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Skjema for prøvetaking for analyse av virkestoff (emamektinbenzoat)

Versjon: 5 
Gyldig fra: 30.10.2019 
Godkjent av: YOB8

Prøvene sendes/ leveres:
Eurofins Food & Feed Testing Norway AS
Møllebakken 40
1538 Moss

Kontakt:
Ingeborg H.L. Kleive
Tlf: 94504298
kjemifeed@eurofins.no

Kontaktperson MSD

Navn: Ole Høstmark

Kopi av bestillingskjema sendes alltid av Eurofins til ole.
hostmark@merck.com etter registrering av prøvene i 
Moss.

E-mail: ole.hostmark@merck.com

Tlf: +47 970 61 329

Tlf resepsjon: 55 54 37 35

Kundenummer MSD: MM0005617

Oppdrettsanlegg:

Lokalitetsnavn: Region:

Lokalitetsnummer: Driftsleder tlf:

Driftsleder:

e-post for prøvesvar:

Første behandlingsdag: Laks Ørret    

Siste behandlingsdag: Snittvekt i merden:

Dato for prøvetaking av fisk:
Temperatur i sjø (på 3m, eller
angi dybde):

Fiskehelsetjeneste:

Fisk sultet før behandling?:

Ble det fôret til full appetitt
under hele kuren?

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

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

SFFMO 1

SFFMO 2

SFFMO 3

SFFMO 4

SFFMO 5

Prosedyre for filetprøver:
Ta ut 5 fisk 24 timer etter endt behandling. 10 fisk kan avtales i enkelte tilfeller. Hver fisk veies og måles. Skjær ut et såkalt NQC snitt (som vist på 
tegningen).
Prøvene legges i plastposer som merkes tydelig med fisk og merd nr.
Prøvene fryses umiddelbart ned og sendes med postens ekspress over natt sammen med kjøleelement til Eurofins. Vi kan bare analysere prøver som er 
riktig merket, som er frosne ved ankomst og der all informasjon er vedlagt.

Prosedyre for fôrprøver:
Ta ut Slice-fôr fra sekk, silo eller ved utløpet av fôringsslangen. Vi anbefaler at det legges av 2 plastposer med fôr ved behov for analyse av virkestoff. 
Prøvene legges på frys. Ta kontakt med oss for fremgangsmåte for innsending av prøver.

MSD Animal Health Norge AS, org.nummer: 978603769



Eurofins Food & Feed Testing Norway AS | Tel. 09450 Eurofins.no | www.eurofins.no

Skjema for prøvetaking for analyse av virkestoff (emamektinbenzoat)

Versjon: 5
Gyldig fra: 30.10.2019 
Godkjent av: YOB8
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Kode Fisk nr. Merd nr. Vekt (g) Lengde (cm) Annet

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

SFFMO 21

SFFMO 22

SFFMO 23

SFFMO 24

SFFMO 25

Kommentar:

For Eurofins prøvemottak

Klokkeslett:

Dato:

Sign:

Prøve mottatt:          Fryst      Kjølt       Rom temp
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