
Standarder for 
fiskeri og akvakultur



Internasjonale standarder gir økt 
markedsadgang  

Internasjonale standarder for fiskeri og havbruk 
gir større effektivitet, bygger ned tekniske 
handelshindre, gir økt markedstilgang og bidrar 
til bærekraftig utvikling. Nesten 50 land deltar 
i utarbeidelsen av standarder for bl.a. sporing, 
lusebekjempelse, klimaspor og miljøovervåking 
av akvakulturanlegg.

Arbeidet i ISO følges også av en rekke 
internasjonale organisasjoner som ICES, OIE, 
WWF, FEAP, NACA og FAO.

Standard Norge ønsker at flere land vil delta 

og ta initiativ til nye standarder for å oppnå like 
konkurranseforhold, effektivisering, innovasjon, 
og bedre bærekraft og ressursutnyttelse. Fiskeri 
og havbruk er i stor grad eksport-/importrettet 
og avhengig av felles krav og standarder for økt 
markedsadgang.

Utviklingen av internasjonale standarder støttes 
økonomisk av Nærings- og fiskeridepartementet.

Les mer om standarder for fiskeri og havbruk på 
www.standard.no/akvakultur. 

Økende etterspørsel etter sjømat må ifølge FNs matvareorganisasjon FAO 
møtes gjennom vekst innenfor akvakultur. Klimaforandringer vil føre til endret 
matproduksjon globalt. Som et svar på dette tok Standard Norge initiativet til å 
etablere den internasjonale standardiseringskomiteen ISO/TC 234 Fisheries and 
aquaculture i 2007. 

Foto: Pexels

ISO-prosjekt ledet av Norge
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Krav til landbaserte 
produksjonsanlegg (NS 9416)

Rømming kan skyldes løsninger som ikke er 
tilpasset den bruk og de belastninger de er 
utsatt for. Standarden NS 9416 Landbaserte 
akvakulturanlegg for fisk - Krav til risikoanalyse, 
prosjektering, utførelse, drift, brukerhåndbok og 
produktdatablad reduserer faren for rømming av 
fisk uansett fiskeart og -størrelse. Standarden 
kan benyttes ved bygging av nye oppdrettskar 
eller for utvidelse og ombygging av eksisterende 
anlegg. Standarden bør brukes av oppdrettere, 

Fiskeridirektoratets rapport «Smoltoffensiven 2007» og Rømmingskommisjonens 
anbefaling om standardisering av settefiskanlegg er utgangspunktet for en Norsk 
Standard for landbaserte produksjonsanlegg. Landbaserte produksjonsanlegg 
brukes mest til settefisk. 

utstyrsprodusenter og myndigheter som er 
involvert i arbeid med landbaserte akvakultur-
anlegg for fisk. Høsten 2021 starter revisjon av 
denne standarden. 

Kontakt Standard Norge dersom dette er et 
prosjekt som kan være av interesse for deg 
eller din virksomhet.  Se kontaktinformasjon på 
www.standard.no/akvakultur. 

Foto: iStock

Nytt prosjekt
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Ord og uttrykk i laks- og 
ørretproduksjon (NS 9417) 

Standarden NS 9417 Laks og regnbueørret 
- Enhetlig terminologi og metoder for 
dokumentasjon av produksjon gir sentrale 
definisjoner i havbrukskjeden (terminologi), 
beregninger, omregninger og beskriver utvalgte 
metoder for målinger som dokumenterer 
produksjon i faser som klekkeri, settefisk, 
matfisk, slakteri, tilvirking og transport. Fiskefôr 
og økonomi er også inkludert i standarden. 

NS 9417 danner basis for konsistent 
dataregistrering i ulike anlegg og bruk av 
terminologi gjennom verdikjeden. Standarden 
bør brukes av myndigheter, leverandører og 
alle aktører i verdikjeden som har nytte av 

sammenliknbare data og konsistent terminologi 
uansett oppdrettsart. En revidert utgave av 
standarden kommer på høring i 2021, og 
den vil da inkludere termer for fiskehelse og 
fiskevelferd. Følg med på www.standard.no for 
å se og ev. kommentere på høringsforslaget når 
det er klart.

