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Spor fisken med mobilen 

Hvor er fisken hos din lokale fiskehandler eller supermarked fanget – eller er 
den opdrættet? Hvornår er den fanget – eller hvad har den fået at spise hos 

opdrætteren, hvornår er den pakket? Er det spørgsmål du stiller ind imellem? 
Nu kan du snart selv finde disse oplysninger ved hjælp af din mobiltelefon.  

Detailhandelen mærker tydeligt at forbrugerne vil vide mere om maden de spiser og 

derfor ønsker sådanne oplysninger. En række nye spørgsmål bliver også stillet; er fi-

sken lovligt fanget og er den fra en bestand der er godt forvaltet? Hvis det er en op-

drættet fisk – har den da fået medicin? 

I værdikæden fra båd til forbruger er fisken igennem mange hænder, før den ligger i 

fiskehandlerens køledisk. Informationer findes i de mange led, men 95 % går tabt – 

eller bringes ikke videre. Fiskehandleren kan måske fortælle at fisken er fra Nord-

østatlanten, men forbrugeren havde måske forestillet sig lidt mere detaljeret oplys-

ninger – Kattegat, Lillebælt….kystnært fiskeri eller havgående….trawl eller garn, line, 

ruse…eller måske størrelsen på fisken hvorfra det aktuelle produkt stammer? 

Skik følge eller land fly 

Det kan gerne være at den danske forbruger ikke vejer så tungt i statistikken for den 

danske fiskesektor – da hovedparten af den danske fangst, og produktion i øvrigt, jo 

går til eksport. Men netop på vigtige eksportmarkeder – Frankrig, Tyskland, England – 
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er forbrugerne længere frem i skoene når det gælder informationer, som en del af be-

slutningsprocessen ved køb. Det er også på disse markeder, at forbrugerne interesse-

rer sig for ’carbon-footprints’ og ’food-mileage’ – altså om det givne produkts samlede 

miljøbelastning/ressourceforbrug/CO2-produktion ved fangst, forarbejdning, transport 

og lignende forhold. Forbrugerne er endvidere, ifølge markedsanalyser, villige til at 

betale for sådanne oplysninger – ja måske fravælger de et produkt, hvor sådanne in-

formationer ikke er tilgængelige. 

 

Selvom de fleste firmaer har intern sporbarhed, hvilket i mange tilfælde er lovpligtigt 

af hensyn til at kunne trække defekte varepartier tilbage, så har vi endnu til gode at 

se fuld sporbarhed i kæden fra fjord til bord. 

Både i Danmark, i nordisk samarbejde og i europæisk samarbejde har der været foku-

seret på sporbarhedssystemer til fisk gennem de seneste 5-10 år. I Danmark var der 

for nogle år siden et projekt, hvor man også anvendte mobiltelefon for at videregive 

oplysninger. Siden disse projekter har vi i mellemtiden fået nye moderne fisketermi-

naler med samlecentraler og fiskeauktioner, hvor alle de ønskede informationer i prin-

cippet er tilgængelige. Herudover er der introduceret fiskekasser med ’radio-tags’, 

som gør det muligt at lade informationerne følge fisken.  

Så spørgsmålet er stadig aktuelt - hvornår mon forbrugerne kan få de informationer 

som de efterspørger? 

Kom til Norge min far 

I Norge, hvor hovedparten af landets fiskeproduktion jo også eksporteres, er man klar 

over ønsket om mere information og skrider nu til konkret handling. Det er brugsfore-

ningerne, COOP, der i samarbejde med Fiskeriforskning, Sintef og ikke mindst firmaet 

TraceTracker, der har sat handling bag. Projektet er et af 3 projekter under titlen ”E-

sporing”, som omhandler sporing af kød, frugt, fisk og grøntsager. Det er Fiskeri- og 

Havbruksnæringens Forskningsfond og ”Innovati-

on Norge” der er hovedsponsorer bag projektet, 

der foreløbig har fået godt 3 mill. norske kroner til 

projektaktiviteterne der forventes at strække sig 

til udgangen af 2008. 

