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Begrep Forklaring
Backend Backend brukes i denne rapporten som en samlebetegnelse for all datahåndtering, for eksempel database for lagring og tilgjengeliggjøring av data

Krabbe Ved krabbe i denne rapporten menes kongekrabbe

Cluster Produkt av krabbe, hvor kroppen splittes i to deler og beina fra hver side henger fast i skulder, tre bein og én klo per side

Sluttseddel Ved salg av krabbe fra fisker til mottak må det føres sluttseddel. Denne inneholder informasjon om fisker, kjøper, vekt og salgspris. Betaling til fisker går via 
Norges Råfisklag

Festeanordning Festeanordning er måten et merke fysisk festes på kongekrabben

ID-teknologi ID-teknologi er løsninger for å oppbevare og lese en unik ID fra et merke

Merketeknologi / Merkeløsning Merketeknologi/merkeløsning benyttes som samlebetegnelse for kombinasjonen av festeanordning og ID-teknologi

Landing av krabbe Landing av krabbe er levering av krabbe fra fisker til mottak

Mottak / Anlegg Mottak/anlegg benyttes som betegnelse for fiskemottak. Fangsten veies og det føres sluttseddel. Krabber blir oppbevart, prosessert og pakket på mottak

Satellittmottak Satelittmottak referer til små fiskemottak som tar imot fangsten, men ikke prosesserer denne. Krabbene fraktes med bil til større mottak for prosessering

Krabbehotell Enkelte aktører har opprettet lagring for kongekrabbe, her lagres krabbene i tank frem til salg

RFID/NFC ID-teknologi som med trådløs avlesning av merket

QR ID-teknologi som benytter et visuelt mønster for å kode en melding

Long list Liste over aktuelle teknologikandidater , før det har blitt gjennomført filtrering av mest aktuelle teknologier

Short list Liste over mest aktuelle teknologikandidater etter filtrering
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Oppsummering av arbeidsprosesser for å finne og anbefale 
egnet teknologi

Bruker- og prosesskartlegging Vurderingskriterier for egnethet og 
scoring

Bredderesearch av merketeknologi
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For å kartlegge hvordan 
verdikjeden ser ut og 
brukerbehovet til deltagere i 
prosessen, har det vært 
gjennomført intervjuer, 
arbeidsmøter og observasjoner.

Observasjoner har vært 
gjennomført på ulike mottak i 
Finnmark, for å forstå hvordan 
prosessen foregår på mottakene 
og når i prosessen merking kan 
være aktuell å gjennomføre.

Det har vært gjennomført intervjuer 
med ressurspersoner for å danne 
et klart bilde av verdikjeden og for 
å avklare vurderingskriterier fra 
interessenter. Se side 62 i 
appendiks for detaljert 
intervjuoversikt.

Vurderingskriteriene ble utarbeidet 
basert på bruker- og 
prosesskartleggingen som ble 
gjennomført i første del av 
prosjektet.

Vurderingskriteriene har lagt 
grunnlaget for hvilke 
merketeknologier som har blitt 
filtrert ut fra long list til short list -
de mest aktuelle teknologiene.

Gjennom arbeidsmøter med 
Fiskeridirektoratet ble det avklart 
hvordan vurderingskriteriene 
vektes opp mot hverandre.

Breddestudie av aktuelle 
merketeknologier har skapt 
oversikt over hvilke 
merketeknologi som er tilgjengelig, 
og hvilke fordeler og ulemper som 
følger med teknologiene.

De mest aktuelle 
merketeknologiene ble filtrert fra 
long list til short list, og deretter 
grunding vurdert ihht. 
vurderingskriterie, samt kvalitativt 
drøftet i forhold til hverandre.

Basert på alle fasene i prosjektet, 
er det utarbeidet anbefaling for 
festeanordning og ID-teknologi. 
Prosjektarbeidet og anbefaling av 
merkeløsning danner grunnlaget 
for denne rapporten.



Sammendrag
PwC har på oppdrag fra, og i samarbeid med Fiskeridirektoratet gjennomført en mulighetsstudie for å avdekke 
hvilke typer merkeløsninger som er relevant for merking og senere sporing av kongekrabbe som omsettes i 
Norge. Anbefalingene fra dette prosjektet vil danne grunnlag for en videre pilotfase for å teste de aktuelle 
teknologiene i praksis.

For piloten anbefales det å teste både strips og klistremerker for å feste merker på krabbe. QR-koder
anbefales som ID-teknologi, for å identifisere levende krabbe og prosesserte produkter. Videre anbefales det å 
benytte en privat blokkjededatabase for å sikre sporbarhet av merker og validering av data. For å legge til et 
ekstra element av sikkerhet og unngå svart omsetning, anbefales det å innføre logiske kontroller som kan sikre 
at riktig informasjon legges inn, og for å oppdage forsøk på feilregistrering av data.

I prosjektets utredningsarbeid ble det gjennomført en kartlegging av dagens prosess i kongekrabbens verdikjede. 
Kartleggingen ble brukt som grunnlag for å anbefale tidspunkt for gjennomføring av merking, og for å forme
vurderingskriterier for valg av merkeløsning. For å finne aktuelle teknologier ble det gjennomført en undersøkelse 
av aktuelle festeanordninger og ID-teknologier. Merketeknologien har blitt vurdert opp mot vurderingskriteriene 
og kvalitativt drøftet mot funksjonskrav og i forhold til hverandre.
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1. Krabbe landes 2. Merket påføres 3. Merket 
registreres 4. Oppbevaring

Skissert forslag til prosess ved merking av kongekrabbe

Sluttseddel føres for 
hele lasten.

Strips eller klistremerke 
festes på ett av beina til 
krabbe.

Evt. festes merket på 
begge krabbens 
clusters. Dette er mest 
aktuelt om mottak vet at 
krabben skal gå til 
produksjon av clusters.

Merket scannes for 
registrering i database. 
Merket kobles opp mot 
sluttseddel. Informasjon 
om vekt, kjønn, kvalitet 
legges inn.

Evt. ekstramerke festes 
på cluster.

Krabben oppbevares i 
vanntank.

Ved hvert steg i 
verdikjeden scannes 
merket, og informasjon 
om krabben oppdateres 
i databasen.

Krabber som skal 
selges som clusters 
knekkes i to deler.

Krabbe må være 
merket på begge sider 
før knekking.

Clusters kokes og 
fryses. Merket forblir på 
krabben gjennom 
prosessen.

Hel krabbe pakkes med 
merket på.

Clusters pakkes med 
merket og oppbevares 
eller selges.

5. Krabbe knekkes 6. Clusters 
behandles

7. Krabbe pakkes 
og evt. lagres



Introduksjon
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Prosjektets hensikt er å vurdere relevant teknologi og metodikk 
for merking av kongekrabbe med videre sporing gjennom 
verdikjeden
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Ved å ta i bruk den anbefalte teknologien vil dette kunne bidra til å styrke lovlydige kjøperes posisjon, samt sikre like konkurransevilkår i 
næringen. Videre vil det kunne redusere handlings- og mulighetsrommet for ulovlig omsetning av kongekrabbe. 

I mulighetsstudien har det blitt vurdert fordeler og ulemper med ulike merketeknologier, samt kombinasjoner av enkelte av disse.
Løsningene skal kunne benyttes nedstrøms i verdikjeden for kongekrabbe og medvirke til bedre sporing av produktet.

Hensikten med prosjektet var å gjennomføre en mulighetsstudie for å avdekke hvilke typer teknologi som er relevant for merking og 
senere sporing av kongekrabbe som omsettes i Norge. Dette prosjektet er en følge av at det tidligere har vært avdekket omfattende 
ulovligheter i forbindelse med uregistrert mottak og svart omsetning av kongekrabbe.



I prosjektgjennomføringen har Fiskeridirektoratet og PwC hatt 
tett dialog gjennom flere samarbeidsformer
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Det har blitt gjennomført arbeidsmøter mellom Fiskeridirektoratet og PwC for drøfting og avklaringer rundt vurderingskriterier for valg av 
teknologi, og for gjennomgang av aktuelle merketeknologier med tilhørende vurderinger.

Fiskeridirektoratet har bidratt med å dele kompetanse og nettverk, samt sparring rundt aktuelle teknologier og løsninger. Representanter 
fra direktoratet har vært med i de fleste møtene som har blitt gjennomført med aktører fra fiskerinæringen.

Gjennom prosjektperioden har PwC og representanter fra Fiskeridirektoratet hatt jevnlige statusmøter hver andre uke. I statusmøtene har 
det blitt delt midlertidige funn, hypoteser og løsninger, samt oppdateringer rundt fremtidig aktivitet i prosjektet.



Ved oppstart av prosjektet ble det presentert en prosjektplan 
for å illustrere fordeling av arbeid i ulike arbeidsstrømmer

Statusmøter

Bredderesearch av merkeløsninger

Utarbeide rapport og handlingsplan

Oppstartsmøte

Brukerkartlegging

Sommerferie

Vurdering av rapport med innspill

Juni Juli August September Oktober November

Overlevering av sluttrapport
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Dagens prosess
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Basert på en brukerfokusert tilnærming har det blitt 
gjennomført prosesskartelegging, befaring på industrianlegg, 
og intervjuer for å avklare to hovedspørsmål

Aktuelle tidspunkt i dagens prosess for merking av kongekrabbe

Fiskeridirektoratet har ønske om at merketidspunkt skal skje så tett opp mot 
ressursuttaket som mulig, samtidig som dette ikke skal gå utover dyrevelferd 
eller fiskers sikkerhet. Ved senere innføring av krav til obligatorisk merking 
av kongekrabbe, vil en ny prosess tilknyttet mottak og registrering innføres. 
Denne nye prosessen må innføres på et tidspunkt som er praktisk 
gjennomførbar for involverte aktører i industriell skala. 

For å få et godt overblikk over prosessen i verdikjeden ble det gjennomført 
prosesskartlegging med personer som har god kjennskap til denne. Det er 
også gjennomført befaring av prosessen ved flere mottaksanlegg i Finnmark, 
inkludert samtale med næringsaktører og ulike aktører i forvaltningen.

Aktuelle vurderingskriterier for anbefaling av merketeknologi

Det er gjennom arbeidsmøter og prosesskartlegging identifisert ulike 
vurderingskriterier for potensielle merkeløsninger. Vurderingskriteriene 
definerer rammene for valg og anbefaling av merkeløsning, og gir et objektivt 
grunnlag for å filtrere en rekke potensielle løsninger, til noen få kandidater. 
De mest aktuelle kandidatene blir deretter mer grundig vurdert og kvalitativt 
drøftet opp mot hverandre.

For å sikre et bredt nedslagsfelt for innspill til vurderingskriterier, er det 
gjennomført kartleggingssamtaler med forvaltningsaktørene 
Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og Justervesenet. Fra næringen er det 
gjennomført kartleggingssamtaler med Norges Råfisklag og samtaler med 
næringslivsaktører i sammenheng med befaring på anlegg.

Prioriteringen av vurderingskriteriene er gjort i samråd med 
Fiskeridirektoratet.

De påfølgende sidene i rapporten beskriver kartlagt prosess, samt funn fra kartlegging og befaring



For å få bredere oversikt over prosessene som gjøres på 
mottak og avklare behov fra næringen, ble det gjennomført en 
fysisk befaring i Finnmark
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● Få større klarhet i hvordan prosessene på mottak 
faktisk foregår, herunder:
● Hvordan landing av krabbe foregår
● Lagring av levende krabbe
● Produksjon av clusters, inkludert knekking, 

koking, frysing, pakking og lagring
● Observasjon av forskjellige produksjonslinjer

● Observere fartøyene som benyttes til fangst. Dette 
for å vurdere hvorvidt merking av krabbe kan 
praktisk gjennomføres i umiddelbar nærhet til 
ressursuttaket

● Kommunikasjon med næringen for å få innspill til:
● Optimalt tidspunkt for merkeprosess
● Hvordan merkeløsning bør utformes og 

innspill til valg av teknologi/løsning
● Evt. erfaringer med merkeløsninger og 

teknologi

Formål med befaringen

● Lagring av hel levende krabbe hos fire store 
mottak

● Landing av fangst hos et stort mottak
● Produksjon av clusters på et stort mottak
● Befaring av mindre mottak (satellittmottak)
● Observasjon av utsiden av et stengt mindre 

mottak (satellittmottak)

Samtaler med næringen
● Diskusjon med fire daglige ledere på mottak og 

andre administrativt ansatte om hvordan merking 
kan løses

● Samtale med en krabbefisker

I tillegg til befaringen i Finnmark, har det blitt 
gjennomført observasjon på krabbehotellet til Norway 
King Crab ved Gardermoen.

Observasjonspunkter

● Gjennom observasjon ble det mer tydelig hvordan 
næringen opererer i praksis. Dette inkluderer 
utfyllende informasjon om hvordan krabber 
landes, lagres, foredles og oppbevares

● Tidlig i prosessen kom det frem at 
hovedutfordringene ved merking av krabber er 
relatert til prosesserte produkter, herunder clusters 
og single-legs
● Ved produksjon av clusters blir krabben knekt, 

kokt, og fryst. Et merke på krabben er nødt til 
å tåle alle aspekter av denne prosessen

● Gjennom samtale med næringen kom det frem 
at mesteparten av salg (>90%) består av hel 
krabbe og clusters. På bakgrunn av dette ble 
det avklart at merkeløsningen må kunne 
benyttes på levende krabbe og clusters, mens 
andre produkter kan dekkes på et senere 
tidspunkt

Læring fra befaring



Overordnet beskrivelse av verdikjeden, med utgangspunkt i 
kvotefiske og ordinære oppgaver i verdikjeden

Se appendiks for mer utfyllende prosesskart.

Beskrivelse av prosessteg
• Fisker drar ut for å hente teiner uten å 

måtte rapportere avreise eller formål med 
avreise

• Vi avgrenser her til å bare fokusere på 
fangst av krabbe.

• Det foretas grovsortering av krabber 
ombord på båten, for å operere i henhold 
til kvote og gjeldende regelverk

• Tradisjonelt har kvoten begrenset opptak 
av hun-krabber, disse sorteres derfor ofte 
vekk og kastes tilbake i sjøen.

• Fiskere ønsker å maksimere utbytte av 
kvote og sorterer derfor bort små 
individer, samt individer med lavt kjøttfyll.

• Etter opptak, velger fisker å enten lande 
fangsten eller benytte samleteine

• Ved landing av fangst, benyttes tank/kar 
på båt til å frakte krabbene.

• Samleteine benyttes for å samle fangst. 
Teinen settes ut for senere opphenting.

• Dersom fangsten skal landes, skal det 
sendes fangstmelding via Kystfiskeappen

• Ved bruk av samleteine, registrerer fisker 
kun fangst når teinen er tatt opp for siste 
gang.

2.0
Mottak

1.0
Fisker

1.1

Fisker henter opp 
utsatt teine

1.2

Krabber sorteres 
basert på 

størrelse/vekt, 
kjønn og ev. 

skader

1.3

Ved landing av 
fangst, 

mellomlagres 
krabbe på båt 
frem til mottak

1.4

Ved bruk av 
samleteine, puttes 
hele eller deler av 
fangst i teine som 

settes ut igjen i 
sjøen

1.5

Fisker sender 
fangstmelding via 
app dersom fangst 

skal landes
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3.0
Transport og 

salg



Overordnet beskrivelse av verdikjeden, med utgangspunkt i 
kvotefiske og ordinære oppgaver i verdikjeden

2.1

Mottak sorterer 
krabber på båt

2.3

Føring av 
sluttseddel

2.4

Hel krabbe lagres 
i tank. 

Ev. produksjon av 
clusters 

2.5

Hel krabbe 
oppbevares i tank 
frem til eksport. 
Clusters lagres 
fryst eller kjølt

2.2

Krabber som 
mottak ønsker å 
kjøpe, landes. 