I tillegg til denne spesifikke standarden 
for terminologi finnes det også en generell 
standard, NS 9403 Informasjonsutveksling i 
oppdrettsnæringen. Den fastsetter termer og 
koder som benyttes for informasjonsutveksling 
både innad i næringen og mellom næringen og 
eksterne parter.

Presise beskrivelser er nødvendig for all omsetning av varer og tjenester. 
Enhetlig terminologi reduserer muligheter for feiltolkninger og effektiviserer 
kommunikasjonen i hele verdikjeden.

Foto: iStock

Ny Norsk Standard snart på høring
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Ny standard for avfallshåndtering i 
oppdrettssektoren skal utvikles

Prosjektet går ut på at det skal utvikles en inter-
nasjonal standard for avfallsreduksjon innenfor 
oppdrettssektoren og metoder for håndtering 
av avfall på oppdrettsanlegg. Standard Norge 
oppretter samtidig en nasjonal standardiserings-
komité som skal gi innspill til det internasjonale 
arbeidet. 

Bidra til å stoppe forsøplingen av havet 
Forsøpling og annen forurensning av hav og 
ferskvannsforekomster truer mulighetene til 
framtidig bevaring og utnyttelse av marine res-
surser. Det er en rekke kilder til denne forsøplin-
gen, og myndigheter og mange næringer har et 
ansvar for å snu utviklingen. Problemet har både 
nasjonal og global karakter. 

Hensikten med den nye standarden er å redu-
sere forsøpling fra oppdrettsnæringen globalt. 
Dette innebærer blant annet redusert makro- og 
mikroplast i vann og reduksjon av forsøpling av 
strender og andre kystnære områder. Systemet 
som skal utvikles, må kunne fungere sømløst 
sammen med utstyrs- og tjenesteleverandører 
til næringen, f.eks. knyttet til bruk av emballa-
sje og mottaksapparatet for avfall på land og 
virksomheter som prosesserer dette videre. 
Prosjektet vil i tillegg støtte opp om pågående 
arbeid med sirkulær økonomi, europeisk plast-
strategi og arbeid med ressursøkonomisering. 
Når den nye standarden er ferdig vil den støtte 
opp under flere av FNs bærekraftsmål, som det 
å beskytte liv under vann (bærekraftsmål 14) og 
på land (15) og å redusere sult (2).  

Høsten 2021 starter arbeidet med en ny internasjonal standard (ISO) for avfalls-
håndtering i oppdrettssektoren. Nå søker vi norske fagfolk som vil delta i arbeidet. 

Både nasjonalt og internasjonalt arbeid 
Det er Norge som har initiert dette prosjektet, 
og Standard Norge vil foreslå at det blir etablert 
en arbeidsgruppe i ISO, under standardiserings-
komiteen ISO/TC 234 Fisheries and aquaculture. 
Arbeidstittelen på den kommende standarden er 
Waste reduction and treatment in aquaculture. 
Norge ønsker å ta ansvar for prosjektet ved stille 
med leder og sekretariat for prosjektet. Arbeidet 
er så langt støttet av Varehandelens Miljøfond. 

Når søker vi norske eksperter til å delta i det 
internasjonale arbeidet. En nasjonal speilkomité 
for avfallshåndtering i oppdrettssektoren skal 
opprettes. Den vil fungere som en ressursgrup-
pe med spesielt ansvar for å fremme norske 
synspunkter i det internasjonale arbeidet.

Dine innspill er ønsket 
Vi håper du og din virksomhet ønsker å bli 
engasjert i dette arbeidet. Det kan være å delta 
som medlem av den norske speilkomiteen eller 
som norsk ekspert i det internasjonale arbeidet. 
Se www.standard.no/akvakultur for kontakt- 
informasjon.

