
Skjema for prøvetaking for analyse av virkestoff (emamektinbenzoat)

Versjon: 6 
Gyldig fra: 26.06.2020

Godkjent av: S5K8

Fiskeprøver sendes til:
Eurofins Food & Feed Testing Norway AS
Møllebakken 40 
Norge

Kontaktperson Eurofins
Ingeborg H.L Kleive
kjemifeed@eurofins.no
Tel: 945 04 298

Kontaktpersoner MSD Animal Health Norge

Region sør Ole Høstmark ole.hostmark@merck.com Tlf: 970 61 329 Kopi av bestillingskjema 
sendes alltid av Eurofins til 
ole.hostmark@merck.com etter
registrering av prøvene i Moss.

Region midt Amund Strand amund.strand@merck.com Tlf: 473 43 466

Region nord Endre Karlsen endre.karlsen@merck.com Tlf: 984 77 352

Tlf resepsjon MSD: 55 54 37 35

Kundenummer MSD: MM0005617

Oppdrettsanlegg:

Lokalitetsnavn: Region:

Lokalitetsnummer: Driftsleder tlf:

Driftsleder, navn:

e-post for dem som
ønsker prøvesvar:

MSD Animal Health Norge AS, org.nummer: 978603769

Prosedyre for muskelprøver:
Ta ut maks. 10 fisk 24 timer etter endt Slicebehandling på en lokalitet. Hver fisk veies og måles. Fiskene som tas ut bør være 
av representativ størrelse for gjennomsnittsfisken på lokaliteten. Dersom man velger å ta ut f.eks 5 fisk fra den merden som 
har spist minst, og 5 fisk fra den merden som har spist mest Slicefôr, skrives dette på prøveskjemaet. 

Uttak av flere enn 10 fisk må avtales med MSD i forkant av prøveinnsendelse. Skriftlig bekreftelse fra MSD må legges 
ved prøvene ved innsending til Eurofins. Dersom dette ikke foreligger, vil Eurofins bare analysere de 10 første fiskene på 
følgeskjema.

NQC snitt (Norwegian Quality Cutt) ref, NS 9401

For fisk over 200 g: Skjær ut et såkalt NQC 
snitt (som vist på tegningen). Kun NQC snittet 
sendes inn.
For fisk under 200 g: Ta ut hel fisk og fjern 
indre organer, samt nyre. Hel sløyd fisk sendes 
inn. 

Hver fiskeprøve legges i plastposer som merkes 
tydelig med fisk og merd nummer utenpå 
posen. Skriv med vannfast tusj. Prøvene fryses 
umiddelbart ned og sendes i frossen tilstand i 
isoporkasse med tilstrekkelig kjøleelement. 

Se neste side for bestilling av forsendelsesutstyr.  Sendes som ekspress over natt, slik at prøvene ankommer Eurofins neste dag.

Kun prøver som er riktig merket, som er frosne ved ankomst og der all informasjon er vedlagt kan analyseres.

Ved spesielle behov kan fôrprøver analyseres etter avtale. Ved behov for undersøkelse av reststoff av emamektinbenzoat før 
slakting, kan dette utføres i særlige tilfeller, og MSD Animal Health kan kontaktes for nærmere avtale. Ønsker dere andre 
analyser enn emamektin, kan ikke dette bestilles via MSD. Dette må avtales direkte med Eurofins.
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Møllebakken 40 
Norge
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Bestilling av forsendelsesutstyr
Link til bestillingsside: https://emballasje.eurofins.no/Food. Under produkttype, velg «MSD-Sliceprøver». Dere vil motta isoporboks, kjøleelementer og følgeskjema 
innen 3-5 virkedager.

Eurofins Food & Feed Testing Norway AS er akkreditert etter NS/EN ISO/ IEC 17025:2017 NA TEST 001. Siste gyldige akkrediteringsdokumenter er tilgjengelige på 
vår hjemmeside www.eurofins.no og Norsk Akkrediterings hjemmeside www.akkreditert.no. Ved enkelte analyser kan underleverandør benyttes. Eurofins’ generelle 
betingelser gjelder for alle våre kunder og leverandører og er tilgjengelig på vår hjemmeside www.eurofins.no

Kode Fisk nr. Merd nr. Vekt (g) Lengde (cm) Annet

SFFMO 1

SFFMO 2

SFFMO 3

SFFMO 4

SFFMO 5

SFFMO 6

SFFMO 7

SFFMO 8

SFFMO 9

SFFMO 10

SFFMO 11

SFFMO 12

SFFMO 13

SFFMO 14

SFFMO 15

SFFMO 16

SFFMO 17

SFFMO 18

SFFMO 19

SFFMO 20

Kommentar:

For Eurofins prøvemottak

Klokkeslett:

Dato:

Sign:

Prøve mottatt:  Fryst          Kjølt        Romtemp

Første behandlingsdag: Snittvekt i merden:

Siste behandlingsdag: Temperatur i sjø:

Dato for prøvetaking av fisk: Fisk sultet før behandling?:

Type fisk: Laks         Ørret         Rognkjeks Styrke på Slicepellets (mg/kg):

Fiskehelsetjeneste:

Daglig utfôringsgrad 
(% utfôring i forhold til biomasse);

Ble det fôret til full appetitt
under hele kuren?

Ble det toppfôret med annet fôr
enn SLICE gjennom hele kuren?
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