Krabbene veies 
og sorteres på 

land

Beskrivelse av prosessteg
• Ved landing av fangst, sorteres som regel 

krabber ombord på båt ved kai

• Ved å ikke lande fangsten før sortering, 
unngår fisker og mottak krav om at hele 
fangsten må tas imot. Mottak ønsker å ta 
imot de krabbene som er av høyest 
kvalitet.

• Krabbene som ikke ønskes kjøpt, blir satt 
ut igjen ved fangststed eller annet egnet 
sted (ikke ved kai).

• Merk at ikke alle aktører gjennomfører 
dette steget. Noen aktører lander hele 
fangsten.

• Etter mottak har valgt ut krabber de 
ønsker å kjøpe, veies krabbene for å bli 
plassert i riktig vektgruppe og/eller formål 
(hel/cluster).

• Sluttseddel føres mellom mottak og fisker. 
Vektgrunnlaget i sluttseddel er totalvekten 
for landet krabbe.

• Levende krabber oppbevares i vanntank. 
Ved produksjon av clusters, knekkes og 
foredles produktet.

• Produksjon av cluster kan inkludere 
koking og/eller frysing. Sistnevnte skjer 
gjennom vindtunnel, fryserom eller i 
saltlake.

• Levende krabbe oppbevares i tank frem til 
de eksporteres. Clusters er som regel 
oppbevart fryst.
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2.0
Mottak

1.0
Fisker

3.0
Transport og 

salg



Hovedfunn fra prosess- og brukerkartlegging 
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På bakgrunn av ønske om å merke krabbene så tidlig 
som mulig, ble det identifisert tre aktuelle tidspunkt for 
merking:
1. Ved ressursuttak/fangst:

○ Fordeler: Kommer tett på ressursuttaket
○ Ulemper: Sikkerhet til fisker kan bli påvirket 

ved merking på sjø. Bruk av samleteiner 
vanskeliggjør merking

2. Ved landing av krabbe:
○ Fordeler: Reduserer sikkerhetsrisiko. Mottak 

har større ressurser til å kunne merke på 
forsvarlig måte. Kan lettere kobles mot 
sluttseddel

○ Ulemper: Lengre tid fra ressursuttak enn ved 
fangst

3. Ved sortering internt hos mottak:
○ Fordeler: Ny merkeprosess blir mer fleksibel
○ Ulemper: Gir mer fleksibilitet og dermed 

mulighet til å flytte og forfalske merker, samt 
lengre tid fra ressursuttak

Basert på Fiskeridirektoratets ønske om å merke 
tidlig, samtidig som prosessen ikke blir upraktisk eller 
går på kompromiss med fiskers sikkerhet eller 
dyrevelferd, anbefales det å innføre merking ved 
landing av krabbe.

Gjennom samtale med næringen og aktuelle parter i 
forvaltningen, er det innhentet flere 
vurderingskriterier. Kriteriene faller inn under tre 
kategorier:
1. Vurderingskriterier for festeanordning

○ Festeanordning er måten merket fysisk er 
festet på krabben, men beskriver ikke 
teknologi som benyttes for å identifisere og 
spore krabbene

2. Vurderingskriterier for ID-teknologi
○ Hvordan teknologien skal være utformet for å 

identifisere unike merker, og hvordan den 
fungerer sammen med ønskede 
sikkerhetsmekanismer

3. Vurderingskriterier som gjelder for både 
festeanordning og ID-teknologi
○ Enkelte vurderingskriterier faller inn under 

begge kategoriene over og vil være viktig i 
vurderingen av både festeanordning og 
teknologi

I kapittel 4 presenteres vurderingskriteriene.

● Piggene kongekrabben har på oversiden av 
skallet vanskeliggjør merking direkte på skall i 
disse områdene
○ Undersiden av kroppen og beina er flatere og 

mer aktuelle for merking direkte på krabben
● Under oppbevaring av krabben kan det 

forekomme at bein/klør faller av. I dialog med 
næringen ble det anslått at i underkant av 1% av 
krabbene mister bein/klør ved lagring

● Næringen benytter både små og større mottak. 
De mindre mottakene er ofte satellittmottak for 
større anlegg, dvs. at fangsten landes på 
sattelittmottaket og fraktes til et større mottak for 
prosessering og salg. Satelittmottak har mindre 
kapasitet til å benytte avanserte metoder for 
merking

Anbefaling om merketidspunkt Vurderingskriterier Øvrige innspill og utfordringer med merking



Vurderingskriterier for valg av teknologiløsning
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Vurderingskriteriene fra kartleggingsfasen har blitt rangert og 
avstemt med Fiskeridirektoratet

Rangering av vurderingskriterier

Basert på kartleggingsarbeid opp mot næringen og forvaltningen av 
kongekrabbe, ble det utarbeidet en liste med aktuelle vurderingskriterier for 
valg av merketeknologi. Deretter ble det gjennomført et arbeidsmøte med 
Fiskeridirektoratet for å rangere disse kriteriene i forhold til hverandre.

Vurderingskriteriene definerer rammene for valg og anbefaling av 
merkeløsning, og gir et objektivt grunnlag for å filtrere en rekke potensielle 
løsninger, til noen få kandidater. De mest aktuelle kandidatene blir deretter 
mer grundig vurdert og kvalitativt drøftet opp mot hverandre.

Kriteriene er rangert på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er minst viktig og 5 er 
mest viktig. Ved en score på 5, regnes kravet som absolutt. Det vil si at 
festeanordninger og teknologi, som ikke oppfyller kravet bør forkastes, 
dersom andre løsninger innen samme kategori oppfyller kriteriet. På 
samme måte medfører en score på 1 at kriteriet kan sees vekk fra.
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Bildet er tatt under befaring av mottaksanlegg i Billefjord



Vurderingskriterier som gjelder festeanordning og ID-teknologi
Festeanordning og ID-teknologi

Nr Beskrivelse Vurdering av 
viktighet Kommentar

B.1 Ny løsning må være kostnadseffektiv i anskaffelseskostnad 2 Viktigere med tidsbruk enn direkte kost. Helst under/rundt 2 kr per merke. 
Høyere enhetskostnader kan muligens aksepteres mot lavere tidsbruk

B.2 Merkeløsning må tåle oppbevaring i vann 5

B.3 Merkeløsning må tåle frysetemperatur (-40C) dersom det skal benyttes på frosne clusters 5 Clustermerket må tåle hele prosessen

B.4 Merkeløsning må tåle koketemperatur (+98C) dersom det skal benyttes på clusters som kokes 5 Clustermerket må tåle hele prosessen

B.5 Det skal ikke være økonomisk lønnsomt å forfalske merket 5

B.6 Merkeløsning må tåle å eksponeres for mettet saltvann 4 Clustermerket bør tåle hele prosessen

B.7 Påføring og registrering av merket må kunne gjøres hurtig 3 Ekstraarbeid fra et kostnadsperspektiv

B.8 Merket må være i et matsikkert materiale 5
Materialet på merket må ikke påvirke matsikkerheten. Spesielt gjelder dette 
dersom deler av merket er i kontakt med kjøttet til krabben. Se svar på 
henvendelse til Mattilsynet som er lagt ved i appendiks
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Vurderingskriterier som kun gjelder festeanordning
Festeanordning

Nr Beskrivelse Vurdering av 
viktighet Kommentar

F.1 Samme merketeknologi må kunne benyttes på både hel krabbe og clusters 2 Forskjellig teknologi kan benyttes, så lenge teknologiene henger sammen i 
backend. Prosessen for merking bør være så lite arbeidskrevende som mulig

F.2 Samme merketeknologi må kunne benyttes på single-legs og krabbeklør, samt andre 
produkter av krabbe

2 Mindre produkter, som single-legs, kan være aktuelle å merke på parti/kolli

F.3 Merket må støtte festing på krabbe tidlig i prosessen, helst ved ressursuttak 4 Det er mest realistisk å gjennomføre merking ved landing av krabbe, men 
dersom en løsning kan benyttes ved fangst vil dette vektes høyt

F.4 Fysisk sikkerhet må ivaretas ved merking 5

F.5 Merker må ikke kunne flyttes mellom individuelle krabber 5

F.6 Det må være mulig å merke hver individuelle krabbe, ikke bare kohorter 5

F.7 Merket må holdes på krabbe, selv om bein og klør faller av 4

F.8 Merking må skje hurtig av hensyn til temperaturendringer som kan påvirke dyrevelferd 2

Det er lite sannsynlig at merking vil medføre en så langvarig prosess at det 
påvirker dyrevelferd, kravet er derfor vurdert lavt. Ved pilotering av 
merkeprosessen må Mattilsynet ta nærmere stilling til eventuelle effekter på 
dyrevelferd.

F.9 Krabber under 1,6 kg må kunne merkes med merketeknologien 5 1,6 kg er minste vekt på krabbe som kan fiskes i kvoteområdet, men mindre 
krabber kan fiskes i friområdet. Merket må også støtte krabbe fra friområdet

F.10 Merket må være synlig 3

F.11 Hel krabbe må kunne merkes med anordningen senest ved landing (produkter kan 
tilleggsmerkes senere)

5 Hel krabbe må merkes ved landing. Det åpnes for å kunne merke clusters 
senere, gitt at merket på cluster kobles til hvilken krabbe de kommer fra
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ID-teknologi

Nr Beskrivelse Vurdering av 
viktighet Kommentar

I.1 Ny løsning må støtte god dataflyt og passe inn med eksisterende IT-arkitektur 5 Dette vil komme an på konfigurasjon. Må se på mulighetene for å koble opp 
mot journalsystemer som K2 og Maritech

I.2 Merket må kunne maskinelt avleses i parti/kolli 1

I.3 Merket må være maskinelt avlesbart 4

I.4 Merket må være sporbart gjennom verdikjeden 5

I.5 Merket gir informasjon til forbruker om hvor krabben er fanget, samt metadata 1

I.6 Merket må kunne kobles opp mot sluttseddel 5
Gitt tilgjengeliggjøring fra Norges Råfisklag. Det unike ID-nummeret 
tilhørende hver sluttseddel kan kobles sammen med merket i databasen, 
uavhengig av Norges Råfisklag sin tilgjengeliggjøring

I.7 Individvekt, kjønn og kvalitet på krabbe må kunne kobles opp mot merket 5 Krever individveiing av krabbe. Det kan trolig hentes synergier fra 
Fiskeridirektoratets prosjekt med automatiske veiesystemer

I.8 Løsning må ha logikk for å sikre at vekt på krabbe som kommer ut av anlegg, er mindre eller 
lik vekt på krabbe som kommer inn på mottak (utbyttefaktor) 5

Krabbene veies to ganger, ved inntak/sluttseddel og ved pakking. Dersom 
begge veiinger registreres, samt hvilke krabber som er med i den aggregerte 
vektingen (batch-nr. fra-til f.eks)

I.9 Merket må støtte lagring av mer data enn (bare) unik ID 1 Informasjon utover unik ID legges til i backend, og lagres ikke i selve merket

I.10 Ved digital scanning av merket skal det være tilgjengelig analog backup 2

Vurderingskriterier som kun gjelder ID-teknologi
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Aktuelle merketeknologier

5
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Metodikk og fremgangsmåte for anbefaling av merketeknologi

25

I første del av prosjektet, ble det undersøkt 
en stor bredde av aktuelle 
festeanordninger og ID-teknologier.

Funn fra fasen er sammenstilt i en long list 
som inneholder:

1. Hovedkategori for teknologien
2. Nummer i long list
3. Navn på teknologi/festeanordning
4. Kort beskrivelse av merketeknologi
5. Innledende vurdering av fordeler
6. Innledende vurdering av ulemper
7. Innledende score på anordning eller 

teknologi 
8. Kommentar og linker for teknologi

Long list ligger vedlagt i appendiks.

Steg 1: Long list

Merketeknologi fra long list som ble 
vurdert som mest aktuell, i henhold til 
vurderingskriteriene, ble satt opp i en egen 
liste. I arbeidsmøte med Fiskeridirektoratet 
ble aktuelle kandidater til short list 
diskutert.

Merketeknologiene på short list ble vurdert 
i mer detaljert omfang, og rangert opp mot 
hvert vurderingskriterie. Dette kapittelet 
viser teknologier på short list, samt en 
kvalitativ vurdering av hver teknologi.

For short list, ble løsningene avgrenset til 
å gjelde hel krabbe og clusters.

Steg 2: Short list

Hver merketeknologi presenteres med én 
drøftingsside, og én side som viser 
vurderingen av teknologien opp mot 
vurderingskriteriene. Vurderingene i denne 
tabellen er klassifisert med oppnåelse av 
kriteriet:
● Full oppnåelse (✓)
● Delvis oppnåelse eller må 

undersøkes videre (-)
● Ikke oppnådd (✕)

Kommentarer ved siden av vurderingen 
beskriver utfordringer eller positive 
egenskaper med løsningen

Steg 3: Anbefaling



Anbefalt merketeknologi består av en kombinasjon av 
festeanordning, ID-teknologi og dataløsning

Festeanordning for å feste merket på kongekrabben, og ID-teknologi for å identifisere hver krabbe, vurderes som to individuelle kategorier. 
Deretter kombineres anbefalt festeanordning og anbefalt ID-teknologi for å drøfte om de samlet sett oppfyller funksjonskravene til 
merkeløsningen. I oversikten under og på de neste sidene beskrives festeanordningene og ID-teknologiene i short list. Avlustningsvis i 
kapitellet drøftes anbefaling av dataløsning tilknyttet anbefalt teknologi.

Dataløsning

Festeanordning

1. T-bar med merkelapp
2. Klistremerke med plass til merke/skrift på
3. Strips

ID-teknologi

1. RFID/NFC
2. QR-kode
3. ID-nummer med manuell registrering
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Vurdering av festeanordning



FesteanordningT-bar
Beskrivelse
● Festeanordningen har et enkelt design i plast, med et anker formet som en T eller en pil 
● Ankeret til merket skytes inn i krabben ved hjelp av håndholdt nålepistol. En del av 

merket vil da være innenfor skallet på krabben, mens den andre delen henger på 
utsiden

● ID-teknologien festes i den delen av festeanordningen som henger utenfor skallet til 
krabben

● Påføring er raskt og kan gjennomføres i sammenheng med andre prosesser i 
verdikjeden

Nøkkelstyrker ved alternativet
● Lett å feste på krabbe
● Utprøvd og velfungerende løsning i næringen
● Festeanordningen støtter de mest aktuelle ID-teknologiene
● Lav andel av merker som faller av krabben, i følge næringen

Nøkkelutfordringer ved alternativet
● Grunnet fare for misfarging i kjøtt er trolig ikke T-bar ønskelig å benytte på clusters, sett 

fra næringens side
● Det må utredes om T-bar har effekt på dyrevelferd ved utrulling i stor skala. Løsningen 

er inngripende og er fra et føre-var prinsipp ikke anbefalt av Mattilsynet. Se appendiks
● Kan være risiko for flytting av merket mellom krabber senere i verdikjeden

Vurdering av festeanordning
T-bar sikrer at merket henger godt fast i skallet. Løsningen benyttes av minst én aktør i 
næringen, noe som gjør det mulig å hente praktisk erfaring. Det er imidlertid spørsmål rundt 
dyrevelferden som må utredes før T-bar kan anbefales til hele næringen. 
T-bar vil i praksis trolig kun bli benyttet på hel krabbe, merking i cluster kan medføre 
misfarging i krabbens kjøtt, og ha innvirkning på dyrevelferd mens dyret er levende.
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Tilgjengelighet
T-bar har høy grad av tilgjengelighet og flere tilbydere. Det finnes varianter av T-bar, hvor 
merket henger som forlengelse av tag. Se feks. Hallprint1 og FloyTag2.

Det er behov for eget utstyr for å feste merket i krabben, dette er lett tilgjengelig og relativt 
rimelig3.

