
CWT-merking 
- enkel vei til sporing 
av rømt laks 



 
 

 
  

Hva er en Coded Wire Tag?  

 Magnetisert ståltråd med kode 
 

 Lengde: 1.1 mm 
 

 Diameter: 0.25 mm 
 

 Rustfritt stål 
 

 Magnetisert (4x) 
 

 Pris/fisk 30 øre  



 
 

 

 Utviklet av Bell Labs på 60-tallet 
 
 85 mill. laks CWT-merket i 2011 

 
 Database – oversikt over all merket fisk 

 
 40 år med praktisk erfaring på laks 

 
 300 arter av fisk og dyr merket 
 

 
 

Velprøvd og dokumentert 



 
 

 

CWT i laksen 

 Bruskvev i snute 
 
 Bedøvet ved merking 

 
 Enkel deteksjon 

 
 Høy sporingsgrad 
 



 
 

 

 Grunnenhet: Mark IV merkemaskin 
 

 4 -6 merkemaskiner utgjør en merkestasjon 
 

 2-3 operatører merker 70 000 - 105 000 
fisk (8 timers arbeidsdag) 
 

 Størrelse fisk: 20 – 100 gram 
 

 Kan tilpasses vaksineringsmaskiner 

 

Teknologi modifisert for Norge 



Sporing på merdnivå 

 
 

 

 Parallelt med vaksinering 
 

 Samme kapasitet som vaksineringen 
 

 Hver fiskegruppe får sin nummerserie 
 

 Merkes etter siste sortering 

Gjennomføring - merking 



Ved rømming  

  Sporing ned på individnivå 
 

 Svar på dagen = strakstiltak  



 Håndholdt detektor for 
bruk i felt 
 

 Umerket fisk kan slippes ut i 
live 
 

 Større enheter – 
tunneldetektor for økt 
sensitivitet 
 

 Kan avleses ved overføring 
mellom merd, båt og 
slakteri.  
 

 For nøyaktig sporing 
skjæres merket ut og 
avleses i mikroskop. 

 

Deteksjon 



 
 
 

 Fisken bedøves under 
merking 
 

 Merket er 0.25 mm tykt 
(vaksinenål er 0.7 mm) 
 

 Settes i bruskvev i snuten 
 

 Ingen rapporterte 
bivirkninger 

 

Fiskevelferd 



 
 
 

 Bruskvev snute – brukes ikke til 
menneskeføde  
 

 Størrelse på merket (0.25 x 1.1mm) 
utgjør ingen fare ved inntak 
 

 Rustfritt stål: biologisk nøytralt 
 

 Ingen forbrukerklager til FDA etter 
40 års bruk i USA 

 

Folkehelse/marked 



 
 
 

 

 AutoTag merkestasjon:  
      Pris ikke fastsatt. Engangsinvestering 

 
 Merke og arbeid: 30 øre per fisk 

 

Kostnader 



 Merking med Coded Wire Tags (CWT) er i dag det eneste 
alternativet som oppfyller alle kriteriene for et godt system for 
merking og sporing.  
 

 Ferdig utviklet teknologi gjør at systemet raskt kan rulles ut i 
stor skala. 
 

 Kostnadene er på et nivå som næringen fint kan leve med. 

Vår påstand 





 
 

 



Sammendrag 
 Klart for det norske marked 
 
 Lav pris 

 
 Enkel deteksjon 

 
 Rask sporing 
 
 Fiskevelferd 

 
 Matsikkerhet 

 


