antal fiskar som ska avlivas. De metoder som används ska 

antingen

1. leda till omedelbar död, eller

2. snabbt leda till bedövning som varar tills döden inträder och som alltid följs av 

en metod som leder till döden, eller

3. leda till död hos fisk som är bedövad eller sövd.

27 § Strupskärning får inte ske utan föregående bedövning.

28 § Kontroll ska göras att fisken är död. 

Allmänna råd till 9 kap. 26-28 §§

Kontroll  av  att  fisken  är  död kan göras genom konstaterande av att  de 

rytmiska  gälrörelserna omedelbart och permanent har upphört, eller genom att 

ögonrörelserna när fisken vickas från sida till sida omedelbart och  permanent  

har upphört. Koldioxid bör endast användas när stora mängder fisk snabbt måste 

avlivas av smittskydds-eller djurskyddsskäl.
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OIE-rekommendationer för slakt

…CO2 bör inte användas om det är 
möjligt att använda andra metoder



Direktiv 98/58/EG – skydd av 

animalieproduktionens djur
Generella formuleringar

…ägaren eller uppfödaren vidtar alla rimliga 

mått och steg för att garantera välbefinnandet 

hos de djur de har hand om och för att se till att 

dessa djur inte utsätts för någon onödig smärta, 

onödigt lidande eller onödig skada.



Rådets förordning (EG) nr 1099/2009 
av den 24 september 2009 om skydd 
av djur vid tidpunkten för avlivning 

Omfattas- men endast artikel 3

…“För fisk ska dock endast kraven i artikel 3.1 tillämpas.” 

Artikel 3 

Allmänna krav för avlivning och därmed sammanhängande

verksamhet

1. Djur ska förskonas från all smärta, plåga eller lidande som kan

undvikas vid tidpunkten för avlivning och därmed sammanhängande

verksamhet.



Djurskyddslagen 2018:1192

5 kap. Slakt och annan avlivning av djur
1 § När djur förs till slakt eller när de slaktas, ska de 
skonas från onödigt lidande och obehag. Detsamma gäller 
när djur avlivas i andra fall. …
Ett djur som slaktas eller i annat fall avlivas genom 
avblodning ska vara bedövat. Innan djuret är dött får inte 
några andra åtgärder vidtas. …

Föreskrifter om slakt?- inte generellt men vid 
akutavlivning 



Djurskyddsförordningen 2019:66

5 kap. Slakt och annan avlivning av djur

1 § När slakten eller avlivningen utförs med en 
metod som kräver att djuret först måste bedövas, 
ska bedövningen ges så att djuret snabbt blir 
medvetslöst. Medvetandet får inte återkomma.



Vart är vi på väg?

Vår utgångspunkt är både ett en lönsam produktion och 
ett gott djurskydd.

Produktion av livsmedel ska öka på ett hållbart sätt.

EU- lagstiftning
• KOM: inga EU-regler (rapport 2018)
- gott djurskydd - uppnås frivilliga åtgärder
- ung, mångsidig bransch som behöver utvecklas
- behov av mer forskning
- behov av mer dialog



Specifika regler för slakt & bedövning av 
fisk? 

Fördelar: kan ge bättre djurvälfärd, bättre 
tydlighet för investeringar, enklare kontroll 
mm.

Nackdelar: kan vara hämmande för 
utvecklingen och missa möjligheten att ge stöd 
till djurvälfärdssatsningar.



Om nya regler, bra regler

1. Forskning

Bedövning av varmvattenlevande fisk vid slakt 
och avlivning- Albin Gräns

2. Forskningssammanställningar

Bedövning & avlivning av tropiska och 
subtropiska fiskar- Jennifer Bowman och Albin Gräns SLU

Bedövning vid slakt av fisk, laxfiskar - det vetenskapliga 

rådet för djurskydd SLU



Behov av kunskap

Ingen metod riktigt bra, elektrisk eller mekanisk 
bedövning – kan bli bra.

Krävs artspecifika vetenskapliga studier- samarbete 
mellan forskare och företag leder till utveckling av 
lämplig utrustning och metodik

Saknas kunskap om konkurrenskraft och mervärde.

Saknas kunskap om hur omställning till andra 
metoder kan göras utan stora investeringar i 
utrustning och kompetens.