1) https://hallprint.com/fish-tag-products/2014/8/26/t-bar-anchor-tags
2) http://www.floytag.com/

3) https://www.aquamerik.com/boutique/t-bar-tags/?lang=en

1

https://hallprint.com/fish-tag-products/2014/8/26/t-bar-anchor-tags
http://www.floytag.com/
https://hallprint.com/fish-tag-products/2014/8/26/t-bar-anchor-tags
http://www.floytag.com/


Festeanordning T-bar Vurderingstabell
Nr Vurderingskriterier Status Kommentar

Vurderingskriterier som gjelder festeanordning

F.1 Samme merketeknologi må kunne benyttes på både hel krabbe og clusters ✕
T-bar kan trolig ikke benyttes på clusters. T-bar kan ikke skytes inn i ben eller klo fordi ankeret til merket 
vil komme i kontakt med spiselige del av krabbekjøttet. Dette kan også føre til misfarging av kjøttet som 
vil senke kvaliteten på produktet.

F.2 Samme merketeknologi må kunne benyttes på single-legs og krabbeklør, samt andre 
produkter av krabbe ✕ Av samme grunn som F.1, er det trolig lite aktuelt å benytte T-bar på mindre produkter.

F.3 Merket må støtte festing på krabbe tidlig i prosessen, helst ved ressursuttak - Grunnet behov for nålepistol, er det usannsynlig å merke krabbene før landing. I praksis vil 
merketidspunkt sannsynligvis gjøres ved landing.

F.4 Fysisk sikkerhet må ivaretas ved merking ✓ Lav risiko ved påføring av merket, men nålepistol kan potensielt medføre risiko for skade ved brukerfeil.

F.5 Merker må ikke kunne flyttes mellom individuelle krabber -
Det vil kunne være en viss risiko knyttet til flytting av merke på et senere tidspunkt i verdikjeden. Merker 
som er skutt gjennom skallet vil sitte godt, men kan flyttes mellom individer med bruk av nålepistol. Ved 
bruk av logiske kontroller i backend vil dette antageligvis ikke være økonomisk lønnsomt. 

F.6 Det må være mulig å merke hver individuelle krabbe, ikke bare kohorter ✓
F.7 Merket må holdes på krabbe, selv om bein og klør faller av ✓ Kriteriet er tilfredsstilt ved merking av hel levende krabbe. Delvis tilfredsstilt, gitt dobbeltmerking av 

krabbe med mulighet for duplisering. Men trolig ikke ønskelig å benytte T-bar på clusters, ref F.1.

F.8 Merking må skje hurtig av hensyn til temperaturendringer som kan påvirke dyrevelferd ✓

F.9 Krabber under 1,6 kg må kunne merkes med merketeknologien ✓
F.10 Merket må være synlig ✓

F.11 Hel krabbe må kunne merkes med anordningen senest ved landing (produkter kan 
tilleggsmerkes senere) ✓

Vurderingskriterier som gjelder festeanordning og ID-teknologi
B.1 Ny løsning må være kostnadseffektiv i anskaffelseskostnad ✓
B.2 Merkeløsning må tåle oppbevaring i vann ✓
B.3 Merkeløsning må tåle frysetemperatur (-40C) dersom det skal benyttes på frosne 

clusters ✓

B.4 Merkeløsning må tåle koketemperatur (+98C) dersom det skal benyttes på clusters 
som kokes ✓

B.5 Det skal ikke være økonomisk lønnsomt å forfalske merket ✓ Løses av logisk kontroll i backend.

B.6 Merkeløsning må tåle å eksponeres for mettet saltvann ✓
B.7 Påføring og registrering av merket må kunne gjøres hurtig ✓ Merking med T-bar vil være raskt, men krever noe presisjon for å treffe riktig område.

B.8 Merket må være i et matsikkert materiale ✓ T-bar kan produseres i matsikkert materiale.29



FesteanordningKlistremerke

Beskrivelse
● Klistremerket festes på krabbens skall ved hjelp av et vannsikkert lim
● Klistremerkene kan være relativt små og fremdeles inneholde de mest aktuelle 

merketeknologiene
● Klistremerker kan påføres i par på hver side på krabben, enten på krabbens skulder 

eller bein. Dette gjør klistremerker godt egnet for produksjon av clusters. På hel krabbe 
kan dette benyttes for å sikre at krabben fortsatt er merket dersom et ben skulle falle av

● Krabbens ben og skulder vil nok være mest aktuelle områder for festing av 
klistremerker, ettersom det her finnes områder der krabbens pigger ikke er i veien

Nøkkelstyrker ved alternativet
● Enkel og hurtig påføring av festeanordning
● Festeanordning krever ikke eget utstyr
● Kan lett benyttes på hel krabbe og clusters (to merker per krabbe)
● Trolig ingen effekt på dyrevelferd

Nøkkelutfordringer ved alternativet
● Det kan være vanskelig å fjerne merket etter salg av krabbe
● Usikkert om klistremerker kan påføres våt/fuktig overflate

Vurdering av festeanordning
Ved produksjon av clusters vurderes klistremerker til å være et godt alternativ til 
festeanordning, som samtidig har liten effekt på krabbens dyrevelferd.
Det er noe usikkerhet rundt hvor godt klistremerker vil tåle visse foredlingsprosesser, som 
koking og frysing, og hvorvidt klistremerket kan festes på våt/fuktig krabbe.
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Tilgjengelighet
Rieber1 tilbyr klistremerker som er vannsikker, tåler temperaturer fra -40°C til +180°C, og er 
produsert i et matsikkert materiale. Hallprint2 har utviklet et lim som brukes på andre skalldyr. 
Merkene inneholder et løpenummer, men har ellers ikke annen teknologi knyttet til seg. Det 
informeres ikke om temperaturbegrensninger.

1) https://rieber.systems/en/products/eattainable-multi-cycle/small-containers-multi-cycle/meal-tray/94010132-qr-code-sticker-eattainable 
2) https://hallprint.com/fish-tag-products/2014/8/26/glue-on-shellfish-tags 

2

https://rieber.systems/en/products/eattainable-multi-cycle/small-containers-multi-cycle/meal-tray/94010132-qr-code-sticker-eattainable
https://hallprint.com/fish-tag-products/2014/8/26/glue-on-shellfish-tags


Festeanordning Klistremerke Vurderingstabell
Nr Vurderingskriterie Status Kommentar

Vurderingskriterier som gjelder festeanordning
F.1 Samme merketeknologi må kunne benyttes på både hel krabbe og clusters ✓ Klistremerke kan påføres bein på begge sider av krabbens kropp for produksjon av cluster.

F.2 Samme merketeknologi må kunne benyttes på single-legs og krabbeklør, samt andre 
produkter av krabbe ✓

F.3 Merket må støtte festing på krabbe tidlig i prosessen, helst ved ressursuttak ✓
Gitt at merket kan påføres fuktig/våt krabbe og limet ikke krever tørr overflate for å festes. Det kan i 
teorien merkes ved opptak og registreres senere, men dette er trolig ikke ønskelig mtp. retur av fangst og 
sikkerhet ombord fiskefartøyet.

F.4 Fysisk sikkerhet må ivaretas ved merking ✓
F.5 Merker må ikke kunne flyttes mellom individuelle krabber ✓ Mulighet for at klistremerker ikke kan fjernes etter påføring, dette kan være negativt ved salg.

F.6 Det må være mulig å merke hver individuelle krabbe, ikke bare kohorter ✓
F.7 Merket må holdes på krabbe, selv om bein og klør faller av ✓ Det kan merkes et hovedmerke på kroppen av krabben, men også på hver side av krabben, dersom 

krabben går til produksjon av cluster.

F.8 Merking må skje hurtig av hensyn til temperaturendringer som kan påvirke dyrevelferd ✓

F.9 Krabber under 1,6 kg må kunne merkes med merketeknologien ✓
F.10 Merket må være synlig ✓

F.11 Hel krabbe må kunne merkes med anordningen senest ved landing (produkter kan 
tilleggsmerkes senere) ✓

Vurderingskriterier som gjelder ID-teknologi og ID-teknologi
B.1 Ny løsning må være kostnadseffektiv i anskaffelseskostnad ✓
B.2 Merkeløsning må tåle oppbevaring i vann ✓
B.3 Merkeløsning må tåle frysetemperatur (-40C) dersom det skal benyttes på frosne 

clusters ✓

B.4 Merkeløsning må tåle koketemperatur (+98C) dersom det skal benyttes på clusters 
som kokes ✓

B.5 Det skal ikke være økonomisk lønnsomt å forfalske merket ✓ Løses i backend

B.6 Merkeløsning må tåle å eksponeres for mettet saltvann ✓ Mest sannsynlig vil dette gå bra. Merker vi har sett på tåler blant annet flere runder i oppvaskmaskin og vil 
trolig overleve i saltvann.

B.7 Påføring og registrering av merket må kunne gjøres hurtig ✓
B.8 Merket må være i et matsikkert materiale ✓
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FesteanordningStrips
Beskrivelse
● Strips kan festes direkte på krabben, og krever ingen form for ekstrautstyr for å festes 
● Strips kan enten brukes alene (dersom stripsen produseres med merket på), eller 

kombineres med et tilhørende, løst merke
● Piggene på krabben kan benyttes som ankerpunkt for å sikre at strips ikke sklir av
● Det er mulig å benytte sikkerhetsstrips som gjør at merket ikke kan fjernes fra krabben, 

uten å ødelegge stripsen
● Enkelte strips er utformet slik at den overflødige delen som tres gjennom låsen på 

stripsen, enkelt kan rives av slik at det blir få bevegelige deler
● Strips kan påføres på beina til krabben i par og er dermed godt egnet for produksjon av 

clusters. På hel krabbe kan dette benyttes som sikkerhet dersom et bein faller av

Nøkkelstyrker ved alternativet
● Enkel og hurtig påføring av festeanordningen
● Merket kan enkelt fjernes etter salg
● Kan benyttes på hel krabbe og clusters (ett merke per cluster)
● Trolig lav innvirkning på dyrevelferd når strips festes på en forsvarlig måte
● Festeanordningen støtter alle tre aktuelle ID-teknologier

Nøkkelutfordringer ved alternativet
● Det kan være en risiko for at strips løsner fra krabbens bein
● Feilmerking kan redusere bevegeligheten til krabben
● Kan være risiko for flytting av merket mellom krabber tidlig i verdikjeden, gitt at merket 

ikke festet godt nok.

Vurdering av festeanordning
Strips er en enkel og hurtig måte å feste et merke med ID-teknologi på krabbene. Det er ikke 
behov for ekstrautstyr for å påføre strips.
Ved produksjon av clusters vurderes strips som et godt alternativ. Dersom strips festes rundt 
ledd eller sklir slik at det kommer i kontakt med krabbens ledd, kan det begrense krabbens 
bevegelighet. Det antas at krabbens pigger vil hindre at strips sklir over leddene til krabben.
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Tilgjengelighet
Det finnes mange leverandører av generelle strips og sikkerhetsstrips som kan være 
aktuelle:
Hallprint1 har flere aktuelle strips som benyttes til merking av fisk.
Identi2, tilbyr strips og andre festeløsninger til fiskerinæringen3.

1) https://hallprint.com/fish-tag-products/2014/8/26/self-locking-tags 
2) https://identi.no/produkter/sikkerhetsplomber/

3) https://identi.no/produkter/fiskemerking/ 

3

https://hallprint.com/fish-tag-products/2014/8/26/self-locking-tags
https://identi.no/produkter/sikkerhetsplomber/
https://identi.no/produkter/fiskemerking/
https://identi.no/produkter/sikkerhetsplomber/


Festeanordning Strips Vurderingstabell
Nr Vurderingskriterie Status Kommentar

Vurderingskriterier som gjelder festeanordning
F.1 Samme merketeknologi må kunne benyttes på både hel krabbe og clusters ✓ Strips kan påføres bein på begge sider av krabben for produksjon av cluster.

F.2 Samme merketeknologi må kunne benyttes på single-legs og krabbeklør, samt andre 
produkter av krabbe ✓ Det vil være mulig å benytte strips for noen av de mindre produktene.

F.3 Merket må støtte festing på krabbe tidlig i prosessen, helst ved ressursuttak ✓ Merket krever ikke eget festeutstyr og kan i teorien festes ved opptak av krabbe.

F.4 Fysisk sikkerhet må ivaretas ved merking ✓

F.5 Merker må ikke kunne flyttes mellom individuelle krabber -
Det vil kunne være en viss risiko knyttet til flytting av merke på et tidligere tidspunkt i verdikjeden. Gitt at 
strips ikke festes ordentlig på mottak, vil det kunne være en mindre sikker merkeløsning nedover i 
verdikjden. 

F.6 Det må være mulig å merke hver individuelle krabbe, ikke bare kohorter ✓

F.7 Merket må holdes på krabbe, selv om bein og klør faller av - Begge sider av krabben kan merkes i tilfellet ett merke skulle falle av. Det vil imidlertid ikke være mulig å 
sikre seg mot dette med kun ett merke. Ulikt klistremerker, kan ikke strips festes på kroppen til krabbe

F.8 Merking må skje hurtig av hensyn til temperaturendringer som kan påvirke dyrevelferd ✓
F.9 Krabber under 1,6 kg må kunne merkes med merketeknologien ✓

F.10 Merket må være synlig ✓

F.11 Hel krabbe må kunne merkes med anordningen senest ved landing (produkter kan 
tilleggsmerkes senere) ✓

Vurderingskriterier som gjelder ID-teknologi og ID-teknologi
B.1 Ny løsning må være kostnadseffektiv i anskaffelseskostnad ✓
B.2 Merkeløsning må tåle oppbevaring i vann ✓
B.3 Merkeløsning må tåle frysetemperatur (-40C) dersom det skal benyttes på frosne 

clusters ✓

B.4 Merkeløsning må tåle koketemperatur (+98C) dersom det skal benyttes på clusters 
som kokes ✓

B.5 Det skal ikke være økonomisk lønnsomt å forfalske merket ✓ Løses i backend.

B.6 Merkeløsning må tåle å eksponeres for mettet saltvann ✓
B.7 Påføring og registrering av merket må kunne gjøres hurtig ✓
B.8 Merket må være i et matsikkert materiale ✓ Strips kan produseres i matsikker plast og fjernes komplett fra dyret før salg.
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For T-bar er det særlig viktig å hensynta risikoen for at merkingen går ut over dyrevelferd. Selv om løsningen oppfyller mange av vurderingskriteriene, er det 
lite sannsynlig at T-bar kan benyttes på clusters. Dette begrunnes med at T-bar må skytes inn i ben eller klo, og derav vil komme i kontakt med spiselig del 
av krabben. Dette kan potensielt føre til misfarging av krabbens kjøtt (svarte prikker), som reduserer kvaliteten på produktet. I likhet med strips vurderes T-
bar som enkelt å feste på krabben og støtter alle de tre aktuelle ID-teknologiene. T-bar har også den fordelen at festeanordningen allerede er utprøvd i 
næringen, som man kan innhente læring fra.

Klistremerker kommer godt ut av vurderingen og vil antageligvis fungere bra som festeanordning. Det er fortsatt uavklart hvor godt merket vil sitte på 
krabben i praksis, blant annet ved koking og frysing av krabbe. Dersom det er vanskelig å fjerne merket ved salg av krabbe antas det at merket blir lite 
ettertraktet i næringen. En av hovedfordelene ved bruk av klistremerke vil være mulighetene det gir for merking av både hel krabbe og clusters. Videre er 
klistremerkene enkle og raske å påføre, samtidig som at de trolig vil ha liten effekt på dyrevelferd. 

Strips vurderes som en enkel og hurtig metode for å merke både hel krabbe og clusters. Samtidig vil det være enkelt for sluttbruker å fjerne merket ved å 
klippe av stripsen. Festeanordningen er mulig å kombinere med alle de tre aktuelle ID-teknologiene. En av de største utfordringene med å bruke strips vil 
være risiko for at strips kan løsne fra krabbens bein, det antas at krabbens pigger vil bidra til å redusere denne utfordringen. Ettersom stripsene festes rundt 
benet på krabben, er det en fare for at dette reduserer bevegeligheten til krabben. Begrensning i bevegelighet vurderes imidlertid å ha lav effekt på velferden 
til krabben dersom stripsene festes på en forsvarlig måte. Det trekkes frem av Mattilsynet at strips er anbefalt metodikk mtp. dyrevelferd, se appendiks.

