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Norsk rømmingsstatistikk 2001- 2018
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AquaGen lanserte TRACK i 2014

• Sporing av laks med dens eget DNA:

• Unik foreldrekombinasjon per TRACK-leveranse

• DNA-prøve fra alle foreldre ved rognproduksjon

• Analyserer >50 000 DNA-markører, lagres i database

• DNA-prøve fra rømling – slektskapstesting* og sporing

• Ingen behov for fysisk merking

• Tillegg til AquaGen sine hovedprodukter

• Ca 40 mill TRACK-rogn selges hvert år

* Grashei, Ødegård and Meuwissen (2018). Genet. Sel. Evol. 18;50(1):26.



Sporing gjennom verdikjeden
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Nasjonalt sporbarhetssystem for laks

• Initiativ fra Sjømat Norge, støttet av de største 
oppdretts- og avlsselskapene

• Sporing ved hjelp av høyoppløselige DNA-
analyser og geoelementer*

• Formål:

• Spore rømt oppdrettslaks tilbake til eier

• Kvantifisere genetiske interaksjoner mellom rømt 
oppdrettslaks og villaks

• Implementeres i 2019

*Prosjektet FarmSalmTrack (FHF 901016). VESO, Veterinærinstituttet og NGU



• Sporing av rømt oppdrettslaks tilbake til eier

• Bevis i svindel med slaktefisk

• Forsikring mot feilaktige anklager

• Kvantifisering av genetiske interaksjoner mellom 
oppdretts- og villaks

• Innsamling av feltdata for bekjempelse av sykdom

• Benchmarking i blandede populasjoner

Verdien av DNA-sporing



• Brukes til

• Kriminaletterforskning

• Farskapstesting

• Slektsforskning og genetisk opphav

• Vurdering av genetisk helserisiko +++

• Tilgjengelige kits; MyHeritage, Ancestry, 
LivingDNA, 23andMe +++

DNA-sporing hos mennesker



Genetisk opphav

10

75% vill

25% oppdrett



Genetisk opphav
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Genetisk risiko for sykdom
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• Sporing av rømt oppdrettslaks tilbake til eier

• Forsikring mot feilaktige anklager

• Kvantifisering av genetiske interaksjoner 
mellom oppdretts- og villaks

• Bekjempelse av sykdom ved 
helserisikovurdering og innsamling av feltdata

• Vekst i norske oppdrettsvolumer

Nasjonalt sporbarhetssystem muliggjør

Vurdering av 
helserisiko

Feltobservasjoner

Big data

Sporing av 
rømlinger

Kvantifisering av 
genetiske interaksjoner

DNA-
database
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