
 

 

PROTOKOLL FOR 
GEOELEMENTANALYSER 

PRØVEUTTAK, INNSENDING OG OPPBEVARING AV 
FISKESKJELL TIL SPORING AV RØMT FISK 

Sporbarhet A/S 
[E-postadresse] 

Sammendrag 
Protokoll 1 beskriver rutinemessige prøveuttak, innsending og oppbevaring av fiskeskjell fra 

settefisk- og matfiskanlegg for bruk som referanseskjell i forbindelse med en evt rømming. 



Bakgrunn og grunnlag for metoden og protokollene 
Geoelement-metoden er basert på at sammensetningen av grunnstoffer som fisken eksponeres for 
gjennom vannmiljø og fôr gjenspeiles i sammensetningen av grunnstoffer i fiskens skjell. 
Fiskegrupper som er eksponert for samme vannmiljø i settefiskanlegg og sjølokalitet har derfor en 
felles profil som er gjenkjennbar over tid, og som kan brukes for å spore oppdrettslaks tilbake til 
utgangspunktet for en eventuell rømming.  

Geoelement-analyser kombineres med DNA-analyser av den rømte fisken som sammenliknes med en 
database med DNA-profiler fra foreldregrupper (sylinder-ID). For at dette skal fungere, forutsettes 
det at havbruksaktørene har kontroll på hvilke fiskegrupper (sylinder-ID) som til enhver tid står i 
hvilke kar fram til levering til sjøanlegg. Etter mottak i et sjøanlegg kan man ved behov blande fisk fra 
ulike fiskegrupper (sylinder-Id) siden det er geoelement-analysene som skal påvise tilhørigheten til 
lokaliteten der fisken rømte fra. Dette gjelder også dersom det er fisk fra mer enn ett settefiskanlegg 
på lokaliteten. Fisk med samme sylinder-ID kan finnes spredt på flere anlegg både på land og i sjø, så 
lenge det er oversikt over hvilke anlegg, kar og merder dette gjelder, og så lenge tilstrekkelig genetisk 
kontrast mellom fisk fra ulike settefiskanlegg er ivaretatt fram til overføring fra settefiskanlegget.  

I rømmingstilfeller hvor DNA-metoden avdekker at den rømte fisken tilhører en fiskegruppe 
(sylinder-ID) som er fordelt på flere settefiskanlegg og/eller lokaliteter i sjø, vil Veterinærinstituttet 
utføre grunnstoffanalyser på skjell fra den rømte fisken og fisk fra alle kar/merder som inneholder 
denne fiskegruppen for å sammenlikne grunnstoffprofilene og bestemme endelig lokalitet for 
rømming. Dersom DNA-profilen til den rømte fisken ikke finnes i DNA-profildatabasen, må eventuelt 
annet referansemateriale gjøres tilgjengelig for at grunnstoffanalyser skal kunne gi svar.  

Gruppedefinisjonen for geoelement-metoden er basert på vannkvalitet og tid. Det er derfor viktig å 
ha kontroll på at fisken i en gruppe har vært eksponert for det samme vannmiljøet. Det betyr at fisk 
fra samme settefiskanlegg, men fra kar med forskjellig vanninntak eller vannbehandling (som 
gjennomstrømming, resirkulering, tørrsalt eller lignende) ikke kan defineres som én fiskegruppe når 
det kommer til sporing basert på grunnstoffer. Fiskegrupper (se egen definisjon i protokollen) som 
har vært eksponert for ulikt vannmiljø skal i utgangspunktet ikke blandes i samme kar eller merd.  

De etablerte protokollene er basert på kunnskapen som foreligger per mai 2018. Forenklinger og 
reduserte prøveuttak vil bli vurdert innført dersom nye resultater viser at det kan gjøres med 
tilstrekkelig sikkerhet for sporingen.  

Skjellinnsamling er aktuelt i ulike situasjoner beskrevet i følgende protokoller:  

1) Protokoll for jevnlig innsamling av skjell gjennom produksjonen til referanselager (den 
ordningen som næringen drifter) 

2) Protokoll for innsamling av skjell fra rømt fisk foretatt av det enkelte oppdrettsfirma 
umiddelbart etter registrert en rømming  

3) Protokoll for innsamling av skjell fra rømt fisk fanget i sjø eller elv (dvs. all innsamling av skjell 
fra rømt fisk, enten det skjer i regi av fiskeriforvaltning, forskningsmiljøer eller fritidsfiskere) 

Situasjoner beskrevet i punkt 3 er ikke næringens ansvarsområde, men beskrives her likevel nærmere 
i egen protokoll.  
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Protokoll 1: Innsamling av skjell gjennom produksjonen til 
referanselager (den ordningen som næringen drifter) 
 

Bakgrunn og formål: 
Formålet med protokollen er å beskrive forutsetninger, prøveuttak, innsendelse og oppbevaring av 
skjellprøver fra fiskegrupper i settefiskanlegget og gjennom produksjonsprosessen i sjø, slik at en har 
referansemateriale til bruk når rømt fisk skal spores tilbake til eier og eventuelt lokalitet. 
 