Diskusjon og oppsummering av de ulike festeanordningene
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Basert på vurdering av festeanordning anbefales strips som 
den mest aktuelle festeanordningen

De tre aktuelle festeanordningene er gitt en 
tallmessig rangering. Rangeringen er basert på hvor 
godt festeanordningen tilfredsstiller 
vurderingskriteriene, og hvor høyt 
vurderingskriteriene er vektet, som beskrevet i 
kapittel 4.

Grad av oppnåelse er kvantifisert på følgende måte:
● ✓ = 1
● - = 0,5
● ✕ = 0

Scoring for hvert kriterie er beregnet ved å gange 
sammen grad av oppnåelse og vekting av kriteriet. 
Summen av dette utgjør samlet score for 
festeanordningene.

Score for festeanordninger:
T-bar: 67,5
Klistremerker: 76
Strips: 71,5

Scoring-tabeller for hver festeanordning er lagt ved i 
appendiks.

Ved scoring av festeanordninger scores 
klistremerker som den mest aktuelle 
festeanordningen, tett etterfulgt av strips. 

Klistremerker kommer godt ut av scoring og vil 
fungere godt som festeanordning. Likevel er det 
uavklart hvor godt merket sitter på i praksis, samt om 
det vil bli benyttet av næringen.

Strips er en pragmatisk løsning som scorer godt, 
men kan være lettere å flytte enn klistremerker, noe 
som medfører en lavere score enn klistremerker.

T-bar vurderes ikke som aktuell for videre testing 
basert på både lav score og potensielt stor 
påvirkning på dyrevelferd.

Basert på scoring og vurdering av aktuelle 
festeanordninger anbefales strips som den mest 
aktuelle festeanordningen, for videre pilottesting.

Strips har mange av fordelene som både T-bar og 
klistremerke, samtidig som at flere av 
risikoelementene ved klistremerke og T-bar ikke er 
gjeldende for strips. Det trekkes særlig frem at strips 
er anbefalt metodikk mtp. dyrevelferd etter innspill fra 
Mattilsynet.

Selv om strips fremkommer som den anbefalte 
festeanordningen, anbefales det også å gjennomføre 
en pilot med klistremerker for å danne 
erfaringsgrunnlag med begge festeanordningene.

Oppsummering av vurderingScoring av aktuelle festeanordninger Anbefaling
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Vurdering av ID-teknologi



ID-teknologiRFID/NFC
Beskrivelse
● Elektroniske merker som scannes trådløs. Hvert merke har et unikt ID-nummer
● Ettersom signalet går på radiofrekvens, kan teknologien være på innsiden eller 

utenpå dyret
● Det finnes både aktive og passive merker. Aktive merker sender hele tiden ut et 

signal, noe som krever en strømkilde. Passive merker sender kun et signal når de 
scannes

● Det er vanligvis kun mulig å lese fra RFID, mens NFC støtter både lesing og skriving 
av data. NFC kan også sende mer data, men har ofte kortere rekkevidde enn RFID. 
Grunnet lav rekkevidde er det lite praktisk å lese flere merker samtidig, mens dette 
er mulig med RFID

Nøkkelstyrker ved alternativet
● Kan lese flere merker samtidig (parti/kolli)
● Kan lese merket gjennom vann og etter pakking av merket produkt
● Merket kan leses uten direkte synlighet til merket
● Vanskelig å forfalske dersom merket krypteres
● Kan enkelt kombineres med alle tre aktuelle festeanordningene

Nøkkelutfordringer ved alternativet
● Elektriske komponenter som tåler ekstrem kulde og varme medfører større kostnad
● Krever spesialutstyr for å kunne lese merket
● Kan ikke festes inni dyret mtp. matsikkerhet og krever dermed en festeanordning 

utenpå dyret

Vurdering av festeanordning
RFID/NFC sikrer at informasjonen på merket ikke blir endret, merket er ikke avlesbart uten 
spesialutstyr. Den store fordelen til RFID er muligheten til å kunne avlese merker i parti 
fremfor enkeltvis, men dette er en fordel som har lav betydning for anbefaling av teknologi. 
Ved koking og frysing av clusters er det behov for ekstra robuste merker som vil øke 
kostnaden noe.
Dersom merket kun inneholder et ID-nummer, vil ikke RFID gi mer informasjon, 
sammenlignet med annen teknologi. Det er imidlertid lett å kombinere RFID med andre 
teknologier for å lage flere måter å sikre at informasjonen på merket kommer frem.
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Tilgjengelighet
Det finnes et stort antall leverandører av tradisjonelle RFID-merker som kan innkapsles, og 
dermed tåler vann og temperatur for oppbevaring av levende krabbe. RFID-shop1 og andre 
lignende leverandører har flere varianter. Prisen på merkene varierer, men vil ligge på ca. 1 
kr per merke ved stort kvanta. For merker som tåler høyere temperatur, må det påregnes 
noe høyere kost og utvalget av leverandører er mindre. RFIDinc2 og AtlasRFIDshop3 har 
noen merker som skal tåle både høy og lav temperatur. 

1) https://www.therfidshop.com/index.php 
2) https://www.rfidinc.com/applications/extreme-temperature-rfid-tags/

3) https://www.atlasrfidstore.com/rfid-insider/evaluating-high-temperature-rfid-tags 

1

Bildene er tilsendt fra Hallprint

https://www.therfidshop.com/index.php
https://www.rfidinc.com/applications/extreme-temperature-rfid-tags/
https://www.atlasrfidstore.com/rfid-insider/evaluating-high-temperature-rfid-tags
https://www.rfidinc.com/applications/extreme-temperature-rfid-tags/


ID-teknologi RFID/NFC Vurderingstabell

Nr Vurderingskriterier Status Kommentar
Vurderingskriterier som gjelder ID-teknologi

I.1 Ny løsning må støtte god dataflyt og passe inn med eksisterende IT-arkitektur ✓ God dataflyt ivaretas med scanning av ID-merker, kombinert med automatisk ruting av data

I.2 Merket må kunne maskinelt avleses i parti/kolli ✓ RFID støtter avlesning i parti/kolli. Dette er mindre aktuelt ved NFC.

I.3 Merket må være maskinelt avlesbart ✓ Merket er kun maskinelt avlesbart.

I.4 Merket må være sporbart gjennom verdikjeden ✓ Høy sporbarhet, men det kreves spesialutstyr for å scanne.

I.5 Merket gir informasjon til forbruker om hvor krabben er fanget, samt metadata ✓ Løses i backend. Det er mulig å lagre informasjonen i merket.

I.6 Merket må kunne kobles opp mot sluttseddel ✓ Unik ID for sluttseddel kobles mot ID-nummer i merket i backend.

I.7 Individvekt, kjønn og kvalitet på krabbe må kunne kobles opp mot merket ✓ Attributter som individvekt, kjønn, og kvalitet, m.m. kan kobles til ID-nummeret i merket. Dette gjøres ved 
merking av krabbe, og førstegangsregistrering av merket i database.

I.8 Løsning må ha logikk for å sikre at vekt på krabbe som kommer ut av anlegg, er 
mindre eller lik vekt på krabbe som kommer inn på mottak (utbyttefaktor) ✓ Løses i backend.

I.9 Merket må støtte lagring av mer data enn (bare) unik ID ✓ Både RFID og NFC støtter mer data enn kun ID.

I.10 Ved digital scanning av merket skal det være tilgjengelig analog backup ✕ RFID/NFC støtter ikke analog backup med mindre det kombineres med annen teknologi.

Vurderingskriterier som gjelder festeanordning og ID-teknologi

B.1 Ny løsning må være kostnadseffektiv i anskaffelseskostnad ✓ Noe høyere stykkpris per merke, sammenlignet med QR, men fortsatt lav kostnad. Noe dyrere 
scanningutstyr enn QR (fast kostnad). Kostnadseffektiv mtp. tid brukt ved scanning/registrering av merket.

B.2 Merkeløsning må tåle oppbevaring i vann ✓ Når merket er innkapslet i et vannsikkert materiale som feks. plast vil det tåle vann og salt.

B.3 Merkeløsning må tåle frysetemperatur (-40C) dersom det skal benyttes på frosne 
clusters -

Det er mulig å få til, men det vil være mer krevende. Noen merker støtter temperatur ned til -55C i 3 timer, 
men merkene kan ofte ikke scannes i lavere temperatur enn -25C. Det betyr at merket overlever, men ikke 
kan brukes når det er på fryselager. RFID som støtter kaldere temperaturer er mulig å anskaffe, men vil 
øke kostnaden.

B.4 Merkeløsning må tåle koketemperatur (+98C) dersom det skal benyttes på clusters 
som kokes -

Det er mulig å få til, men vil være mer krevende. Noen merker tåler opp til +100C i 2 timer, men merkene 
kan ofte ikke scannes i høyere temp enn +85C. Det betyr at merket overlever, men ikke kan brukes 
direkte etter koking. Basert på kort koketid er trolig ikke dette punktet et stort problem.

B.5 Det skal ikke være økonomisk lønnsomt å forfalske merket ✓ Løses i backend, men er også teknisk vanskeligere å forfalske enn andre ID-teknologier.

B.6 Merkeløsning må tåle å eksponeres for mettet saltvann ✓ Når merket er innkapslet i et vannsikkert materiale som feks. plast vil det tåle vann og salt.

B.7 Påføring og registrering av merket må kunne gjøres hurtig ✓ Hurtig scanning og registrering av attributter ved merking av krabbe.

B.8 Merket må være i et matsikkert materiale - Ved merking på utsiden av krabben, kan RFID/NFC kombineres med matsikre materialer som feks. 
hardplast.
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ID-teknologiQR-kode

Beskrivelse
● QR-koder er et kodet mønster som leses maskinelt for å tolke innholdet i koden. 

Innholdet i koden kan benyttes til å gi kommandoer til verktøyet som leser eller gi 
informasjon

● Kodene leses med dedikerte scannere eller kamera på smarttelefon
● Dataen som er lagret i QR-koden endres ikke før/etter registrering. QR-koden må 

derfor kobles sammen med en løsning i backend for at informasjonen skal kunne 
benyttes

● QR-koder er en velkjent teknologi for å holde oversikt over ressurser i ulike 
verdikjeder

● Fordi QR-koder kan leses med smarttelefon kan de benyttes for 
markedsføringsformål mot sluttbruker

Nøkkelstyrker ved alternativet
● Synlig for brukere og lett å benytte (høy tilgjengelighet)
● Lett å sette opp
● Benyttes av enkeltaktører i næringen i dag

Nøkkelutfordringer ved alternativet
● Ingen data utover unik ID er lagret i merket. Kobling av ID-nummer med annen 

informasjon må gjøres i backend
● Vanskelig å lese i parti/kolli
● Avhengig av direkte synlighet av merket for avlesning

Vurdering av festeanordning
QR-koder er en pragmatisk løsning som er både lett tilgjengelig og lett å bruke. I tillegg til 
tradisjonelle QR-koder finnes det også lignende varianter, som støtter lagring av mer 
informasjon og gjør forfalskning av merkene vanskeligere.

QR-koder kan printes på de fleste materialer, men har best effekt dersom det er stor kontrast 
mellom datapunktene og bakgrunnsfargen. Kodene kan lett kombineres med andre 
teknologier og benyttes med alle tre aktuelle festeanordningene.
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Tilgjengelighet
Det vil være mest aktuelt å vurdere en kombinasjon av plastikkmerker med QR-koder. Feks. 
AMS Printing1 tilbyr merker i plastikk hvor en QR-kode kan printes. 
Ved valg av klistremerker som festeanordning, kan QR-koden skrives direkte på merket.

1) https://www.amsprinting.com/products/custom-printed-white-plastic-tags/white-plastic-tag  

2

https://www.amsprinting.com/products/custom-printed-white-plastic-tags/white-plastic-tag


ID-teknologi QR-kode Vurderingstabell
Nr Vurderingskriterie Status Kommentar

Vurderingskriterier som gjelder ID-teknologi
I.1 Ny løsning må støtte god dataflyt og passe inn med eksisterende IT-arkitektur ✓ God dataflyt ivaretas med scanning av ID-merker, kombinert med automatisk ruting av data.

I.2 Merket må kunne maskinelt avleses i parti/kolli - Ved avansert scanne-utstyr vil det være mulig å lese i parti/kolli, men dette krever at merket er synlig.

I.3 Merket må være maskinelt avlesbart ✓ Merket er kun maskinelt avlesbart.

I.4 Merket må være sporbart gjennom verdikjeden ✓ QR er fysisk og lett tilgjengelig for scanning.

I.5 Merket gir informasjon til forbruker om hvor krabben er fanget, samt metadata ✓ Løses i backend.

I.6 Merket må kunne kobles opp mot sluttseddel ✓ Unik ID for sluttseddel kobles mot ID-nummer i merket backend.

I.7 Individvekt, kjønn og kvalitet på krabbe må kunne kobles opp mot merket ✓
Attributter som individvekt, kjønn, og kvalitet, m.m. kobles til ID-nummeret i merket. Dette gjøres ved 
merking av krabbe, og førstegangsregistrering av merket i database. Utvidet informasjon kan ikke lagres 
direkte i merket.

I.8 Løsning må ha logikk for å sikre at vekt på krabbe som kommer ut av anlegg, er 
mindre eller lik vekt på krabbe som kommer inn på mottak (utbyttefaktor) ✓ Løses i backend.

I.9 Merket må støtte lagring av mer data enn (bare) unik ID - Det er mulig å legge til mer data i merket enn kun ID, men denne informasjonen vil være statisk. I praksis 
løses dette i backend.

I.10 Ved digital scanning av merket skal det være tilgjengelig analog backup ✕ QR-kode kan kombineres med en analog backup.

Vurderingskriterier som gjelder festeanordning og ID-teknologi
B.1 Ny løsning må være kostnadseffektiv i anskaffelseskostnad ✓ Kostnadseffektiv mtp. tid brukt ved scanning/registrering av merket. Rimelig scanneutstyr.

B.2 Merkeløsning må tåle oppbevaring i vann ✓ Når merket er innkapslet i et vannsikkert materiale som feks. plast.

B.3 Merkeløsning må tåle frysetemperatur (-40C) dersom det skal benyttes på frosne 
clusters ✓ Når merket er innkapslet i et vannsikkert materiale som feks. plast.

B.4 Merkeløsning må tåle koketemperatur (+98C) dersom det skal benyttes på clusters 
som kokes ✓ Når merket er innkapslet i et vannsikkert materiale som feks. plast.

B.5 Det skal ikke være økonomisk lønnsomt å forfalske merket ✓ Løses i backend.

B.6 Merkeløsning må tåle å eksponeres for mettet saltvann ✓ Når merket er innkapslet i et vannsikkert materiale som feks. plast.

B.7 Påføring og registrering av merket må kunne gjøres hurtig ✓ Hurtig scanning og registrering av attributter ved merking av krabbe.

B.8 Merket må være i et matsikkert materiale ✓ Avhengig av festeanordning, men QR-koder kan festes på en rekke løsninger.
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ID-teknologiID-nummer med manuell registrering

Beskrivelse
● ID-, parti-, eller løpenummer som manuelt registreres i en database ved påføring av 

merket
● ID-nummeret er i praksis samme informasjon som kommer ut fra de andre ID-

teknologiene. Hovedforskjellen er at informasjonen er tilgjengelig uten maskinell 
avlesning, og manuelt registreres i stedet for maskinell scanning

● All logikk og tilleggsinformasjon ligger i bakkant av selve merket, mens koden på 
merket er nøkkelen for både registrering og sporing i backend

Nøkkelstyrker ved alternativet
● Lett å implementere
● Billig å anskaffe og drifte mtp. utstyrskostnad
● Kan enkelt kombineres med annen teknologi

Nøkkelutfordringer ved alternativet
● Må ha kobling i bakkant, ingen data utover ID-nummeret er lagret på merket
● Tidkrevende med manuell registrering av merket
● Høy risiko for menneskelig feil med manuell registrering av merket
● Ikke mulig å lese i parti/kolli

Vurdering av festeanordning
Manuelt ID-nummer er en enkel løsning, men vil kreve mer manuelt arbeid ved registrering 
sammenlignet med de to andre aktuelle ID-teknologiene.