Verktyg för djurskyddskontrollen

• Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl., bilaga Fiskodling

• Checklista Fiskodling
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Personal
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Fisk 1, personalstyrkan är tillräcklig 

och har adekvat 

utbildning/erfarenhet för skötseln av 

djuren

Kompetens att bedöma fiskens 

hälsotillstånd, onormala beteenden 

och miljön samt om driftsstörningar. 

Hur säkerställs kompetensen? Kan 

detta styrkas? 



Kontroll

Fisk 2, daglig tillsyn sker minst en gång per dag i fiskodlingen

Hur ser personalens ansvarsfördelning ut? Åtkomlighet och belysning för 

inspektion av fiskbesättningen/arna? Arbetsrutiner för daglig tillsyn?
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Kontroll

Fisk 3, kraven avseende skötseln av fisk är uppfyllt

Hur utförs daglig kontroll av fiskarnas beteende, dödlighet, skador och 

onormalt beteende, vattenkvalitet, vattentemperatur, vattengenomströmning 

samt utfodringen/aptiten hos fiskbeståndet?  Storlekssorteras fisken och i så 

fall hur? 
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Kontroll

Fisk 6, Insamling sker av död eller döende fisk

Hur sker insamlingen av död eller döende fisk? Hur sker hantering och 

avlivning av döende fiskar? Finns egen plockspade vid varje enhet och är 

”död fisk” förvaringen acceptabel från ett smittskyddsperspektiv?

http://www.jjphoto.dk/
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Fisk 7, Kraven avseende lyft och hantering med redskap vid bedövning av 

fisk följs

Vilka rutiner finns för hantering av fisk med redskap och vid lyft, samt vid 

bedövning? Sker bedövning vid användning av vakuumpump för romtäkt 

eller samling av mjölke? Vilken bedövningsmetod används?

Kontroll
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Kontroll

Fisk 8, Levande fisk läggs inte på is eller i isbad

Förekommer förvaring av levande fisk i isbad eller på is?
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Fisk 9, Krav avseende hantering av fisk vid tecken på syrgasbrist/stress följs

Hur sker övervakning av syrgasnivå och vattenkvalitet vid hopsamling av 

fisk vid behandling eller hantering? Finns extra syrgas lättillgänglig att 

tillsätta?

Kontroll
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Kontroll

Fisk 10, Kraven avseende transport av fisk inom fiskodlingen är uppfyllda

Vilka rutiner finns för att kontrollera konditionen hos fisk som ska 

transporteras? Rutiner för hantering av skadad fisk eller fisk som visar 

tecken på sjukdom inför transport? Tillsyn av syrgasnivåer under transport? 

Hur kontrolleras vattentemperatur?
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Fisk 14, kraven avseende åtgärder vid sjuklighet följs

Finns åtgärdsplan och sker kontakt med veterinär och fiskhälsokontrollen 

dels i förebyggande syfte och dels vid eventuell sjuklighet, dödlighet och 

skador samt tecken på stress i odlingen?

Kontroll
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Fisk 13,  kravet avseende journalföring och förvaring av journal följs

Finns journal för fiskodlingen som omfattar 13 punkter? Finns journaler 

tillgängliga från fem år tillbaka? Fylls journalen i och är innehållet rimligt?

Dokumentation



Fisk 4, krav avseende besättningstäthet följs

Uppgift om mängd fisk som samtidig hålls i en bassäng

(funktion av vattenflödet i bassängerna i relation till besättningsvikten, dvs 

kg fisk per liter vatten per min)

Syrgasvärdet i utgående vatten – bra indikator 

5-6 mg/l för laxfisk, Europarådet
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Rörelsefrihet



2021-12-02

Fisk 12, Kraven avseende utrustning som ger djuren en elektrisk stöt är 

uppfyllt

Kontrollera att utrustning och vatten inte riskerar att bli strömförande för 

fisk. Finns skydds jordning?

Byggnader och andra utrymmen
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Fisk 15, Utrymmen är utformade och utrustade så att den inte tillfogar djuren 

skador eller medför risk för djurens hälsa

Ytor och kanter är utformade och utrustade så att fisken inte riskerar att 

skadas. Nät har sådan struktur och en maskstorlek som är anpassad för 

fisksort/storlek. Finns skydd mot angrepp från fåglar och rovdjur? Är 

pumpanläggningar anpassade avseende höjd, tryck, hastighet och fiskens 

fallhöjd?