Omfang: 
Protokollen gjelder laks fra seks uker før flytting fra settefiskanlegget til sjølokalitet, og gjennom 
produksjonsfasen fram til slakting.  
 
Definisjoner: 
Referansemateriale/referanseskjell: Skjell fra fiskegrupper i settefiskanlegg/sjølokalitet som tas ut 
og samles inn jevnlig gjennom produksjonen.  
 
Vannressurs (settefiskanlegg): Vann fra samme vanninntak og som er behandlet på samme måte i 
anlegget, det vil si lik tilsetting av sjøvann/tørrsalt/oksygen og/eller annen vannbehandling. Vann i 
resirkuleringskar defineres som separate vannressurser, slik at hvert kar må tas prøver av. 
 
Fiskegruppe på settefiskanlegget: Fisk som har delt felles vannressurs/vannkvalitet, og som har stått 
samlet i karet de siste seks ukene før flytting til sjø. Dersom det går mer enn tre dager mellom 
prøvetakene defineres det uansett som en ny fiskegruppe.  
 
Fiskegruppe på sjøanlegget: Fisk som er satt ut i samme merd og som holdes samlet gjennom 
produksjonen. Blandes fisk fra ulike fiskegrupper i en merd i løpet av produksjonen, utgjør denne 
merden en ny fiskegruppe på sjøanlegget. 
 

Beskrivelse 
 

1. Forutsetninger 
 Næringen må til enhver tid ha kontroll på logistikken fra stamfisk til og med slakting av fisken. Dette 

fordi fisk med samme foreldrepar kan være spredt på flere settefiskanlegg og lokaliteter 
 Medlemsanleggene er selv ansvarlige for å samle inn referanseskjell gjennom hele 

produksjonsfasen fra og med settefiskanlegg fram til slaktetidspunkt som beskrevet i protokollen 
 Skjellene skal behandles i henhold til Veterinærinstituttets prosedyrer for innsamling og lagring av 

skjell for å hindre kontaminering 
 Omfanget av referansematerialet som skal analyseres med grunnstoffanalyser begrenses ved bruk 

av DNA-analyser. 

 Alle fiskegrupper som kan være kilde til rømmingen må være representert i referansematerialet 
dersom geoelement-metoden skal kunne benyttes. 
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Beskrivelse 
 

2. Generelt om uttak av referanseskjell 
 Det skal tas ut fem skjell fra 20 fisk slik som beskrevet i egen prosedyre fra Veterinærinstituttet (ref. 

Vedlegg 1) 
 Det skal ikke tas skjell fra tapere, syk eller skadet fisk 
 Det skal ikke tas skjell fra kjønnsmoden fisk 
 Dersom det blandes fisk fra flere settefisk-vannmiljø (flere fiskegrupper) i ett kar/en merd, skal 

dette angis i følgeskjema (Vedlegg 2 og 3) 
 Skjell fra hvert individ legges enkeltvis på et papirark og deretter i en skjellkonvolutt 
 Skjellene håndteres minst mulig og oppbevares tørt, ikke i plast  
 Veterinærinstituttet bidrar med veiledning, systematisering av innsamlingene og eventuell purring 

på innsendelser der det er nødvendig 
 
3. Uttak av referanseskjell på settefiskanlegget 

 Prøveuttaket skal gjøres dagen før eller samme dag som transporten 
 På anlegg der fiskegruppen er fordelt på inntil fem kar, skal alle karene prøvetas 
 Er fiskegruppen fordelt på flere enn fem kar, er det tilstrekkelig at det tas prøver av fem 

representative kar 
 Fisk fra kar med ulike vanninntak eller vannbehandlinger 

(gjennomstrømming/resirkulering/sjøvannstilblanding med mer) behandles som separate 
fiskegrupper 

 Dersom det er mer enn tre dager mellom utsetting av fisk fra en fiskegruppe, må de behandles de 
som separate fiskegrupper 