Løpenummer kan kombineres med andre ID-teknologier. Det kan dermed fungere som en 
backup ved å kombineres med annen ID-teknologi.
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Tilgjengelighet
Det finnes flere ulike typer merker som kan knyttes opp mot ID-nummer for manuell 
registrering. Som følge av flere mulige løsninger for et slikt type merke, vurderes alternativet 
som veldig tilgjengelig. Graden av tilgjengelighet vil videre avhenge av hvilken 
festeanordning som knyttes til merket. 
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ID-teknologi ID-nummer med manuell registrering Vurderingstabell
Nr Vurderingskriterie Status Kommentar

Vurderingskriterier som gjelder ID-teknologi

I.1 Ny løsning må støtte god dataflyt og passe inn med eksisterende IT-arkitektur - Ikke god dataflyt i stor skala, ettersom merkene må registreres manuelt. Støtter automatisk ruting av data 
etter manuell registrering av ID-merket i backend.

I.2 Merket må kunne maskinelt avleses i parti/kolli ✕ ID-nummer har ikke støtte for avlesning i parti/kolli.

I.3 Merket må være maskinelt avlesbart ✕ ID-nummer er ikke designet for å kunne leses maskinelt.

I.4 Merket må være sporbart gjennom verdikjeden - ID-nummer kan leses gjennom hele verdikjeden, men det legges ikke til rette for at dette skal 
leses/benyttes.

I.5 Merket gir informasjon til forbruker om hvor krabben er fanget, samt metadata ✓ Dette løses i backend, men vil ikke være tilgjengelig direkte i merket.

I.6 Merket må kunne kobles opp mot sluttseddel ✓ Unik ID for sluttseddel kobles mot ID-nummer i merket i backend.

I.7 Individvekt, kjønn og kvalitet på krabbe må kunne kobles opp mot merket ✓ Attributter som individvekt, kjønn, og kvalitet, m.m. kobles til ID-nummeret i merket. Dette gjøres ved 
merking av krabbe, og førstegangsregistrering av merket i database.

I.8 Løsning må ha logikk for å sikre at vekt på krabbe som kommer ut av anlegg, er 
mindre eller lik vekt på krabbe som kommer inn på mottak (utbyttefaktor) ✓ Løses i backend.

I.9 Merket må støtte lagring av mer data enn (bare) unik ID ✕ Merket støtter ikke mulighet for håndtering av mer data enn unik ID.

I.10 Ved digital scanning av merket skal det være tilgjengelig analog backup ✓ Merket er kun analogt.

Vurderingskriterier som gjelder ID-teknologi og ID-teknologi

B.1 Ny løsning må være kostnadseffektiv i anskaffelseskostnad ✓ Det vil være rimelig å anskaffe merker med ID-nummer på

B.2 Merkeløsning må tåle oppbevaring i vann ✓ Når merket er produsert i et vannsikkert materiale som feks. plast vil det tåle oppbevaring i vann.

B.3 Merkeløsning må tåle frysetemperatur (-40C) dersom det skal benyttes på frosne 
clusters ✓ Dette vil avhenge av merket nummeret er skrevet på, men feks. hardplast kan tåle frys.

B.4 Merkeløsning må tåle koketemperatur (+98C) dersom det skal benyttes på clusters 
som kokes ✓ Dette vil avhenge av materialet ID-nummeret er printet på. Hardplast kan eksempelvis tåle koking.

B.5 Det skal ikke være økonomisk lønnsomt å forfalske merket - Løses i backend, men det er vesentlig lettere å forfalske et løpenummer (og unngå å bli oppdaget) enn 
andre teknologier. Ved bruk av forfalsket merke vil dette avdekkes i backend.

B.6 Merkeløsning må tåle å eksponeres for mettet saltvann ✓ Når merket er innkapslet i et vannsikkert materiale som feks. plast vil det tåle vann og plast.

B.7 Påføring og registrering av merket må kunne gjøres hurtig ✕
Løsningen er ikke kostnadseffektiv med mindre det brukes i lavskala volum. Dette kommer av tidsbruken 
for hver gang merket skal registreres i database. I tillegg er det betydelig rom for menneskelig feil ved 
registrering av merket.

B.8 Merket må være i et matsikkert materiale ✓ Avhengig av materiale, er det mulig å ha ID-nummer på matsikkert materiale.
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RFID/NFC har noen unike egenskaper som gjør teknologien gunstig for merking av krabbe. En av de største fordelene med denne teknologien, er 
muligheten for lesing av flere merker samtidig, men dette er en lavt vektet fordel ihht. kapittel 4. I tillegg vil merket kunne leses gjennom vann og etter krabbe 
er pakket. Ved RFID/NFC vil det være vanskelig å forfalske merkene, men dette utgjør ikke en stor forskjell i vurderingen, ettersom de to andre ID-
teknologiene også støtter høy sikkerhet i backend. Ved å ta i betraktning at det er krav til at merket må tåle koking og frys, vil dette medføre høyere 
kostnader for merket, samt begrenset leverandørtilgjengelighet. Med bakgrunn i disse forholdene er ikke RFID/NFC det mest egnede verktøyet for 
identifisering av krabbe.

Manuelt leselige ID-nummer er en enkel metode som kan brukes for merking og vil ha lavere utstyrskostnader sammenlignet med de andre vurderte 
teknologiene. Likevel, på bakgrunn av en mer tidkrevende prosess vil manuellt leselige ID-nummer være mer kostbare å implementere, enn for eksempel 
QR-koder. ID-nummer kan enkelt kombineres med annen teknologi, men i likhet med QR-kode er det nødvendig å velge hvilke materiale koden skal skrives 
på. ID-nummer for merking vurderes som en lite praktisk løsning alene, men vil til fordel kunne kombineres med QR-kode for å sikre manuell backup, dersom 
en QR-kode skulle være vanskelig å registrere. Ved kombinasjon av QR og ID-nummer, vil det manuelt lesbare ID-nummeret være identisk med ID-
nummeret som ligger lagret i QR-koden. QR og ID-nummer inneholder dermed samme informasjon, men utfyller hverandre dersom én av teknologiene ikke 
kan leses.

QR-kode vurderes som en pragmatisk løsning som er enkel å bruke og sette opp, videre er teknologien lett tilgjengelig på markedet. Enkeltaktører i 
næringen benytter teknologien i dag, noe som legger til rette for mulig erfaringsutveksling. For å benytte QR-koder må koden printes på et materiale, dette
må være utarbeidet i henhold til Mattilsynets forskrifter om mattrygghet, og støtte verdikjeden merket skal utsettes for, eksempelvis koketemperatur og frysing 
i mettet saltvann. QR-koder krever maskinell avlesning og har ikke alene en analog backup.

Diskusjon og oppsummering av de ulike ID-teknologiene
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Basert på vurdering av ID-teknologi anbefales bruk av QR-koder 
kombinert med et manuelt ID-nummer

De tre aktuelle ID-teknologiene er gitt en tallmessig 
rangering. Rangeringen er basert på hvor godt 
festeanordningen tilfredsstiller vurderingskriteriene, 
og hvor høyt vurderingskriteriene er vektet, som 
beskrevet i kapittel 4.

Grad av oppnåelse er kvantifisert på følgende måte:
● ✓ = 1
● - = 0,5
● ✕ = 0

Scoring for hvert kriterie er beregnet ved å gange 
sammen grad av oppnåelse og vekting av kriteriet. 
Summen av dette utgjør samlet score for 
festeanordningene.

Score for ID-teknologi:
RFID/NFC: 58,5
QR-kode: 65
ID-nummer: 51,5

Scoring-tabeller for hver ID-teknologi er lagt ved i 
appendiks.

Ved scoring av ID-teknologi, kommer QR-kode ut 
med best score av de aktuelle kandidatene. 

RFID/NFC scorer nest best, og har noen unike 
egenskaper som gjør teknologien godt egnet for 
merking. Samtidig medfører RFID/NFC en rekke 
utfordringer ved produksjon av clusters, som 
overveier fordelene ved teknologien. Dette gjør 
RFID/NFC til en mindre aktuell merketeknologi.

Til tross for at ID-nummer scorer lavest, vil denne 
teknologien likevel være gunstig i kombinasjon med 
QR-kode for å ha en manuell backup.

Basert på scoring og vurdering av aktuelle ID-
teknologier, anbefales QR-kode som den mest 
aktuelle ID-teknologien.

Det anbefales videre at QR-kode benyttes i 
kombinasjon med manuelt lesbare ID-nummer, 
også kalt løpenummer, som vil fungere som en 
backup dersom QR-koden blir skadet eller er 
uleselig.

Oppsummering av vurderingScoring av aktuelle ID-teknologier Anbefaling
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Drøfting av 
løsning backend



Backend brukes i denne rapporten som en 
samlebetegnelse for all datahåndtering. Dette 
inkluderer:
● Registrering av ID-merket i database
● Teknisk lagringsmåte, herunder lagringstid 

og -kvalitet
● Kobling av merket mot andre datakilder
● Rettigheter og eierskap
● Logisk kontroll av informasjon

Merker må registreres for å sikre sporbarhet og 
unngå ulovlig aktivitet. Ved å samle data i en 
database vil informasjonen være lett tilgjengelig, og 
historikk kan lagres over lengre tid. 

For å sikre at input til database er riktig, anbefales 
det også å innføre logiske kontroller. Kontrollene kan 
begrense hvilken data som kan lagres, i tillegg til å gi 
varsel til forvaltningen om mulige brudd, som 
grunnlag for inspeksjon.

Etter registrering av krabbens merke i databasen vil 
det opprettes en digital kopi av krabben, som følger 
foredling av krabben nedstrøms i verdikjeden.
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Definisjon av backend-dataløsning med underliggende 
komponenter

For å sikre at data fra merkeløsningen lagres på en 
effektiv måte anbefales det å benytte en database til 
datalagring.

Ved valg av databaseteknologi bør det gjennomføres 
flere vurderinger:
● Hvem skal ha skrive/lese-tilganger?
● Hvilken data skal lagres?
● Hvilken arkitektur skal velges?
● Hvem skal eie databasen?
● Hvilken sikkerhet trengs?
● Hvilke datakilder skal kobles sammen?
● Hvilket nivå av redundans og oppetid er 

akseptabelt?

Ved implementering av databaser må det i tillegg 
vurderes hvor databasen fysisk plasseres. De siste 
årene, har mange virksomheter og offentlige aktører 
migrert fra lokale datasentre til skybaserte løsninger.

Ved skybaserte databaser, tar en kommersiell aktør 
ansvar for det fysiske vedlikeholdet av databasene, 
samt sikrer oppetid og tilgjengelighet.

For å sikre at lagret data er korrekt og for å unngå 
forfalskning og/eller feilregistrering, anbefales det å 
innføre logiske kontroller i tilknytning til databasen.

Vi skiller her mellom pro- og retroaktive kontroller. 

Proaktive kontroller
De proaktive kontrollene regulerer hvilken 
informasjon som kan registreres i databasen. Dette 
kan feks. være obligatoriske felt som må fylles ut for 
å registrere ID-merket. 

Retroaktive kontroller
Retroaktive kontroller benyttes senere i prosessen 
og kan eksempelvis avdekke ulovligheter og 
feilregistreringer. Disse kontrollene fungerer som en 
automatisk kvalitetssjekk av data som registreres, og 
kan varsle dersom dataene feiler den logiske 
sjekken. Noen eksempler på logiske tester som 
anbefales, er:
● Krabber har maks to clusters og maks åtte 

bein, inkludert klør
● Vekt på sluttseddel ved kjøp fra fisker må 

være større eller lik vekt som selges fra 
anlegg, ekskludert forpakningsvekt

Lagring av dataOm backend Logiske kontroller
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Blokkjedeteknologi kan fungere som et robust alternativ til 
tradisjonelle databaser

En blokkjede baserer seg på en liste med 
posteringer, samlet i en blokk, som henger sammen 
ved hjelp av kryptering. Den underliggende 
teknologien er best kjent fra kryptovaluta, men har 
også andre bruksområder. Herunder smart-
kontrakter og databaselagring med økt mulighet for 
sporing av data.

Tradisjonelle blokkjeder har fokus på transparens og 
en desentralisert struktur. Dette vil si at oversikten 
over posteringer er tilgjengelig for alle og selve 
blokkjeden administreres og eies av brukerne. Merk 
at dette ikke er en uttømmende beskrivelse av 
blokkjeder, men noen av nøkkelegenskapene.

Private blokkjede
En privat blokkjede skiller seg fra offentlige 
(tradisjonelle) blokkjeder ved å være kontrollert av 
én administrator. Denne administratoren kan 
distribuere tilganger til aktører som kan lese og/eller 
redigere informasjon. Teknologien er særlig aktuell 
for å sikre sporbarhet og troverdighet til data i en 
verdikjede.

For Fiskeridirektoratet vil en privat, fremfor 
tradisjonell, blokkjede være mest aktuell. Den største 
fordelen med teknologien, er å sikre høy troverdighet 
til dataen i blokkjeden. I motsetning til tradisjonelle 
databaser er det ikke mulig å slette informasjon som 
er lagt til i blokkjeden, noe som sikrer høy 
troverdighet og sporbarhet i dataene.

Posteringer i blokkjeden er delbare og sporbare; 
Dette vil si at for merking av clusters vil det være 
sporbart hvilken krabbe hver cluster kommer fra. I 
teorien kan posteringer splittes opp i et stort antall 
mindre biter og fremdeles være sporbart tilbake til 
hovedposteringen. Denne sporbarheten er også 
mulig med tradisjonelle databaser, men dette kan 
være mer krevende å sette opp.

Grunnet krypteringen av posteringene har 
blokkjededatabaser en god innebygget sikkerhet.

Blokkjede er fremdeles en relativt ny teknologi, som 
har begrensede bruksområder. Få offentlige og 
næringsaktører har tatt aktivt bruk av blokkjeder og 
det er begrenset kompetanse på feltet. 

Én av hovedutfordringene som trekkes frem ved bruk 
av blokkjedeteknologi er prosessorkraften som 
kreves for å kryptere posteringene. Dette leder igjen 
til høyt energiforbruk, og noe tregere skriving og 
lesing i forhold til tradisjonelle databaser.

På grunn av mindre eksisterende dokumentasjon er 
det mer krevende å sette opp og vedlikeholde en 
blokkjede som database, enn en tradisjonell 
database. Færre fagressurser har kompetanse på 
feltet og kostnadene vil sannsynligvis være høyere.

Dersom Fiskeridirektoratet beslutter å innføre en 
blokkjede som database oppfordres det til 
erfaringsutveksling med andre offentlige aktører, 
som Brønnøysundregistrene og deres arbeid med 
aksjebok på blokkjede.

Fordeler med privat blokkjedeBeskrivelse Utfordringer med blokkjedeteknologi



Det anbefales å benytte en privat blokkjede 
som database, denne bør enten eies av 
Fiskeridirektoratet eller en annen sentral 
aktør i forvaltningen. Næringsaktører får 
tilgang til å enkelt skrive til blokkjeden, men 
slipper kostnaden med å sette opp 
strukturen.

For å sikre sporbarhet til krabbens 
opprinnelse bør ID-nummeret på krabbens 
merke kobles mot tilhørende sluttseddel fra 
Norges Råfisklag. Denne koblingen åpner 
for automatiske tester som sjekker for ulovlig 
omsetning.

Det anbefales videre å innføre logiske 
kontroller som varsler forvaltningen. Se side 
46 for eksempler på logiske kontroller.