Informationer, som art, størrelse, fangststed, red-

skab, fartøj, dato, forarbejdningssted, tempera-

turforløb fra fangst til forbrug, fyldes løbende på 

systemet der er internet-baseret. Det er firmaet 

TraceTracker, der gennem deres GTNet (Global 

Traceabilty Network), håndterer data og sikrer at 

de følger fisken/produktet. GTNet er helt uaf-

hængig af deltagernes egne dataløsninger, og er derfor blevet en standard, som alle 

aktørerne kan bruge. Slutresultatet som forbrugeren ser, er en stregkode på varen. 

Informationer er direkte tilgængelige for kunder med en mobiltelefon med kamera, 

som ved hjælp af et lille ekstra program læser stregkoden og omsætter informationer 

i denne til klart sprog. I mange supermarkedskæder har man jo i øvrigt allerede mon-

teret stregkodelæsere, til kundernes brug, ude i butikken. 

Firmaet Kaywa Reader leverer 

et program, som gør det mu-

ligt for de fleste mobiltelefoner 

med kamera at aflæse streg-

koder – og gøre de ’skjulte’ in-

formationer synlige. 

[http://reader.kaywa.com/faq/

27] 
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Sektoren har selv brug for data 

Foruden at kunderne kan få informationer – om f.eks. fangststed, sidste anvendelses-

dag eller andet – så vil et sådant system skabe større værdi i hele kæden fra fjord til 

bord. Mange af leddene i kæden, fra fjord til bord, efterspørger nemlig også f.eks. 

fangstdato, temperaturforhold og lignende. Forhold af afgørende betydning for den vi-

dere forarbejdning, kvalitet af produktet – og dermed pris! 

Den pelagiske sektor var tidligt ude 

Det er ikke kun madvareproducenter der anvender TraceTracker sporbarhedssyste-

met, det er blandt andet blevet brugt til at spore smittekilder i kampen mod fuglein-

fluenza og anvendes i dag af firmaer over hele verden. Systemet gør det muligt for 

producenter at få alle nødvendige data fra underleverandører og underleverandørerne 

kan også anvende systemet til at se aftagernes specifikationer. Ved hjælp af ’Google-

Earth’ kan man endda visualisere ingrediensernes vej fra forskellige dele af kloden! 

Norges Silde Salgslag, NSS, har siden maj i år anvendt TraceTracker og GTNet ved al-

le førstehåndsomsætninger. Ifølge Øivind-Harald Bolstad, fra NSS, er anvendelsen et 

vigtigt skridt i etablering af en fuld elektronisk infrastruktur, som med tiden vil dække 

hele forsyningskæden og være en god hjælp i kampen mod illegalt fiskeri og styrkel-

sen af ansvarligt fiskeri. Systemet anvender en ny EU-standard, TraceCore, til at ud-

veksle informationerne og man ser frem til at sende informationerne videre ’opstrøms 

i systemet’, til forarbejdningsvirksomhederne og videre frem. 

Sporbarhed i opdrætssektoren 

Pelagiske fisk anvendes jo ikke udelukkende som menneskemad – en stor del går til 

fiskemel og –olieindustrien. Disse produkter anvendes senere til f.eks. fiskefoder til 

opdrætsfisk. Et sporbarhedssystem i det pelagiske fiskeri gør det derfor muligt for op-

drætssektoren at gøre brug af ’nedstrøms’ informationer i denne sektors sporbarheds-

systemer.  

Foderfirmaet Skretting ser frem til at kunne gøre brug af informationerne fra det pela-

giske fisker og videre informationer fra fiskemelsindustrien. Skretting har allerede et 

veletableret ’opstrøms’ sporbarhedssystem, som gør det muligt at spore enhver ordre 

tilbage til råmaterialerne og den anden vej fra råmaterialer over produktions-batch til 

aftagerne. Skrettings kunder har on-line adgang til kvalitets-dokumentation for det 

foder de har fået leveret – informationer som fiskeproducenterne igen kan bruge som 

en del af deres dokumentation overfor aftagere af de opdrættede fisk. Det er klart, at 

når informationsstrømmen kan ’forlænges nedstrøms’ – så opdrætterne kan få infor-

mation hentet helt ude på havet – vil dette give en transparens, som strækker sig fra 

bæredygtigheden af industrifiskeriet over kvalitet af råmaterialerne på deres videre 

vej gennem fiskemelsproduktion, foderfremstilling, vilkårene som fisken er opdrættet 

under, slagteproces og videre forædling – helt frem til køledisken. 


