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Rømt oppdrettsfisk er et problem!  



  

Havforskningsinstituttet: 
Påvist genetiske endringer 
i  5 av 20 undersøkte  
laksestammene som  følge 
av innkryssing av rømt  
oppdrettslaks 

Regjeringen: En bærekraftig oppdrettsnæring 
bidrar ikke til varige endringer i  
de genetiske egenskapene  
til villfiskbestandene 



  
”Vi tror merking av oppdrettsfisk, med mulighet til å 
spore fisken tilbake til rettmessig eier, vil føre til  redusert 
antall rømt oppdrettsfisk og mindre genetisk påvirkning 
av ville laksebestander” 

Norske Lakseelver: 



  



Type 1: Avsluttede rømmingshendelser som oppdages og rapporteres 
umiddelbart 

 

Type 5: Utslipp av oppdrettsfisk med forsett eller overlegg (dumping) 

Forskjellige typer rømmingshendelser 

Hvorfor merking og sporing ? 

Type 2: Uoppdagede, pågående rømmingshendelser (som evt. kan 
oppdages og  rapporteres senere) 

Type 3: Uoppdagede avsluttede rømmingshendelser (som forblir 
urapportert) 

Type 4: Oppdagede, men urapporterte rømmingshendelser 



  • Merket må ikke ha innvirkning på fiskehelse eller dyrevelferd. 
• Merket må ikke ha innvirkning på markedet eller folkehelsen. 
• Fysiske merker må være så små at fisken kunne merkes før 

smoltifisering (< 10 centimeter lang fisk). 
• Merket må være ferdig utviklet innen to år 
• Resultatet fra analysene må være lett tilgjengelige. 
• Merket må være egnet til merking av store mengder fisk. 
• Den totale kostnaden per fisk må være lav 

Kriterier til sporingsløsning (prosjekt Traces 2006-2008) 

=> DNA-beredskapsmetoden som benyttes i dag  



  

Behov for ny merke- og sporingsløsning 



  
•Enhver rømt oppdrettslaks som påtreffes i naturen må raskt  
 og presis kunne identifiseres som oppdrettslaks 
 
 
•Enhver rømt oppdrettslaks må raskt og presis  kunne spores  
 tilbake til rettmessig eier  
 

Basiskrav, merking og sporing 



  
•Oppdrettsfisk må påføres et ytre kjennetegn som er utvetydig  
 og lett gjenkjennelig for alle 
 
•Kjennetegnet må ikke bli mindre tydelig over tid 

 
•Merket må kunne identifiseres på levende fisk, liggende i vann 

 
•Identifiseringen må kunne skje i løpet av den tiden det tar å få  
 fisken fri fra fangstredskapet - anslagsvis under 30 sekunder  

Funksjonskrav til merking for identifisering 
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NOFIMA 2013:  
”Fettfinnefjerning synes ikke å ha negativ effekt på fiskens vekst og helse, og  
det forventes heller ikke at fettfinnefjerning vil medføre negative reaksjoner av betydning i  
markedet. Konklusjonen er at fettfinnefjerning er den merkemetoden som i størst grad  
tilfredsstiller kravene med hensyn på biologi, teknologi, fiskehelse-/velferd, økonomi og 
marked”  
 
Norges Veterinærhøgskole, 2013: 
 ”Funnene i denne studien viser at fettfinnemerking kan gjennomføres uten å forårsake  
nevneverdig funksjonell påkjenning eller noen varig mén for fisken. Dermed tilsvarer 
metoden  det som kalles «humane merkemetoder», slik det for eksempel nevnes i den 
europeiske  konvensjon om beskyttelse av virveldyr som brukes til eksperimenter og andre 
vitenskapelige  formål. Metoden er derfor etter vår mening godt egnet for rutinemessig 
merking av  oppdrettslaks, forutsatt at den er gjennomført på en kyndig måte og under 
velkontrollerte forhold” 

Ytre merking – identifisering av oppdrettsfisk 

Konklusjon: Ikke noe reelt alternativ til fettfinneklipping 



  Basiskrav: utvetydig sporing til 
•eieren av fisken  
 
Tidskrav:  
• sporing i løpet av timer og ikke dager.  
 
Detaljnivå utover umiddelbar sporing til eier:   
•oppdrettsanlegg/-lokalitet 
•produksjonsgruppe (smoltgruppe eller senere sorteringsgruppe) 
•eksakt merd eller kar 
•individ 

Funksjonskrav til sporingsløsning 



  
brønnbåt 

settefiskanlegg 

brønnbåt 

matfiskanlegg 

slakte/ventemerd 

slakteri 

Logistikkutfordring 



  

 

Merkemetode 
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PIT-merking ja ja ja ja kort høy svært god god ja ja ja 

Metallimplantater (CWT) ja ja ja ja kort høy god god ja ja ja 

Plastimplantater (o.a) ja ja nei ja kort høy god god ja ja ja 

DNA-beredskapsmetoden 

databaseuavhengig  

nei ja nei nei lang lav usikker dårlig nei nei brukes 

 SNP-metoder  

databaseavhengig 

nei nei nei nei middels lav usikker god ja ja nei 

Mikrosatelittmetoder 

databaseaavhengig 

nei nei nei nei middels lav usikker god ja ja nei 

Elementanalyser nei nei nei nei middels/lang middels god god/dårlig ja/nei ja/nei nei 



  

Sporingsløsning 

metall-
implantater 

(snutemerker) 

PIT-merking 
plastimplantater DNA 

Beredskaps- 
metoden 

DNA 
SNP-metoder 

DNA 
Mikrosatelitt-

metoder 
Elementanalyser 



  

PIT-tags og snutemerke (CWT) 
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 “With the help of the U.S. Fish and Wildlife Service, more tagged fish are 
being stocked now than ever before,” says Cheryl Masterson, a 
Department of Natural Resources fisheries technician. “The tag in the 
fish’s snout has a number that tells us when and where the fish was 
stocked. To learn as much as we can about the behavior of the fish in the 
lake, we would like to collect heads from tagged sport-caught fish.” 

Wisconsin Department of Natural Resources 

Svært velutprøvd metode 



  

Manglende fettfinne Snutemerke 
coded wire tag 

Vår konklusjon 
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