Videre vurdering og testing av ulike 
backend-løsninger håndteres i et nytt 
prosjekt hos Fiskeridirektoratet. Se kapittel 6 
for overordnet beskrivelse av neste steg for 
pilottesting.
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● Hver krabbe merkes med minst ett merke, merkene har et unik 
ID-nummer som forblir uendret gjennom hele verdikjeden og kan 
ikke slettes

● Krabben kan merkes med flere merker før den deles opp i 
underprodukter. Dette sikrer sporbarhet tilbake til det originale ID-
nummeret, og hvilket krabbe produktet kommer fra

● Ved scanning av merket og registrering av krabbe i databasen 
kan det enkelt legges til metadata som feks. krabbens kjønn, 
vekt, og kvalitet

● Anbefalte registreringsmodus ved scanning av merket:
1. Førstegangsregistrering av merket krabbe, med registrering 

av metadata
2. Duplisering av merke, brukes for å knytte flere merker til 

samme opprinnelse, feks. ved ett merke per cluster
3. Endring av merke, benyttes feks. dersom et merket faller av, 

men krabben fortsatt har et gjenstående merke. Lignende 
duplisering av merket, men denne registreringsmodusen vil 
også ugyldiggjøre merket som har forsvunnet, så det ikke kan 
omsettes. Benyttes også for endring av merke om krabben 
dør under oppbevaring eller andre endringer skjer

4. Steg i verdikjeden, når krabbe går videre til nytt steg som 
feks. prosessering, lagring, transport, salg

Ved hver scan-modus kan det legges til metadata.

Design og anbefaling av backend for merking og sporing

● I Indonesia har blokkjede blitt benyttet 
for å spore tunfisk som er bærekraftig 
fisket

● I prøveperioden på 6 måneder, ble det 
benyttet smartklistremerker (NFC) 
sammen med mobiltelefoner for å spore 
fisken fra fangst til forbruker

● Blokkjede ble benyttet for å sikre 
sporbarhet og transparens gjennom hele 
prosessen

● Kun sertifiserte fiskere fikk tilgang til å 
merke sine produkter, noe som på sikt vil 
kunne gi økt kredibilitet til sertifiseringen

● I praksis ble det laget en digital kopi av 
produktet. Tunfisken ble scannet ved 
flere punkt i produksjonslinjen og ved 
oppdeling i flere produkter per tunfisk, 
ble dette representert i den digitale 
kopien i databasen

● Hele rapporten for referansecaset kan 
leses her: 
https://www.provenance.org/tracking-
tuna-on-the-blockchain

ReferansecaseDesign av løsning backend for merking av 
kongekrabber Anbefaling av løsning

https://www.provenance.org/tracking-tuna-on-the-blockchain


49

Oppsummering av 
konklusjoner og anbefalinger



Konklusjon og oppsummering for merketeknologi og sporing av 
kongekrabbe i verdikjeden
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Forslag til prioritering av festeanordning: 

1. Strips
2. Klistremerker

Det anbefales i hovedsak at merket festes med 
strips på krabben. Dette er festeanordningen 
med minst inngripen i dyrevelferd. Strips løser 
merking på en pragmatisk måte og kan enkelt 
fjernes etter salg.

Mtp. utfordringene med dyrevelferd og at det 
ikke kan benyttes på en effektiv måte for 
clusters, utelukkes T-bar som et reelt alternativ 
for utrulling til hele næringen. 

Vi anbefaler å teste strips og klistremerker i en 
pilot for å danne større erfaringsgrunnlag.

Anbefalt ID-teknologi: QR-kode

QR-koder er ID-teknologien med bredest 
bruksområde og som tilbyr best fleksibilitet for 
variasjon i produksjonslinjer og verdikjeder for 
næringen.

Merket er ansett som det mest robuste for ulike 
omgivelser, samtidig som det er mest 
kostnadseffektivt mtp. tidsbruk for registrering av 
merket i database. 

Videre anbefales det å kombinere QR-koder 
med ID-nummer som printes på samme merke. 
Dette øker fleksibiliteten til merket dersom QR-
kode blir skadet og/eller ulesbar. Begge kodene 
peker mot samme sted

Forslag til registrering i backend:

For å registrere merkene, anbefales det 
forskjellige scan-moduser basert på hvor i 
prosessen krabben befinner seg. Forslag til 
scan-punkter, er:

1. Førstegangsregistrering
2. Duplisering av merke
3. Endring av merke
4. Steg i verdikjeden

Det anbefales å benytte en privat blokkjede som 
database for å sikre god datakvalitet. Nøyaktig 
arkitektur av dataflyt og hvem som er eier av 
databasen(e) gjennomføres i prosjektets fase 2

Anbefalt ID-teknologiAnbefalt festeanordning Backend
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1. Krabbe landes 2. Merket påføres 3. Merket 
registreres 4. Oppbevaring

Skissert forslag til prosess ved merking av kongekrabbe

Sluttseddel føres for 
hele lasten.

Strips eller klistremerke 
festes på ett av beina til 
krabbe.

Evt. festes merket på 
begge krabbens 
clusters. Dette er mest 
aktuelt om mottak vet at 
krabben skal gå til 
produksjon av clusters.

Merket scannes med 
scan-modusen 
førstegangs-
registrering. Merket 
kobles opp mot 
sluttseddel. Informasjon 
om vekt, kjønn, kvalitet 
legges inn.

Evt. ekstramerke 
dupliseres ved hjelp av 
scan-modusen 
duplisering av merke
for produksjon av 
clusters.

Se side 48 for beskrivelse av 
ulike scan-modus.

Krabben oppbevares i 
vanntank.

Hvis et merke faller av, 
men krabben fortsatt 
har et resterende 
merke, benyttes scan-
modusen endring av 
merke.

Krabber som skal 
selges som clusters 
knekkes i to deler.

Krabbe må være 
merket på begge sider 
før knekking. Merkene 
er koblet med scan-
modusen duplisering 
av merke.

Clusters kokes og 
fryses. Merket forblir på 
krabben gjennom 
prosessen.

Dersom merket faller av 
under produksjon, 
benyttes scan-modusen 
endring av merke.

Hel krabbe pakkes med 
merket på.

Clusters pakkes med 
merket og oppbevares 
eller selges.

For fremtidige steg, 
benyttes scan-modusen 
steg i verdikjeden.

5. Krabbe knekkes 6. Clusters 
behandles

7. Krabbe pakkes 
og evt. lagres



Gjennomføring av pilot for videre testing

6
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For å implementere merking og sporing av kongekrabbe 
anbefales det å gjennomføre flere piloter med en 
eksperimentell og iterativ tilnærming
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2. Teste

1. Forberede

3. Innsikt

4. Avslutte
En pilotbasert tilnærming gjør at man raskt får testet ulike løsninger, identifisert hvilke 
løsninger som fungerer godt, og avluttet mindre gode alternativer før det går for lang tid. 
Pilottesting er viktig for å undersøke at vurderinger og antakelser om merketeknologiene 
stemmer i praksis.

Anbefalt merketeknologi for pilottesting er strips og klistremerker, der begge 
festeanordningene bruker QR-kode sammen med et manuelt ID-nummer som ID-teknologi. 
Ved pilotering av merketeknologiene bør det være fokus på å teste forskjellige leverandører av 
løsningene, ulike materialer, og beste plassering av merkene på kongekrabben. Se neste side 
for flere spørsmål som bør undersøkes ved hjelp av pilottesting. 

Pilotene bør gjennomføres i samarbeid med flere næringsaktører, for å samle informasjon om 
hvordan merking og sporing av kongekrabbe fungerer i ulike praktiske forhold. I løpet av dette 
prosjektet ble det identifiserte varierende verdikjeder som informerte krav til merketeknologi, 
disse kravene er reflektert i vurderingskriteriene i kapittel 4 i denne rapporten. 

For å sikre et godt beslutningsgrunnlag, bør det gjennomføres piloter for både strips og 
klistremerker hos flere næringsaktører. Dette samler verdifull innsikt fra næringen, samt at 
næringsaktørene får sammenlignet festeanordningene og kan dele sine erfaringer om hvilke 
løsninger som fungerer best i praksis. 



1. Forberede 2. Teste 3. Innsikt 4. Avslutte

● Hva vil vi ha svar på? 
● Hvordan går vi frem?
● Når vet vi at vi er ferdig med testing og kan gå 

videre til siste fase?

● Aktører for medfinansiering
● Næringsaktører 
● Hvem skal være med å teste?
● Er næringsaktørene representative for resten av 

næringen?
● Er mottaksstasjonene representativ for 

næringen? Feks. med tanke på produksjonslinjer
● Er næringsaktørene representative for 

vurderingskriteriene fra dette prosjektet? Feks. 
koking av krabbe, og forskjellige frysemetoder

● Ulike produsenter
● Hvordan fungerer strips i praksis?
● Er det fare for at noen strips faller av?
● Hvor på krabben skal de festes?
● Hvor stramt skal de sitte på krabben?
● Hvilken type strips passer best? 

Sikkerhetsstrips, kabelstrips, o.l.
● Skal QR-koden være integrert i strips, 

eller være et løst merke som kan festes av 
strips? Løse merker kan gi mer fleksibilitet 
og åpner for mer unike design for både 
strips og merkelapp

● Er det fare for at strips reduserer 
bevegeligheten til krabben?

● Ulike produsenter
● Hvordan fungerer klistremerker i praksis?
● Hvor godt sitter de på ved koking og 

frysing?
○ Hvilket lim passer best?
○ Materiale på den synlige delen av 

klistremerket
● Kan klistremerket løsnes eller tas av 

krabben ved behov?
● Ulike plasseringer på krabbe
● Kan klistremerker påføres våt/fuktig 

overflate på krabben?

● Ulike produsenter
● Forskjellig materiale på merkelappen
● Lesbarhet

○ Størrelse på QR
○ Påvirkes lesbarheten av koking og frysing?

● Fungerer alle ulike scan-modus? For registrering av krabbe i databasen
● Fungerer manuell backup med ID-nummer?
● Teste kobling av ID-nummer mot sluttseddel

Bearbeide informasjon 
for å skape innsikt

Er pilotplanen 
tilfredsstilt?

Skal det gjennomføres 
ny runde med testing? 

Er det samlet nok 
innsikt til å gå videre 
til neste fase?

Utarbeide forskrift for 
merking og sporing av 
kongekrabbe gjennom 
verdikjeden, med 
bakgrunn i innsikt 
opparbeidet i test-
fasen av 
pilotprosjektet

Utarbeide pilotplan

Tilknytte samarbeidspartnere

Bestille utstyr og teknologi som skal testes

Avklare hvordan data skal håndteres i testfasen

Testing av strips Testing av klistremerke

Testing av merkelapp med QR-kode og ID-nummer

Backend - testing av scanning og registrering av merker

Bearbeide Forskrif
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Festeanordning T-bar Scoretabell
Nr Vurderingskriterier Oppnåelse Score:

Vurderingskriterier som gjelder festeanordning Grad av oppnåelse * vekting vurderingskriterie = sum

F.1 Samme merketeknologi må kunne benyttes på både hel krabbe og clusters ✕ 0 * 2 = 0

F.2 Samme merketeknologi må kunne benyttes på single-legs og krabbeklør, samt andre 
produkter av krabbe ✕ 0 * 2 = 0

F.3 Merket må støtte festing på krabbe tidlig i prosessen, helst ved ressursuttak - 0,5 * 4 = 2

F.4 Fysisk sikkerhet må ivaretas ved merking ✓ 1 * 5 = 5

F.5 Merker må ikke kunne flyttes mellom individuelle krabber - 0,5 * 5 = 2,5

F.6 Det må være mulig å merke hver individuelle krabbe, ikke bare kohorter ✓ 1 * 5 = 5

F.7 Merket må holdes på krabbe, selv om bein og klør faller av ✓ 1 * 4 = 4

F.8 Merking må skje hurtig av hensyn til temperaturendringer som kan påvirke dyrevelferd ✓ 1 * 2 = 2

F.9 Krabber under 1,6 kg må kunne merkes med merketeknologien ✓ 1 * 5 = 5

F.10 Merket må være synlig ✓ 1 * 3 = 3

F.11 Hel krabbe må kunne merkes med anordningen senest ved landing (produkter kan 
tilleggsmerkes senere) ✓ 1 * 5 = 5

Vurderingskriterier som gjelder festeanordning og ID-teknologi
B.1 Ny løsning må være kostnadseffektiv i anskaffelseskostnad ✓ 1 * 2 = 2

B.2 Merkeløsning må tåle oppbevaring i vann ✓ 1 * 5 = 5

B.3 Merkeløsning må tåle frysetemperatur (-40C) dersom det skal benyttes på frosne 
clusters ✓ 1 * 5 = 5

B.4 Merkeløsning må tåle koketemperatur (+98C) dersom det skal benyttes på clusters 
som kokes ✓ 1 * 5 = 5

B.5 Det skal ikke være økonomisk lønnsomt å forfalske merket ✓ 1 * 5 = 5

B.6 Merkeløsning må tåle å eksponeres for mettet saltvann ✓ 1 * 4 = 4

B.7 Påføring og registrering av merket må kunne gjøres hurtig ✓ 1 * 3 = 3

B.8 Merket må være i et matsikkert materiale ✓ 1 *5 = 5

SUM 67,5
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Festeanordning Klistremerke Scoretabell
Nr Vurderingskriterier Oppnåelse Score

Vurderingskriterier som gjelder festeanordning Grad av oppnåelse * vekting vurderingskriterie = sum

F.1 Samme merketeknologi må kunne benyttes på både hel krabbe og clusters ✓ 1 * 2 = 2

F.2 Samme merketeknologi må kunne benyttes på single-legs og krabbeklør, samt andre 
produkter av krabbe ✓ 1 * 2 = 2

F.3 Merket må støtte festing på krabbe tidlig i prosessen, helst ved ressursuttak ✓ 1 * 4 = 4

F.4 Fysisk sikkerhet må ivaretas ved merking ✓ 1 * 5 = 5

F.5 Merker må ikke kunne flyttes mellom individuelle krabber ✓ 1 * 5 = 5

F.6 Det må være mulig å merke hver individuelle krabbe, ikke bare kohorter ✓ 1 * 5 = 5

F.7 Merket må holdes på krabbe, selv om bein og klør faller av ✓ 1 * 4 = 4

F.8 Merking må skje hurtig av hensyn til temperaturendringer som kan påvirke dyrevelferd ✓ 1 * 2 = 2

F.9 Krabber under 1,6 kg må kunne merkes med merketeknologien ✓ 1 * 5 = 5

F.10 Merket må være synlig ✓ 1 * 3 = 3

F.11 Hel krabbe må kunne merkes med anordningen senest ved landing (produkter kan 
tilleggsmerkes senere) ✓ 1 * 5 = 5

Vurderingskriterier som gjelder festeanordning og ID-teknologi
B.1 Ny løsning må være kostnadseffektiv i anskaffelseskostnad ✓ 1 * 2 = 2

B.2 Merkeløsning må tåle oppbevaring i vann ✓ 1 * 5 = 5

B.3 Merkeløsning må tåle frysetemperatur (-40C) dersom det skal benyttes på frosne 
clusters ✓ 1 * 5 = 5

B.4 Merkeløsning må tåle koketemperatur (+98C) dersom det skal benyttes på clusters 
som kokes ✓ 1 * 5 = 5

B.5 Det skal ikke være økonomisk lønnsomt å forfalske merket ✓ 1 * 5 = 5

B.6 Merkeløsning må tåle å eksponeres for mettet saltvann ✓ 1 * 4 = 4

B.7 Påføring og registrering av merket må kunne gjøres hurtig ✓ 1 * 3 = 3

B.8 Merket må være i et matsikkert materiale ✓ 1 * 5 = 5

SUM 76
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Festeanordning Strips Scoretabell
Nr Vurderingskriterier Oppnåelse Score

Vurderingskriterier som gjelder festeanordning Grad av oppnåelse * vekting vurderingskriterie = sum