Byggnader och andra utrymmen
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Fisk 19, Regelbunden rengöring sker av alla odlingsenheter, alternativt 

mellan produktionsomgångar och av utrustning

Rutiner för rengöring och desinficering finns och uppdateras. Utförs 

regelbunden rengöring av odlingsenheterna och även mellan 

produktionsomgångarna? Är golvmaterial slätt och lätt att rengöra och 

desinficera?

Byggnader och andra utrymmen
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Fisk 11, Automatiska system och anordningar kontrolleras regelbundet

Vilken driftssäkerhet finns för system och anordningar samt planering för 

driftsavbrott (t ex hur fås vetskap om att automatisk utfodring är ur 

funktion?) 

Automatisk eller mekanisk utrustning
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Fisk 16, Fiskodlingen är utrustad med fungerande larmanordning

Finns larm installerat och har det de funktioner som krävs? Finns 

batteribackup? Kontroll och dokumentation av kontrollen. Finns larm som 

indikerar vid låg syrehalt i vattnet? Larm som utlöses vid för låg vattennivå 

vid inloppet om vattenförsörjning med självtryck? 

Automatisk eller mekanisk utrustning
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Fisk 17, Plan och utrustning finns för att upprätthålla djurskyddet vid 

strömavbrott.

Kan planen fungera för att under längre eller kortare tidsperiod 

upprätthålla ett acceptabelt djurskydd? Finns reservkraft lätt tillgänglig och 

hur startas den? Finns säkerhetssystem vid driftsstörningar i vattenpumpar?

Automatisk eller mekanisk utrustning
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Fisk 18, Utfodringsintervaller och fodrets struktur, innehåll 

och mängd är anpassande för fiskart, fiskens ålder, storlek etc.

Hur har fodergivan bestämts för olika fiskarter, rätt storlek 

och mängd – används tabell från foderleverantör för lämplig 

fodergiva? Är utfodringsutrustningen ändamålsenlig och ger 

rätt mängd foder vid rätt tillfälle samt skyddar fodret mot t ex 

fukt?

Foder, vatten
och andra ämnen
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Fisk 22, Hormoner och andra ämnen används endast på tillåtet sätt

Hormoner och vissa andra läkemedel får inte ges till fisk. Förbjudna är 

tyreostatika, trenbolon, zeranol, stilbener, stilbenderderivat, ämnen med 

östrogen, androgen eller gestagen effekt, allytrenbolon och Beta-

receptorstimulerande substanser

Foder, vatten och andra ämnen
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Fisk 20, Operativa ingrepp utförs på ett djurskyddsmässigt acceptabelt sätt

Har personal som genomför märkningen genomgått godkänd utbildning? 

Sker märkning genom fettfenklippning under bedövning? Vilken 

bedövningsmetod? Om annan märkningsmetod, finns tillstånd enligt 19 §

djurskyddslagen?

Stympning
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Fisk 21, Kraven som gäller för injektioner är uppfyllda

Om förskrivning av läkemedel gjorts för delegerad läkemedelsanvändning 

sker regelbundna besök av veterinär minst var femte vecka? Vid ringa 

användning ska besök ske minst var åttonde vecka. Journal om 

veterinärbesök? Vaccineringsmetoder och rutiner?

Stympning



2021-12-02

Avelsförfarande

Fisk 5, kraven för produktion är anpassad vid uppfödning och utplantering 

av havsvandrande lax och öring

Hur säkerställs att smoltifieringen sammanfaller med utplanteringsperioder 

som är säsongsmässigt lämpliga?
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Fisk 23, Kraven på att avel inte innebär lidande är uppfyllt

Vilken avelsmetodik tillämpas? Kortsiktiga och långsiktiga åtgärder? 

Kvalitativ romproduktion? Vid avelsurvalet - hur tas hänsyn till att förbättra 

avkommans hälsa och bevara sjukdomsresistensen?

Avelsförfarande



Tack för mig,

Sara Gabrielsson

Djurväldfärdsenheten
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