Provtagnings- och sändningsanvisningar för undersökning av sjukdomar
hos lax i Torne älv
Orsaker som ligger bakom fiskdöden i Torne älv har undersökts redan under flera års tid.
Livsmedelsverket behöver tilläggsprover speciellt av laxar med sjukdomssymptom, men som ännu
inte har en grav vattenmögelinfektion. Döda fiskar är oftast så gravt skämda att de inte lämpar sig
för undersökningar för dödsorsak. Det lönar sig dock att rapportera de döda fiskarna här:
rapporterafisk.sva.se (finska eller svenska).
Kontakta alltid Livsmedelsverket innan du skickar fisk för undersökning
Sjuka och avvikande fångstfiskar: Det bästa provet är hel, möjligast färsk fisk. Om fisken inte kan
skickas omedelbart ska den förvaras kallt.
En styroxlåda lämpar sig bra för försändning av prov. Linda inte in fisken direkt i plast eller
plastpåse! Plasten andas inte, och provet förruttnar snabbt så att den blir undersökningsoduglig.
Först kyls provet ner (1 - 5 grader), fryses ej! I försändelsen packar man med kylklampar eller is i
en plastpåse ifall tillgängligt. Fisken lindas in i fuktigt smörpapper. Efter detta kan man sätta in
fisken i en plastpåse.
Av stora provfiskar kan man skära bort stjärtfenan bakom ändtarmsöppningen för att underlätta
paketeringen. Stjärten packas med skilt ifall den har hudförändringar.
Med proven ska du alltid packa med en noggrant ifylld undersökningsremiss för vildfisk i en väl
försluten plastpåse.
Sändning av prov
Alla försändelser ska anmälas på förhand till fiskveterinären i Uleåborg, tfn 050 477 8646.
Skicka provet som Expresspaket via Matkahuolto till adress:
Livsmedelsverket Uleåborg
Matkahuolto ULEÅBORG
(kundnummer 6100752)
Telefonnummer för adresskort 040 515 4325
Ifall man överenskommit om försändelsen på förhand står Livsmedelsverket för Matkahuoltos
kostnader.
Provet kan även lämnas in själv, vi är på platsen vardagar kl. 8.00 - 16.15.
Besöksadress: Elektroniikkatie 5, 90590 Uleåborg
Alla som skickat in prover får ett undersökningsresultat via post eller epost.
Tack för att du deltar i undersökningen av hälsoläget för Östersjölaxen!

