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Begäran om yttrande avseende stödutsättning av ålyngel 

Havs- och vattenmyndighetens diarienummer: 4575-2021 

 

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har av Havs- och vattenmyndigheten 

(HaV) anmodats inkomma med synpunkter på fortsatt stödutsättning av 

importerade ålyngel inom den nationella förvaltningsplanen och önskar framföra 

följande synpunkter. 

BEDÖMNING 

Det åligger inte SVA att göra en sammanvägd bedömning av huruvida 

stödutsättning av importerade ålyngel bör upphöra eller fortsätta. Utifrån 

djurskydd, djurhälsa och smittskydd ser SVA inte att aktiviteten behöver upphöra 

i dagsläget. De karantänsanalyser som genomförs är fullgoda för att identifiera de 

smittor som kan leda till att utsättning bromsas. Importören vidtar redan åtgärder 

för att minska risken att få in smitta genom import så tidigt på säsongen som 

möjligt. Man bör även sträva efter att hitta leverantörer som använder så skonsam 

fångstmetodik som möjligt. En sammantagen bedömning av effekten på ålens 

hälsa (smittor samt eventuell reducerad överlevnad på grund av annan hantering) 

till följd av byte av importland kan göras efter några år. 

 

Till grund för SVA:s bedömning ligger följande resonemang. 

BAKGRUND 

Den europeiska ålen (Anguilla anguilla) är klassad som akut hotad både 

nationellt och internationellt. EU har därför krav på att medlemsländerna ska ha 

nationella förvaltningsplaner för ålbeståndet. Det långsiktiga målet med 

förvaltningsplanerna är att motsvarande minst 40% av den blankål som skulle 

förekomma i ett opåverkat bestånd ska kunna ta sig ut till havet för lekvandring. I 

Sveriges förvaltningsplan ingår bland annat import av 2 – 3 miljoner 

glasålar/ålyngel, som karantäniseras och provtas avseende vissa virussjukdomar. 

Om ålen är virusfri släpps karantänen och den sätts ut i inlands- och kustzon.  

Utsättningarna ska enligt EU ses som en åtgärd på kort sikt.  
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SMITTSKYDDSASPEKTER 

SVA som är expertmyndighet inom områdena djurhälsa och smittskydd önskar 

kommentera två aspekter av importen som grund för vår bedömning, nämligen 

importförfarande och framtida provtagningar/analyser inom ålkarantänen. 

Importförfarande  

Det anges i remissen att insamling av ålen sker i vattendrag med höga tätheter och 

hög naturlig dödlighet (då de inte kan nå inlandsvatten på grund av 

vattenreglering), och att flytt sker till vattendrag med låga tätheter och låg naturlig 

dödlighet. Import har skett från Storbritannien med undantag för enstaka år, då 

import skett från Frankrike. I och med Brexit är det från och med 2021 inte längre 

möjligt att importera ålen från Storbritannien. Möjliga EU-länder att importera 

från är enligt remissen bland annat Frankrike, Portugal och Spanien. I 

Storbritannien fångas all ål i ett vattendrag medan man i Frankrike samlar ihop ål 

från flera olika vattendrag. Det anges i remissen att fransmännen också använder 

mindre skonsamma fångstmetoder. Detta innebär att hanteringen i Frankrike är 

sämre både av smittskydds- och djurskyddsskäl. Nuvarande importör/karantäns-

anläggning försöker minimera risken för att få in smitta genom att importera så 

tidigt på säsongen som möjligt. Detta för att undvika att få ål från många olika 

insamlingsplatser och som har haft direkt kontakt medvarandra under en längre 

tid. Fångstmetoderna går dock inte att påverka och hanteringen kan utsätta fisken 

för stress/skador så att infekterad ål i högre grad riskerar att utsöndra virus och 

friska ålar blir mer mottagliga för smitta. Huruvida det finns en hälsoeffekt till 

följd av mindre varsam hantering på den importerade ålen är i dagsläget okänt. 

Provtagningar/analyser 

SVA genomför den provtagning och de analyser som det finns krav på under 

ålkarantänen. Ålen provtas vid ankomst och sentinelfisk (regnbåge) som utsätts 

för vatten från ålkarantänen provtas innan karantänen bryts. Analyserna 

genomförs för att undvika introduktion av infektiöst pankreasnekrosvirus (IPNV) 

i inlandszonen, då laxfiskar är känsliga för detta virus. Analys sker genom 

virusodling och är en generell screening-metodik, vilket innebär att flera andra 

virus också kan upptäckas. Detta gäller till exempel Eel virus European X (EVEX), 

som är ett ål-specifikt virus. Det virus som kallas Eel virus European (EVE) är 

sannolikt liktydigt med IPNV Genogrupp 2 (tidigare ab). Både EVEX och 

EVE/IPNV G2 kan drabba ålen hårt. Smittorna är anmälningspliktiga och kan 

leda till att utplantering avslås. EVEX har vid ett par tillfällen påvisats i samband 

med att ål importerats från Frankrike. IPNV har också påvisats i svensk 

ålkarantän. Ålherpesvirus är ytterligare ett virus som kan drabba ålen hårt, men 

det växer inte till på cellkulturer och ingår därför inte i det infektionsspektrum 

som kan påvisas i dagens karantänskontroll. Ålherpes är inte en 

anmälningspliktig sjukdom och kan därför inte leda till avslag avseende 

utplantering med hänvisning till lagstiftningen. Sedan den inleddes 2018 har 

SVA:s övervakning av vild ål dessutom visat att viruset är relativt vanligt 

förekommande i den svenska ålpopulationen, vilket inte föranleder analys för att 

undvika eventuell introduktion i landet.  
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Skulle ålen uppvisa tecken på sjukdom under karantänisering och efter initial 

friförklaring från smitta genomförs diagnostik för att undersöka orsaken till 

problemen.   

 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Ann Lindberg. I den slutliga 

handläggningen har deltagit biolog Ludvig Orsén, bitr. statsveterinär Hampus 

Hällbom samt t.f. statsveterinär Charlotte Axén, föredragande. 

 

 

 

Med vänlig hälsning 
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