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Grunnlaget 

 

Lokale bekker, innsjøer og  
elver viser klare kvantitative 
forskjeller i løste sporelementer  
 

 
Også ulike fjorder, kyst-  
og havstrømmer viser  
forskjeller i mengde løste  
sporelementer 

 
 

Lokal geologi er bestemmende for  
sammensetning av sporelementer  
i små og store nedbørsfelt 
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Svake metaller (Gr.13-16) 
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(Gr. 3) 

Elementer vi ser på (19) 

Det periodiske system 
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Skjellet, en tidslinje 



• Sporelementene tas opp i blodbanen via gjellene og inkorporeres i 
det øvre mineralrike sjiktet i skjellene.  
 

• Den kvantitative sammensetningen av sporelementer i ytterkanten 
av skjellet avspeiler sammensetningen som er i vannet som til 
enhver tid omgir fisken 

Skleritter - circuli 

Et øvre og relativt tynt mineralisert  
sjikt av hydroxyapatitt. Sjiktet vokser  
i 2 dimensjoner med konstant tykkelse 

Basalplaten består av lagvise sjikt 
av vevde collagene fibre. Nye sjikt 
dannes på undersiden av skjellet 
etter hvert som det vokser.  

Fra:  Hutchinson, J. J., and C. N. Trueman, 2006. Journal of Fish Biology 69(6):1874-1880.  
 

Tversnitt av et lakseskjell  



Prosjektet består av 3 hovedelementer: 

1) Logistikk – innsamling av skjell fra settefiskanlegg 
og matfiskanlegg 

2) Utvikling og dokumentasjon av analysemetoden 
3) Database – oversikt alle anlegg og grupper, kobling 

av resultater  



1. Logistikk: Skjell fra settefiskanlegg 

xxxxx 



2. Utvikling og dokumentasjon av 
elementanalyser:  Arbeidspakker  
 AP 1 Posisjonering av laserskudd 
 AP 2 Stabilitetsstudier 
 AP 3 Variasjonsstudier innen og mellom 

grupper/anlegg 
 AP 4 Prosedyre for statistisk testing 
 AP 5 Fullskala test av konseptet (4.Q 2015) 

 



Konseptet - referansedatabasen 

Tidslinje 

Prøve 
Settefisk 

Prøve  
Sjø 

Dato, gruppenr, konsesjonsnr 

Dato, merdnr, konsesjonsnr 



Styrker ved elementanalyser som 
sporingskonsept 

 Pris 
 Metoden krever ingen merking 
 Ingen begrensing på logistikk 
 Raskt og enkelt prøvetak 
 Ingen dyreetiske betenkeligheter eller forringelse av 

produkt 
 Muliggjør gjentatt prøvetak 
 Kan benyttes så lenge skinnet er på (ut i markedet) 
 Kan kombineres med DNA (samme materiale) 
 Kan under visse forutsetninger (referansemateriale 

tilgjengelig) brukes på historisk materiale 
 

Foto: LFI-Uni Miljø  v/Tore Wiers 



Status pr januar 2015 

 Innstallering av utstyr og opplæring på plass 
 Første års innsamling avsluttet: 

● 69 settefiskanlegg 
● Foreløpig 68 matfiskanlegg 
● 151 leveranser fra settefiskanlegg 
● Skjellprøver av ~12 000 fisk  
● ~60% av næringens årsutsett representert 

 Metode for analyser fastsatt denne uken 
 Databasen (versjon 2) ferdigstilt denne uken 



Videre framover 
 2. års innsamling til referansedatabasen og teknisk 

ferdigstilling av denne 
 Materiale for stabilitetsstudiene innsamles denne 

våren og til høsten.  
 Tidlige kapasitetsvurderinger mht analyse på plass i 

løpet av februar.  
 Resultatene vedr kapasitet avgjøre framdriften mht 

oppbygging av referansedatabasen.  
 Fullskala test på slutten av året. 
 

 



Hvis vi lykkes: 

-Vi har samlet inn skjellmateriale i 2014 som tilsier at 
vi har mulighet til å spore ca 60% av den utsatte fisken 
tilbake til settefiskanlegg og evt merd. 
 
-I praksis er vi allerede i gang med sporing av 
oppdrettsfisk. 
 
-Interessert i å bli med? Ta kontakt! 
(farmsalmtrack@vetinst.no) 
 Foto:  Arve Nilsen, VI 


	FarmSalmTrack � �Utvikling og dokumentasjon av sporingskonsept for laks basert på elementanalyser av skjell��
	Grunnlaget
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Prosjektet består av 3 hovedelementer:
	1. Logistikk: Skjell fra settefiskanlegg
	2. Utvikling og dokumentasjon av elementanalyser:  Arbeidspakker 
	Slide Number 9
	Styrker ved elementanalyser som sporingskonsept
	Status pr januar 2015
	Videre framover
	Hvis vi lykkes:

