FHF seminar
Merking og sporing
Gardermoen 19.-20.11.2013
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Sporing av rømt laks tilbake til lokalitet (TRACES)
FHF/NFR prosjekt 542022 (2006 – 2008)

• Oppfølging «Merkeutvalget» i FiDir (2004)
• Så
–
–
–
–

på:
DNA mikrosatelitter
SNP genotyper (punktmutasjoner)
Fettsyrer og stabile isotoper
Sporelement-analyser

• Viste at det kan være praktisk mulig å
identifisere opphavet til rømt laks,
forutsatt at man følger prosedyrene for
foreslått av
Merkeutvalget.

FHF utlysning 2011 – totalt 17 mill NOK
• Beredskapsmodellen har svakheter
– Treffsikkerhet til enkeltlokalitet / eier av laksen ikke god nok
– Ny kunnskap, særlig genetisk, gir nye muligheter

• FHF lyste derfor ut midler til FoU om merking og
sporing, endte etter uavhengig evaluering i regi av
Forskningsrådet med:
– To prosjekt om fysisk merking / fiskevelferd
– To prosjekt om genetiske sporingsmetoder
– To prosjekt om sporing basert på tilsetting av sporelementer
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Fra utlysningsteksten
Utlysning
Målsettinger:
Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) vil bidra til at det så snart som mulig
1) er mulig med høy sikkerhet å identifisere om en laks er en rømt oppdrettslaks eller en
villaks, om mulig uten innsending av prøver til laboratorium eller lignende,
og
2) at oppdrettet laks raskt og med høy sikkerhet kan spores tilbake til eier og/eller
oppdrettslokalitet.
FoU for fangst av rømt oppdrettslaks er ikke tema for denne utlysningen. Utlysning skjer
både i Norge og internasjonalt. Økonomisk ramme fra FHF er på inntil 15 millioner
kroner totalt. Både FoU-institusjoner og bedrifter kan sende innspill.




Prosjektinnspillet må beskrive tydelig hvordan følgende kan oppnås (alle eller enkelte
av punktene) hvis prosjektet gjennomføres:
o Tilnærmet 100 prosent sikker mulighet for å skille oppdrettslaks fra villaks, om
mulig uten bruk av laboratorieanalyser eller lignende som krever innsending av
prøver fra fisken
 Kritisk evaluering av mulige feilkilder, risiko for feil og hvordan disse
kan reduseres mest mulig må inngå i prosjektinnspillet
o Tilnærmet 100 prosent sikker identifikasjon av rømt oppdrettslaks tilbake til
eier og helst lokalitet
 Kritisk evaluering av logistikk, mulige feilkilder, risiko for feil og
hvordan disse kan reduseres mest mulig må inngå i prosjektinnspillet

God og realistisk vurdering av prosjektets nytteverdi for næringen
o Direkte nytteverdi relatert til utlysningens formål
o Annen nytteverdi for næringen
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Noen kriterier (presentert av FHL)
• Felles metode
• Må kunne integreres i allerede eksisterende arbeidsoperasjoner
• Ikke representere en HMS-, mattrygghet-, dyrevelferds- eller
miljørisiko
• Ferdig merket fisk til minimum av kostnad.
• Noen metoder kan ha merverdi og dette må tas inn i vurderingen.
• Merkemetoden skal være sikkert ift rett identifikasjon og systemet
må inngi integritet og tillit
• Merketeknologien skal ikke kunne kopieres/misbrukes
• En eller flere merkemetoder kan i sum tilfredsstille minimumskravet

HI ble invitert for å holde presentasjon om «Beredskapsmetoden»
De som arbeider med hadde ikke anledning til å delta, men sendte
følgende kommentar
«Vi takker for invitasjon til seminar om merking og sporing av laks. Som du vet har vi
jobbet med disse problemstillingene nokså lenge, og alt i 2008 publiserte vi
internasjonalt verdens første vellykkete sporing av rømt oppdrettslaks ved hjelp av DNA
markører. Vi har vist at sporing i mange tilfeller, ikke alltid, kan gjøres ved hjelp av en
stand-by metode med DNA markører. Underveis har vi også utført utredninger av
merking og sporing av rømt laks for fiskeriforvaltningen. I dette utredningsarbeidet
fremkommer det, basert på kriterier næring og forvaltning stiller til merkesystem, og
utfra hensikten med merking, at utfordringer knyttet til logistikk og økonomi er så
omfattende at med unntak av stand-by metoden basert på DNA identifisering, er det
lite sansynlig at noen av de igangsatte prosjektene vil resultere i implementerte
metoder..»
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Annen nytteverdi
• Avlsarbeidet
• Forskning
– Helse
– Kvalitet
– Fôringsoptimalisering
• Produktverifisering
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Velkommen, bakgrunn, målsetting
Bruksområder for merking og sporing, eksempler fra næring og
forskning
Uttak av fisk og statistiske utfordringer

-

Genetisk sporing i verdikjeden forbi oppdrettsfasen –
erfaring med Tilapia

-

Merking / sporing i avlsarbeidet

Kjell Maroni -FHF

Paul Midtlyng – Aquamedic
Vidar Lund – Salmar

Håvard Bakke – SalmoBreed

Diskusjon
Ytre kjennetegn i videoregistrering og drivtelling

Anders Lamberg – Skandinavisk Naturovervåking AS

Fenotypisk karakterisering

Øyvind Solem – NINA/NTNU

LUNCH
Fettfinneklipping, frysemerking og VIE

Atle Mortensen – Nofima

Fettfinneklipping – fiskevelferd

Melanie Andrews – NVH

Billedgjenkjenning brukt i elv

Bernt Saugen – Biosort AS

Pause
Lesing av skjell

Harald Sægrov - Rådgivende biologer

Geoelementer – naturlige variasjoner mellom vassdrag

Vidar Moen - Veterinærinstituttet Trondheim

Snutemerking Coded Wire Tag (CWT)

Jim Roger Nordly – Europharma

Diskusjon
MIDDAG

Overview of geochemical marking techniques

Steve Swearer – UoMelbourne

Sporstoffer tilsatt via fôret

Magny Thomassen – UMB

Otolith fingerprinting with geochemical markers by vaccination

Fletcher Warren-Myers – UoMelbourne

Otolith fingerprinting with geochemical markers by maternal transfer

Fletcher Warren-Myers – UoMelbourne

Otolith fingerprinting with geochemical markers by egg immersion

Fletcher Warren-Myers – UoMelbourne

Oppsummering og anvendelse i næringen

Per Gunnar Fjelldal - HI

Diskusjon
PAUSE
SNP-basert sporing

Randi Krontveit – NVH
Matthew Kent – UMB/Cigene

Mikrosatelitt-basert sporing

Celeste Jacq – Nofima

Diskusjon
LUNCH
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