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Hur har du det på jobbet?

TEXT KERSTIN STÅLBRAND FOTO GÖRAN EKEBERG

NAMN: Marlene Areskog
YRKE: Veterinär och veterinärmedicine doktor, disputerade på 
resistens mot avmaskningsmedel hos svenska nötkreatur förra 
året.
ÅR I YRKET: 10
ARBETSPLATS: Biträdande statsveterinär på SVA i Uppsala, 
avdelningen för djurhälsa och antibiotikafrågor, sektionen för fisk. 
FRITID: Umgås med vänner, gå i skogen och plocka svamp, men 
med två små barn går nästan all fritid åt till familjen.
EGNA DJUR: Akvariefiskar – givetvis. 
FAVORITDJUR: Fisk, katt och papegoja.
OM FISKENS BETYDELSE I LIVET: ”Jag är född i fiskens tecken, är 
sambo med en fiskhandlare och jobbar som fiskveterinär.”

i vattnet

Hon trivs
som fisken

Du är ganska ny på jobbet som fiskvete-
rinär på SVA. Vad tycker du?
– Det är underbart att få nörda ner sig i 
ett ämne, i fiskens biologi och välbe-
finnande. Ibland hoppar jag fram i 
korridoren för att det är så spännande. 
Och när jag berättar för min chef vad 
jag upptäckt, tycker hon att det är lika 
häftigt. Jag lär mig nya saker varje dag.

Berätta vad som får pulsen att stiga!
– Det kan vara en fiskodlare som 
berättar att han har 40-50 döda fiskar 
per dag. Med hjälp av distriktsvete-
rinären skickar han in prover till oss. 
Ibland behöver vi både levande och 
död fisk eftersom vissa patogener, till 
exempel yttre parasiter, bara går att 
hitta på nydöd fisk. 

– Vid obduktionen letar jag efter 
sjukdomsalstrande mikroorganismer 
som svamp, bakterier, parasiter och 
virus i olika organ. Det är ett riktigt 
detektivarbete och ibland känner jag 
att jag är delaktig i något stort. Men att 
ge råd om åtgärder kan vara komplice-
rat. Det här går inte att jämföra med ett 
larm om en sjuk nötbesättning på en 

gård, där man kan spärra går-
den och eventuellt slakta ut boskapen 
och desinficera anläggningarna. Har 
man odlad fisk i kassar i stora vatten-
system med vild fisk runt omkring, 
måste man tänka på hur det ser ut 
uppströms och nedströms och om det 
finns några vandringshinder.

– Att ta reda på orsaken till fiskdöd 
kan vara som att lägga pussel. Och det 
kan ta tid att smittspåra eftersom det 
tar upp till ett halvår att upptäcka en 
patogen i en fiskodling om fisken är 
nysmittad och det är kallt i vattnet.

Du är inblandad i ett regeringsuppdrag 
också. Vad är det?
– Jag utreder fiskohälsan i Hanö-
bukten, där yrkesfiskare i åratal har 
klagat över att fisken försvunnit och 
att de fåtal fiskar som finns kvar ofta 
har sårskador. Sårskadad fisk skickas 
numera in till mig i frigolitlådor på is 
och jag letar efter patogener och tar ut 
vävnad för miljögiftprovtagning.

– Undersökningen ska vara klar 
i oktober. Personligen är jag gan-
ska pessimistisk till fiskens framtid i 

Hanöbukten. Jag tror att orsaken till 
fiskdöden är multifaktoriell och inte 
enbart lokaliserad till Hanöbukten. 
Vi kan inte lösa problemet enbart i 
Sverige.

Ditt intresse för det marina livet är 
ju stort, men du disputerade på en 
avhandling om parasiter hos nötboskap 
och har tillbringat mycket tid med att 
analysera maskägg i komockor. Har du 
någon glädje av det arbetet som fisk- 
veterinär på SVA?
– Absolut! Under åren som doktorand 
lärde jag mig framför allt forsknings-
metodik, något jag har stor nytta av 
idag, och doktorsavhandlingen ser jag 
som ett körkort till den akademiska 
världen. Dessutom forskade jag på 
nematoder, rundmaskar, och sådana 
finns det i fisk också. 

– Jag känner att jag är en del i ett 
viktigt maskineri. Men mina insatser 
uppskattas ju inte på det sättet att jag 
får en låda bullar av en tacksam djur- 
ägare när jag gjort något bra. 