F.1 Samme merketeknologi må kunne benyttes på både hel krabbe og clusters ✓ 1 * 2 = 2

F.2 Samme merketeknologi må kunne benyttes på single-legs og krabbeklør, samt andre 
produkter av krabbe ✓ 1 * 2 = 2

F.3 Merket må støtte festing på krabbe tidlig i prosessen, helst ved ressursuttak ✓ 1 * 4 = 4

F.4 Fysisk sikkerhet må ivaretas ved merking ✓ 1 * 5 = 5

F.5 Merker må ikke kunne flyttes mellom individuelle krabber - 0,5 * 5 = 2,5

F.6 Det må være mulig å merke hver individuelle krabbe, ikke bare kohorter ✓ 1 * 5 = 5

F.7 Merket må holdes på krabbe, selv om bein og klør faller av - 0,5 * 4 = 2

F.8 Merking må skje hurtig av hensyn til temperaturendringer som kan påvirke dyrevelferd ✓ 1 * 2 = 2

F.9 Krabber under 1,6 kg må kunne merkes med merketeknologien ✓ 1 * 5 = 5

F.10 Merket må være synlig ✓ 1 * 3 = 3

F.11 Hel krabbe må kunne merkes med anordningen senest ved landing (produkter kan 
tilleggsmerkes senere) ✓ 1 * 5 = 5

Vurderingskriterier som gjelder festeanordning og ID-teknologi
B.1 Ny løsning må være kostnadseffektiv i anskaffelseskostnad ✓ 1 * 2 = 2

B.2 Merkeløsning må tåle oppbevaring i vann ✓ 1 * 5 = 5

B.3 Merkeløsning må tåle frysetemperatur (-40C) dersom det skal benyttes på frosne 
clusters ✓ 1 * 5 = 5

B.4 Merkeløsning må tåle koketemperatur (+98C) dersom det skal benyttes på clusters 
som kokes ✓ 1 * 5 = 5

B.5 Det skal ikke være økonomisk lønnsomt å forfalske merket ✓ 1 * 5 = 5

B.6 Merkeløsning må tåle å eksponeres for mettet saltvann ✓ 1 * 4 = 4

B.7 Påføring og registrering av merket må kunne gjøres hurtig ✓ 1 * 3 = 3

B.8 Merket må være i et matsikkert materiale ✓ 1 * 5 = 5

SUM 71,5
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ID-teknologi RFID/NFC Scoretabell
Nr Vurderingskriterier Oppnåelse Score

Vurderingskriterier som gjelder ID-teknologi Grad av oppnåelse * vekting vurderingskriterie = sum

I.1 Ny løsning må støtte god dataflyt og passe inn med eksisterende IT-arkitektur ✓ 1 * 5 = 5

I.2 Merket må kunne maskinelt avleses i parti/kolli ✓ 1 * 1 = 1

I.3 Merket må være maskinelt avlesbart ✓ 1 * 4 = 4

I.4 Merket må være sporbart gjennom verdikjeden ✓ 1 * 5 = 5

I.5 Merket gir informasjon til forbruker om hvor krabben er fanget, samt metadata ✓ 1 * 1 = 1

I.6 Merket må kunne kobles opp mot sluttseddel ✓ 1 * 5 = 5

I.7 Individvekt, kjønn og kvalitet på krabbe må kunne kobles opp mot merket ✓ 1 * 5 = 5

I.8 Løsning må ha logikk for å sikre at vekt på krabbe som kommer ut av anlegg, er 
mindre eller lik vekt på krabbe som kommer inn på mottak (utbyttefaktor) ✓ 1 * 5 = 5

I.9 Merket må støtte lagring av mer data enn (bare) unik ID ✓ 1 * 1 = 1

I.10 Ved digital scanning av merket  skal det være tilgjengelig analog backup ✕ 0 * 2 = 0

Vurderingskriterier som gjelder festeanordning og ID-teknologi

B.1 Ny løsning må være kostnadseffektiv i anskaffelseskostnad ✓ 1 * 2 = 2

B.2 Merkeløsning må tåle oppbevaring i vann ✓ 1 * 5 = 5

B.3 Merkeløsning må tåle frysetemperatur (-40C) dersom det skal benyttes på frosne 
clusters - 0,5 * 5 = 2,5

B.4 Merkeløsning må tåle koketemperatur (+98C) dersom det skal benyttes på clusters 
som kokes - 0,5 * 5 = 2,5

B.5 Det skal ikke være økonomisk lønnsomt å forfalske merket ✓ 1 * 5 = 5

B.6 Merkeløsning må tåle å eksponeres for mettet saltvann ✓ 1 * 4 = 4

B.7 Påføring og registrering av merket må kunne gjøres hurtig ✓ 1 * 3 = 3

B.8 Merket må være i et matsikkert materiale - 0,5 * 5 = 2,5  

SUM 58,5
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ID-teknologi QR-kode Scoretabell
Nr Vurderingskriterier Oppnåelse Score

Vurderingskriterier som gjelder ID-teknologi Grad av oppnåelse * vekting vurderingskriterie = sum

I.1 Ny løsning må støtte god dataflyt og passe inn med eksisterende IT-arkitektur ✓ 1 * 5 = 5

I.2 Merket må kunne maskinelt avleses i parti/kolli - 0,5 * 1 = 0,5

I.3 Merket må være maskinelt avlesbart ✓ 1 * 4 = 4

I.4 Merket må være sporbart gjennom verdikjeden ✓ 1 * 5 = 5

I.5 Merket gir informasjon til forbruker om hvor krabben er fanget, samt metadata ✓ 1 * 1 = 1

I.6 Merket må kunne kobles opp mot sluttseddel ✓ 1 * 5 = 5

I.7 Individvekt, kjønn og kvalitet på krabbe må kunne kobles opp mot merket ✓ 1 * 5 = 5

I.8 Løsning må ha logikk for å sikre at vekt på krabbe som kommer ut av anlegg, er 
mindre eller lik vekt på krabbe som kommer inn på mottak (utbyttefaktor) ✓ 1 * 5 = 5

I.9 Merket må støtte lagring av mer data enn (bare) unik ID - 0,5 * 1 = 0,5

I.10 Ved digital scanning av merket  skal det være tilgjengelig analog backup ✕ 0 * 2 = 0

Vurderingskriterier som gjelder festeanordning og ID-teknologi

B.1 Ny løsning må være kostnadseffektiv i anskaffelseskostnad ✓ 1 * 2 = 2

B.2 Merkeløsning må tåle oppbevaring i vann ✓ 1 * 5 = 5

B.3 Merkeløsning må tåle frysetemperatur (-40C) dersom det skal benyttes på frosne 
clusters ✓ 1 * 5 = 5

B.4 Merkeløsning må tåle koketemperatur (+98C) dersom det skal benyttes på clusters 
som kokes ✓ 1 * 5 = 5

B.5 Det skal ikke være økonomisk lønnsomt å forfalske merket ✓ 1 * 5 = 5

B.6 Merkeløsning må tåle å eksponeres for mettet saltvann ✓ 1 * 4 = 4

B.7 Påføring og registrering av merket må kunne gjøres hurtig ✓ 1 * 3 = 3

B.8 Merket må være i et matsikkert materiale ✓ 1 * 5 = 5

SUM 6560



ID-teknologi ID-nummer med manuell registrering Scoretabell
Nr Vurderingskriterier Oppnåelse Score

Vurderingskriterier som gjelder ID-teknologi Grad av oppnåelse * vekting vurderingskriterie = sum

I.1 Ny løsning må støtte god dataflyt og passe inn med eksisterende IT-arkitektur - 0,5 * 5 = 2,5

I.2 Merket må kunne maskinelt avleses i parti/kolli ✕ 0 * 1 = 0

I.3 Merket må være maskinelt avlesbart ✕ 0 * 4 = 0

I.4 Merket må være sporbart gjennom verdikjeden - 0,5 * 5 = 2,5

I.5 Merket gir informasjon til forbruker om hvor krabben er fanget, samt metadata ✓ 1 * 1 = 1

I.6 Merket må kunne kobles opp mot sluttseddel ✓ 1 * 5 = 5

I.7 Individvekt, kjønn og kvalitet på krabbe må kunne kobles opp mot merket ✓ 1 * 5 = 5

I.8 Løsning må ha logikk for å sikre at vekt på krabbe som kommer ut av anlegg, er 
mindre eller lik vekt på krabbe som kommer inn på mottak (utbyttefaktor) ✓ 1 * 5 = 5

I.9 Merket må støtte lagring av mer data enn (bare) unik ID ✕ 0 * 1 = 0

I.10 Ved digital scanning av merket  skal det være tilgjengelig analog backup ✓ 1 * 2 = 2

Vurderingskriterier som gjelder festeanordning og ID-teknologi

B.1 Ny løsning må være kostnadseffektiv i anskaffelseskostnad ✓ 1 * 2 = 2

B.2 Merkeløsning må tåle oppbevaring i vann ✓ 1 * 5 = 5

B.3 Merkeløsning må tåle frysetemperatur (-40C) dersom det skal benyttes på frosne 
clusters ✓ 1 * 5 = 5

B.4 Merkeløsning må tåle koketemperatur (+98C) dersom det skal benyttes på clusters 
som kokes ✓ 1 * 5 = 5

B.5 Det skal ikke være økonomisk lønnsomt å forfalske merket - 0,5 * 5 = 2,5

B.6 Merkeløsning må tåle å eksponeres for mettet saltvann ✓ 1 * 4 = 4

B.7 Påføring og registrering av merket må kunne gjøres hurtig ✕ 0 * 3 = 0

B.8 Merket må være i et matsikkert materiale ✓ 1 * 5 = 5

SUM 51,561



Oversikt over sentrale intervjuer og samtaler mellom 
prosjektgruppen fra PwC og andre ressurspersoner

Dato Aktør Tema

02.07.2021 Fiskeridirektoratet Oppstartsmøte med gjennomgang av prosjektets målsettinger, oppstartstidspunkt, fremdriftsplan, mv., samt diskusjon 
og spørsmål fra begge parter.

24.08.2021 Fiskeridirektoratet Oppstartsmøte del 2. Introduksjon av nye medlemmer fra teamet. Oppstart av prosjekt, hvilke ressurser og støtte 
trenger PwC fra Fiskeridirektoratet i forbindelse med arbeidet, mv.  Gjennomgang av fremdriftsplan, materiale (teams 
område er opprettet).

27.08.2021 Fiskeridirektoratet Gjennomgang av FangstID-programmet og tidligere arbeid med merking av kongekrabbe.

02.09.2021 Fiskeridirektoratet sentralt og region Nord Oppstart prosesskartlegging for beskrivelse av verdikjeden for kongekrabbe. 

08.09.2021 Fiskeridirektoratet sentralt og region Nord Gjennomgang av prosesskart, overordnet prosess for verdikjeden til kongekrabbe

09.09.2021 Fiskeridirektoratet Statusmøte for prosjektet.

14.09.2021 Justervesenet Avklaringen knyttet til krav til vekt og veiing av krabbe, samt individveiing.

17.09.2021 Norges Råfisklag Avklaringer knyttet til hvordan næringen stiller seg til ny merkeløsning og mulighet for å koble sluttseddel.

23.09.2021 Fiskeridirektoratet Statusmøte for prosjektet.

24.09.2021 Mattilsynet Kartlegging av potensielle trusler mot dyrevelferd og kvalitet ved merking.

27.09.2021 Fiskeridirektoratet Nord og Fiskeridirektoratet sentralt Oppsummering av planleggingsmøte for befaring i Honningsvåg.

07.10.2021 Fiskeridirektoratet Statusmøte for prosjektet.

12.10 - 15.10.2021 Fiskeridirektoratet Nord og Fiskeridirektoratet Bergen + 
næringsaktører

Befaring for å se prosessene på flere mottaksanlegg i Finnmark og diskusjon med næringen

19.10.2021 Fiskeridirektoratet Gjennomgang av long list og diskusjon om vurderingskriterier

26.10.2021 Norway King Crab Samtale med daglig leder i Norway King Crab angående bedriftens erfaringer med merking av kongekrabbe

28.10.2021 Norway King Crab Befaring på Norway King Crab Hub ved Gardermoen

05.11.2021 Fiskeridirektoratet Gjennomgang av ulike merketeknologier62



Overordnet prosessflyt for kongekrabbe innenfor kvotefiske (1/3)
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Overordnet prosessflyt for kongekrabbe innenfor kvotefiske (2/3)
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Overordnet prosessflyt for kongekrabbe innenfor kvotefiske (3/3)

Prosesskartet er også tilgjengeliggjort på et filområde hos Fiskeridirektoratet
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Svar fra Mattilsynet, 
angående dyrevelferd 
med merking av 
kongekrabbe

Side 1 av 2
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Svar fra Mattilsynet, 
angående dyrevelferd 
med merking av 
kongekrabbe

Side 2 av 2
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Long list (arbeidsdokument) aktuelle merkeløsninger (1/6)
Hovedkategori 
navn Nr. Navn Beskrivelse Fordeler Ulemper Innledende 

vurdering Kommentar

Basis 
merketeknologi

1 Ringmerking

Tilsvarende det som benyttes på 
fugler. Kan merke klør med denne 
teknologien. Serienummer blir nøkkel 
for å spore

* Enkelt
* Billig
* Mange leverandører

* Antatt vanskelig å påføre merket
* Lett(ere) å forfalske
* Må manuelt logges for digital 
sporing

Forkastes
Lite sannsynlig at dette kan 
benyttes. Det er flere andre 
bedre alternativ

Basis 
merketeknologi

2
Elektroniske 
(øre)merker

Tradisjonell merking som brukt i 
landbruket. Festes vanligvis i øret, men 
samme logikk kan benyttes for å feste 
på andre måter

* Enkelt
* Billig
* Mange leverandører

* Antatt vanskelig å påføre merket
* Må ha digital scanner  for sporing

Forkastes
Ikke egnet for kongekrabbe.
https://medlem.nortura.no/smaaf
e/fagbibliotek/merking/

Basis 
merketeknologi

3
Ikke-elektroniske 
merker (for fisk)

Manuelle tags a øremerker i 
landbruket. Brukes i dag på fisk

* Billig
* Lett å feste(?)