Nytt prosjekt
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Kvalitet på fisk og fiskevarer  

Disse finnes som Norsk Standard:

  laks (NS 9401)
  laksefilet (NS 9402)
  villfanget skrei (NS 9406)
  oppdrettskveite (NS 9407)
  fersk torsk (NS 9408)
  reker (NS 9409)
  ishavsrøye (NS 9411)
  ørret (NS 9412)
  saltet torsk (NS 9413)
  lysing (NS 9441)
  brosme (NS 9442)

For å underbygge at dette er produkter av 
god kvalitet, er kravene i standardene høyere 
enn minstekravene i kvalitetsforskriften for 
fisk og fiskevarer. Fisk og fiskevarer som 
oppfyller kravene i standarden kan selges med 
kvalitetsmerket «Godt norsk» som utgis av 
Norges sjømatråd. Et sertifiseringsorgan må 
kontrollere at merkingen er i overenstemmelse 
med standarden. Merkeordningen skulle 
opprinnelig gi bedre merking av norsk fisk til 

eksport, men i de senere år, med økt import av 
fisk fra andre land til Norge, er ordningen også 
brukt ved distribusjon av norskproduserte varer 
til norske butikker. 

Flere av standardene er oversatt til engelsk, 
fransk, spansk og tysk slik at innkjøpere i ulike 
land blir kjent med kvalitetskravene til norsk fisk. 

Ny standard for vågehval
Standarden NS 9443 Norsk vågehval - Krav 
til behandling, produksjon og distribusjon av 
kjøtt skal bidra til at norsk hvalkjøtt holder god 
og stabil kvalitet. Brukerne er hvalfangere, 
mottak, produsenter og distributører som må 
tilfredsstille krav til temperatur ved lagring. 
Standarden kan brukes som grunnlag for 
kontraktsinngåelser. Med grunnlag i standarden 
er merkeordningen «Norsk kvalitetshval» 
etablert. Arbeidet med standarden har vært 
støttet av Innovasjon Norge.

Standardene kan skaffes via www.standard.no.

Som fiskeri- og havbruksnasjon utviklet Norge tidlig standarder som stiller krav 
til næringen. Standard Norge har sammen med Norges sjømatråd utarbeidet 
standarder for dokumentasjons- og kvalitetskrav til fisk og fiskevarer.

Foto: Shutterstock

Norsk Standard
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Miljøovervåking av matfiskanlegg 
(NS 9410)

Akvakulturdriftsforskriften og tildelingsforskriftene  
fra Nærings- og fiskeridepartementet pålegger  
oppdretterne å drive miljøovervåking av sine  
anlegg gjennom standardiserte overvåkings-
metoder. 

Standarden NS 9410 Miljøovervåking av 
marine akvakulturanlegg beskriver en metode 
for måling og overvåking av bunnforhold i 
oppdrettsanlegg. Ved å følge miljøpåvirkningen 

Gode miljøforhold er nødvendig for at fisken skal vokse og trives i oppdretts-
anleggene. Opphoping av fôrrester og ekskrementer resulterer i dårlig vann-
kvalitet i oppdrettsanlegget, som igjen gir dårlig tilvekst, helseproblemer og 
sykdom.

regelmessig kan utviklingen korrigeres dersom 
den går i uønsket retning. 

Den norske standarden har også dannet 
grunnlag for en internasjonal standard som er 
utgitt av ISO. ISO-standarden er mer overordnet 
og generisk enn den norske, og er egnet til bruk 
i andre deler av verden der man ikke tidligere 
har brukt standarder for slik miljøovervåking.

NS 9410 kan skaffes via www.standard.no. 

Foto: Shutterstock

Norsk Standard
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Flytende akvakulturanlegg (NS 9415) 

Målet med NS 9415 Flytende akvakulturanlegg – 
Lokalitetsundersøkelse, prosjektering, utførelse 
og bruk er å forebygge rømming av fisk, og 
standarden gir grunnleggende krav til  
prosjektering, utførelse og bruk av akvakultur-
anlegget. I tillegg stiller standarden krav til hvilke 
undersøkelser som skal utføres på lokaliteten 
for anlegget i forkant av prosjekteringen av det 
flytende akvakulturanlegget. 