 Settefiskanlegget må angi alle kar som inngår i gruppen som flyttes til sjø, også de som ikke er 
prøvetatt når fiskegruppen inneholder flere enn fem kar. Det må også angis hvilken lokalitet og 
merd de leveres til 

 Det er viktig å ha kontroll på hvilke kar det skal tas prøver av i tilfeller som beskrevet over. 
Veterinærinstituttet kan kontaktes ved usikkerhet omkring dette 
 

4. Uttak av referanseskjell på sjøanlegget 
 Det skal tas skjellprøver fra alle merder på lokaliteten 
 Det tas ut skjellprøver etter én og to måneder, samt hver tredje måned deretter fram til slakt 
 Før en eventuell blanding av fiskegrupper i en merd skal det tas skjellprøver fra hver delgruppe som 

inngår i den nye merden/fiskegruppen 
 Veterinærinstituttet kan kontaktes ved usikkerhet omkring prøveuttak 

 
5. Innsending og oppbevaring av skjellprøver. Generelt 

 Skjellkonvoluttene sendes til Veterinærinstituttet i brun svarsendingskonvolutt tilsendt anleggene 
sammen med utstyrspakken levert av Veterinærinstituttet. Hvis prøvene sendes inn med annen 
konvolutt brukes følgende adresse: Veterinærinstituttet, Pb.4024 Angelltrøa, 7457 Trondheim, 
sammen med informasjon om prøveuttaket (se punkt 6) 

 Innsending av skjellprøver må skje fortløpende etter et prøvetak 
 Informasjon om hver innsendelse registreres i nettportalen for innsendelse av skjellprøver: 

https:\\farmsalmtrack.vetinst.no (se punkt 6)  
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Beskrivelse 
 

 Veterinærinstituttet oppbevarer skjellkonvoluttene i arkivet i fem år 
 Skjellkonvoluttene oppbevares alltid tørt, ikke i plast 

 
6. Nødvendig informasjon fra settefiskanlegg (vedlegg 2) 

 Anleggsnavn og –nummer 
 Kontaktperson med telefonnummer 
 Dato for prøveuttak 
 Flyttedato 
 Art 
 Fiskelengde 
 SylinderID (rognbatchID) skal finnes i papirene fra rognleverandør 
 Hvilke kar det er tatt skjellprøver fra og hvilke det ikke er tatt prøver fra, men som flyttes samtidig 

til sjø 
 Navn og nummer på sjølokalitet som fisken flyttes til, samt merdnummer 
 Eventuelle flyttinger, blandinger og splittinger mellom settefiskanlegg eller avdelinger 

 
7. Nødvendig informasjon fra sjøanlegg (vedlegg 3) 

 Anleggsnavn og –nummer 
 Kontaktperson med telefonnummer 
 Dato for prøvetak 
 Flyttedato 
 Art 
 Fiskelengde 
 SylinderID (rognbatchID), skal finnes i papirene fra rognleverandør 
 Det skal tas prøver fra alle merder, og det skal angis hvilke merder som de enkelte prøver er tatt fra. 

Dersom det likevel ikke tas prøver fra alle merder på lokaliteten, må dette angis med identitet på 
disse merdene. 

 Navn og nummer på settefiskanlegget som fisken ble flyttet fra, samt karnummer 
 Eventuelle flyttinger, blandinger og splittinger mellom merder må framkomme.  Flytting av merd 

innen lokalitet gir ikke ny gruppe. Splitting i to gir to grupper. Dersom de flyttes i to nye merder blir 
det to nye grupper, dersom halvparten tas over i ny merd blir det bare en ny gruppe. 
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Vedlegg 1 

 



Område: Protokollen gjelder: 

 
Geoelementmetoden 

 
Prøveuttak, innsendelse og oppbevaring av skjellprøver 

Dok.  id:  Utarbeidet av: Kontaktperson: Dato: 15.10.2020 
Versjon: 1.1.2 Tonje F. Benden/Ketil Skår Tonje F. Benden  Mob: 91771473 Side: Side 5 av 10 

 

 
 

 



Område: Protokollen gjelder: 

 
Geoelementmetoden 

 
Prøveuttak, innsendelse og oppbevaring av skjellprøver 

Dok.  id:  Utarbeidet av: Kontaktperson: Dato: 15.10.2020 
Versjon: 1.1.2 Tonje F. Benden/Ketil Skår Tonje F. Benden  Mob: 91771473 Side: Side 6 av 10 

 

 
 

 

Vedlegg 2 
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Vedlegg 3 
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