* Fungerer trolig ikke for hard skall
* Mulig det krever full penetrering av 
skallet
* Vanskelig å benytte på bein/clusters 
dersom disse skal spores direkte

Forkastes
Se eksempler her:
https://www.osid.no/produkter/?c
ategories=23

RFID/NFC 4 PIT Tags

RFID Tags som skytes inn i dyret. Kan 
leses via eget verktøy. Kan feks. 
skytes inn i kroppen. Mulig å benytte i 
bein, clusters også, men det må ikke 
blandes med mat. Passiv RFID

* Testet at gir liten effekt på 
dyrevelferd
* Relativt billig og enkelt å bruke

* Usynlig merke fra utsiden/forbruker 
kan ikke lese det
* Kreves at det skytes inn i dyret -
uklart hvor komplisert dette er
* Må sikres at ikke blandes med mat
* Standardutstyret ser ut til å være 
beregnet på myk fisk -> ikke hardt 
skall

Middels

Mindre sannsynlig at dette er 
aktuelt, mtp. at det er usynlig 
merke - vil kreve investeringer 
for å spore gjennom verdikjeden. 
Brukes mest i forskning.
https://www.biomark.com/

Smart-
klistremerker

5
Smart-klistremerker 
med både QR og 
NFC/RFID chip

Inkluderer både et fysisk og digitalt 
merke, som kan benyttes til å:
1. Sikre sporbarhet ut til sluttkunde
2. Maskinell innlesing

* Relativt lett tilgjengelig
* Gir økt sikkerhet gjennom to 
kilder til informasjon
* Trenger ikke være særlig 
kostbar
* Fysisk merke som kan benyttes 
av forbrukere

* Kan være vanskelig å feste 
klistremerke til krabbe
* Festing kan være vanskelig å fjerne 
(kan se stygt ut for sluttbruker)

Høy

Kan være en sannsynlig løsning, 
men fordrer at utfordringene med 
merking løses. En bedre løsning 
kan være å ikke ha det som 
klistremerke, men festes på 
annen måte

https://medlem.nortura.no/smaafe/fagbibliotek/merking/
https://www.osid.no/produkter/?categories=23
https://www.biomark.com/
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Long list (arbeidsdokument) aktuelle merkeløsninger (2/6)
Hovedkategori 
navn Nr. Navn Beskrivelse Fordeler Ulemper Innledende 

vurdering Kommentar

QR/barcode 6
Plastikkmerker med 
QR-kode

Festes med plastikk-tråd (T-bar) som 
skytes gjennom skallet. Selve merket 
er i hardplast og inneholder en bar/QR-
code

* Utprøvd og fungerende løsning
* Gir et fysisk merke, med fokus 
på verdi til sluttbruker
* Kan utvides med NFC/RFID-
teknologi

* Fordrer at mottak bruker disse riktig Høy

Trolig kan dette være et godt 
utgangspunkt for løsning. Det vil 
gi økt gevinst med merker som 
kan leses maskinelt (RFID) i 
tillegg. Sporingsdata må kobles i 
bakgrunnen

Database 7
Privat blokkjede som 
sikrer sporbarhet

Database for å lagre og sikre steg i 
verdikjeden. Kobles opp mot valgt 
løsning på "fremsiden"

* Blitt vesentlig mer tilgjengelig de 
siste årene
* Kan ikke slette data fra 
databasen
* Sikrer at alle krabber med 
merke er lovlig omsatt

* Teknisk vanskeligere å 
implementere enn vanlig database
* Vil fungere som en private 
blokkjede med flere 
innsjekkingspunkter

Høyere

Sannsynligvis den foretrukne 
løsningen. Det finnes flere use-
cases som beskriver dette. Feks:
https://www.provenance.org/trac
king-tuna-on-the-blockchain

Database 8
Standard database 
for sporing

En skybasert database som får lagt til 
observasjoner ettersom krabben 
beveger seg nedover verdikjeden

* Lett å sette opp, men vil trenge 
samme integrasjoner som 
blokkjede
* Billig i drift

* Kan slette records
* Mindre sikkert, trolig lavere kvalitet

Lav
Ikke den beste løsningen, men 
blir en slags default dersom 
blokkjede ikke er aktuelt

Computer Vision 9
Sporing gjennom 
visuelle spor

3D-bilde av kongekrabbe for å 
identifisere unike kjennetegn

* Ingen påvirkning på dyret

* Dyrt, krever godt utstyr
* Ikke sikkert det er fysiske 
indikatorer som kan brukes
* Blir tungvint å spore for forbruker

Forkastes
Det finnes trolig mye 
bedre/praktiske  løsninger

Basis 
merketeknologi

10 Arrow-tags
Tags som skytes inn, med én del inne i 
dyret og en annen på utsiden.

* Brukes i næringen i dag for 
merking av fisk. Ikke funnet 
eksempler på bruk på krabbe
* Selve taggen kan utstyres med 
nødvendig informasjon

* Usikker effekt på dyrehelse
* Må benyttes i sammenheng med 
annen teknologi

Høy

Kan inngå som én del av 
løsningen. Se:
https://identi.no/arrowtag-pesce-
2/ og https://identi.no/krabbe/
sammen med
https://identi.no/produkter/fiskem
erking/ for forskjellige merker

https://www.provenance.org/tracking-tuna-on-the-blockchain
https://identi.no/arrowtag-pesce-2/
https://identi.no/krabbe/
https://identi.no/produkter/fiskemerking/
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Long list (arbeidsdokument) aktuelle merkeløsninger (3/6)
Hovedkategori 
navn Nr. Navn Beskrivelse Fordeler Ulemper Innledende 

vurdering Kommentar

QR/barcode 11 Shrink Sleeves

Tradisjonelt forseglingsprodukt, men 
kan tenkes brukt for å merke 
clusters/legs. Det kan påføres QR-
kode eller annet for å sikre at det er 
ekte.

* Relativt billig
* Kan brukes til å forsegle 
pakninger

* Må brukes sammen med annen 
teknologi
* Lite sannsynlig at kan brukes på 
levende dyr
* Usikkert om det må utsettes for 
varme/hvordan det påvirker 
matkvalitet

Middels

Kan være særlig interessant for 
å sikre én del av verdikjeden, 
men langt fra alle. Se
https://prooftag.net/en/products/s
leeves/

QR/barcode 12
Varianter av QR-
kode

Forskjellige løsninger som kan være 
vanskeligere å forfalske enn 
tradisjonelle QR/Bar-koder. 
Funksjonen vil i stor grad være den 
samme.

* Mindre sannsynlighet for 
forfalskning av merke
* Finnes eksisterende løsninger
* Kan være mer komplekst enn 
QR
* Kan kombineres med NFC/RFID

* Kan låses til en leverandør, 
avhengig av deres stack
* Kan være mer kostbart enn 
tradisjonell QR

Høy

Se forskjellige 
løsninger/teknologier nederst på 
denne siden:
https://prooftag.net/en/products/a
dhesive-label/

RFID/NFC 13 Tradisjonell RFID

Tag kan skytes inn i dyret, eller følger 
en form for pakning eller tag/merke til 
dyret. Kan inneholde metadata 
direkte/lokalt på taggen. Kan bli aktuelt 
i kombinasjon med enklere teknologi 
(QR)

* Kan leses flere samtidig og i 
parti/kolli
* Støtter lokal lagring av data -
uavhengig av dekning/wifi
* Relativt billig

* Kan ikke leses direkte av 
konsument
* Er ikke fysisk synlig, ved mindre det 
kombineres med annen teknologi

Høyere

Kan være et sannsynlig løsning 
sammen med annen teknologi. 
Gir veldig økt fordel ved å kunne 
leses i parti/kolli

RFID/NFC 14 Tradisjonell NFC
Bør festes på utsiden av dyret/pakning. 
Leses maskinelt

* Lett tilgjengelig
* Kan lagre noe data lokalt
* Kan benyttes av konsument 
(fleste nye smarttelefoner har 
NFC)

* Må være i nærheten av produktet 
for å kunne lese
* Kan være vanskeligere å lese enn 
QR-kode. Krever mer teknisk løsning

Høy
Trolig er RFID mer aktuelt for 
dette caset, ettersom det ofte 
selges krabber i parti

https://prooftag.net/en/products/sleeves/
https://prooftag.net/en/products/adhesive-label/
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Long list (arbeidsdokument) aktuelle merkeløsninger (4/6)
Hovedkategori 
navn Nr. Navn Beskrivelse Fordeler Ulemper Innledende 

vurdering Kommentar

Basis 
merketeknologi

15 Merking i muskel

Kan benyttes for flere tradisjonelle 
merkeløsninger. Poenget er å feste 
merket i muskel under skallet i stedet 
for å penetrere skallet. Dette gjøres i 
forskning for å sikre at merker henger 
fast over tid

* Sikrer at merket ikke faller av 
om krabbe skifter skall

* Vanskeligere å feste
* Feil påføring kan påvirke 
dyrevelferd (kan riktignok gjelde flere 
teknologier)
* Kun relevant for hel (levende) 
krabbe

Lav

Er relevant for hel levende 
krabbe, men ikke clusters/legs. 
Se:
https://www.fisheries.noaa.gov/s
cience-blog/tracking-alaskan-
red-king-crab-post-4

Basis 
merketeknologi

16 Akustisk tag
En liten tag som gir ut lyd (usikkert 
hvor høyt). Denne lyden kan leses og 
dekodes til ID

* Vanntett
* Utprøvd i forskning

* Krever spesialutstyr for å lese
* Gir lite informasjon
* Ikke tilgjengelig for sluttbruker
* Kan være forstyrrende lyd

Forkastes

Bra for forskning < bra for 
næring. Se:
https://en.wikipedia.org/wiki/Aco
ustic_tag

Basis 
merketeknologi

17
Coded Wire Tag 
(CWT)

Usynlig tagg, som brukes til merking av 
fisk. Stort sett i parti/kolli

* Utprøvd modell
* Kan brukes på flere type 
individer
* Kan inneholde metadata

* Krever spesialutstyr for å lese
* Ikke tilgjengelig for sluttbruker
* Gir ikke mening å benytte for 
clusters/legs

Lav

Kan være aktuell, men vi vil trolig 
ha noe som ikke merkes 
utelukkende skjult. Se:
https://en.wikipedia.org/wiki/Cod
ed_wire_tag

Basis 
merketeknologi

18
Data storage tag 
(DST)

Tag som ikke bare inneholder 
informasjon, men også inneholder 
sensorer. Dvs. at det ved faste intervall 
kan logges temperatur, lokasjon og ev. 
andre faktorer

* Gir økt verdi gjennom at man 
kan se om krabben alltid er i riktig 
temperert vann feks.
* Kan ha lang levetid på logging
* Kan festes både utenfor og inni 
kroppen

* Lite utforsket (?)
* Kan bli for høyt fokus på 
sensorikken
* Medfører høyere kostnad
* Må ha noe logikk for når sensor skal 
begynne å registrere

Høy

Det gir klart økte fordeler, men 
må vurdere om dette medfører 
økt verdi vs. kostnaden. Kan 
trolig benyttes sammen med 
annen teknologi. Se:
https://en.wikipedia.org/wiki/Data
_storage_tag

Basis 
merketeknologi

19
Visible implant 
elastomer (VIE)

Fysisk fargemerking
* Billig
* Synlig
* liten effekt på dyrevelferd (?)

* Begrenset antall kobinasjoner (men 
mange)
* Ingen metadata

Forkastes

Litt for basis løsning dette. 
Funker best med liten N.
http://www.nmt.us/visible-
implant-elastomer/

https://www.fisheries.noaa.gov/science-blog/tracking-alaskan-red-king-crab-post-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Acoustic_tag
https://en.wikipedia.org/wiki/Coded_wire_tag
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_storage_tag
http://www.nmt.us/visible-implant-elastomer/


72

Long list (arbeidsdokument) aktuelle merkeløsninger (5/6)
Hovedkategori 
navn Nr. Navn Beskrivelse Fordeler Ulemper Innledende 

vurdering Kommentar

Basis 
merketeknologi

20
Fryse eller varme 
"branding"

Merking med varme eller kulde 
(flytende nitrogen)

* Billigere enn lasermerking (?)
* Synlig

* Trolig ikke bra for dyrevelferd
* Tar tid å merke
* Kan bare ha ett type merke

Forkastes

Lite sannsynlig at dette er beste 
løsning.
https://en.wikipedia.org/wiki/Free
ze_brand

Basis 
merketeknologi

21 Lasermerking
Skriving av merke med laser på 
krabbe. Gjøres ved å brenne inn i 
skallet. (natural branding)

* Kan skrive en kode eller qr/bar 
som kan benyttes likt annen 
teknologi
* Synlig for forbruker
* Umulig å skille merket og 
krabben

* Dyr investering
* Usikker effekt på velferd
* Krever trolig at dyret er i ro

Middels

Kan være aktuelt for bruk på 
bein/clusters, men kan trolig ikke 
benyttes på hel levende krabbe.
https://elenlaser.com/blog/laser-
labeling-food-laser-marking-
natural-branding.html

RFID/NFC 22
Scanning av PIT 
tags

Antenner kan konfigureres for 
scanning ved at tags går forbi eller 
gjennom antennene

* Fleksibilitet ved konfigurering av 
antenner. Kan tilpasses 
eksisterende utstyr i 
produksjonsskjeden.

Høy

https://www.biomark.com/pit-tag-
antennas/
https://www.biomark.com/produc
t/cord-antenna-system/

Basis 
merketeknologi

23 T-Bar
Festeanordning som skytes gjennom 
skallet ved bruk av nålepistol. Benyttes 
i næringen

* Hurtig merking
* Kan festes på hel krabbe, og 
produkt av krabbe
* Lav kostnad
* Liten størrelse
* Kan kombineres med teknologi
* Synlig merke
* Matsikker

* Ikke nødvendigvis slitesterk
* ID på merket logges manuelt

Høy
https://hallprint.com/fish-tag-
products/2014/8/26/t-bar-anchor-
tags

https://en.wikipedia.org/wiki/Freeze_brand
https://elenlaser.com/blog/laser-labeling-food-laser-marking-natural-branding.html
https://www.biomark.com/pit-tag-antennas/
https://www.biomark.com/product/cord-antenna-system/
https://hallprint.com/fish-tag-products/2014/8/26/t-bar-anchor-tags
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Long list (arbeidsdokument) aktuelle merkeløsninger (6/6)
Hovedkategori 
navn Nr. Navn Beskrivelse Fordeler Ulemper Innledende 

vurdering Kommentar

Basis 
merketeknologi

24 Body cavity tags
Merker som puttes inni krabben, mest 
benyttet innen forskning og på 
frittlevende dyr

* Trenger kun nålstørrelse åpning 
for festing i krabbe
* Kan festes på hel krabbe, og 
produkt av krabbe
* Lav kostnad
* Liten størrelse
* Synlig merke
* Matsikker

* Tar lenger tid å påføre enn T-bar
* Koster mer per tag enn T-bar
* Kan kun festes i myk del av krabbe

Lav
https://hallprint.com/fish-tag-
products/2014/8/26/body-cavity-
tags

Basis 
merketeknologi

25
Klistremerke 
utformet for merking 
av skalldyr

Klistremerker med spesielt lim som 
holder godt på skalldyr

* Hurtig merking
* Kan festes på hel krabbe, og 
produkt av krabbe
* Lav kostnad
* Liten størrelse
* Kan kombineres med annen 
teknologi
* Synlig merke
* Matsikker
* Slitesterkt

* Merket kan lettere forfalskes
* ID på merket logges manuelt, men 
kan også inneholde feks. QR
* Vanskelig å fjerne av kosmetiske 
hensyn

Høyere
https://hallprint.com/fish-tag-
products/2014/8/26/glue-on-
shellfish-tags

Basis 
merketeknologi

26 Strips
Vanlige (kabel)strips som kan benyttes 
til å holde et merke el.

* Billig
* Enkelt å bruke
* Kan enkelt kombineres med 
flere teknologier

* Ved feilmerking, kan det enkelt 
flyttes mellom dyr
* Risiko for at det faller av/fjernes

Høyere

https://hallprint.com/fish-tag-products/2014/8/26/body-cavity-tags
https://hallprint.com/fish-tag-products/2014/8/26/glue-on-shellfish-tags
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Denne rapporten er utarbeidet for Fiskeridirektoratets bruk, i forbindelse med avtale om bistand til vurdering av relevant metodikk for merking av kongekrabbe med 
videre sporing gjennom verdikjernen, i samsvar med engasjementsbrevet datert 25.06.2021.

Våre vurderinger bygger på faktainformasjon som har fremkommet i samtaler med Fiskeridirektoratets ansatte og andre aktører i fiskerinæringen. 
PricewaterhouseCoopers (PwC) har ikke foretatt noen selvstendig verifisering av informasjonen som har fremkommet, og vi innestår ikke for at den er fullstendig, 
korrekt og presis. PwC har ikke utført noen form for revisjon eller kontrollhandlinger av Fiskeridirektoratets virksomhet. 

Fiskeridirektoratet har rett til å benytte informasjonen i denne rapporten i sin virksomhet, i samsvar med forretningsvilkårene som er vedlagt vårt engasjementsbrev. 
Rapporten og/eller informasjon fra rapporten skal ikke benyttes for andre formål. PwC påtar seg ikke noe ansvar for tap som er lidt av Fiskeridirektoratet eller andre 
som følge av at vår rapport eller utkast til rapport er distribuert, gjengitt eller på annen måte benyttet i strid med disse bestemmelsene eller engasjementsbrevet. 

Enhver handling som gjennomføres på bakgrunn av vår rapport foretas på eget ansvar. 

Disclaimer
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