Fra oppdrett til akvakultur 
I tittelen på standarden er det endret fra 
«flytende oppdrettsanlegg» til «flytende 
akvakulturanlegg» for tydeligere å vise hva 
standarden handler om. Termen «akvakultur» 
omfatter i tillegg til oppdrett av fisk og skalldyr, 
også dyrking av andre akvatiske organismer 
som alger. 

Standardens omfang er utvidet til å omfatte 
nye typer akvakulturanlegg. Der tradisjonelle 
merder har flytekrage og påmontert notpose 
med naturlig vanngjennomstrømning, brukes 
nå termen «innhegning» for å inkludere andre 
typer barrierer mellom oppdrettsvolumet 
med fisk og omgivende vann. Disse 
innhengningene kan være halvlukkede med 
delvis gjennomstrømming av vann eller lukkede 
innhengninger som er lukket for naturlig 
vanngjennomstrømming. Den generelle termen 
«flyter» benyttes nå i stedet for «flytekrage» for 

å inkludere alle typer konstruksjoner som har 
som hovedfunksjon å gi oppdrift og stivhet til 
innhengningen. 

Lokalitetsundersøkelse 
Krav til lokalitetsundersøkelser inkluderer både 
minstekrav til undersøkelser og veiledning om 
hva som kan inngå i en utvidet undersøkelse. En 
viktig endring er at kravet til minste måleperiode 
for strøm er økt fra en til tre måneder for å sikre 
at undersøkelsen er representativ for de forhold 
som kan oppstå på lokaliteten. 

Ekstrautstyr og etterkontroll 
Standarden gir krav til materialer og hvilke 
beregninger og undersøkelser som skal 
inngå i prosjekteringen. Krav til samvirke 
mellom hovedkomponenter og mellom 
hovedkomponenter og ekstrautstyr har fått 
større oppmerksomhet. Det er også mer 
detaljerte krav til ekstrautstyr. 

Det er gitt detaljerte krav til brukerhåndbok hvor 
kravene til ekstrautstyr og hovedkomponenter 
er likestilt. Standarden stiller nå også krav til 
utlegging og etterkontroll av forankring og angir 
kriterier for forlengelse av anleggets levetid.

Tekniske krav eller driftsoppgaver som ikke har 
relevans for rømming av fisk, er ikke omfattet av 
standarden. Standarden angir heller ikke krav til 

På grunn av betydelig innovasjon og utvikling av konstruksjoner til flytende 
akvakulturanlegg har vi revidert standarden NS 9415 for flytende oppdrettsanlegg 
fra 2009. Det overordnede målet med den nye utgaven av standarden er å 
opprettholde påkrevd sikkerhetsnivå og samtidig angi beste praksis der det 
tidligere har vært rom for skjønn.

Ny Norsk Standard
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arbeidsmiljø, fiskehelse, elektriske installasjoner 
og brannsikring av flytende akvakulturanlegg. 

Henvises til og oppfyller krav i 
NYTEK22 
NYTEK22-forskriften om krav til teknisk 
standard for akvakulturanlegg i sjø, innsjø og 
vassdrag, henviser til NS 9415 og standardens 
løsninger for oppfyllelse av forskriftskrav til 
lokalitetsundersøkelse, akvakulturanlegg, 
hovedkomponenter og ekstrautstyr. Revisjonen 
av NS 9415 og NYTEK22 har pågått parallelt 

med gjensidig utveksling av informasjon. 
Målet har vært at NS 9415:2021 og NYTEK22 
er harmonisert og utfyller hverandre når det 
gjelder terminologi og tekniske funksjonskrav 
for å forebygge rømming av fisk fra 
akvakulturanlegg forårsaket av teknisk svikt.

NS 9415 kan skaffes via www.standard.no. 
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Bærekraftig fiskeoppdrett  

Det eksisterer en jungel av bransjestandarder 
og ordninger som næringen må forholde seg 
til i ulike markeder. Vi vil i år kartlegge ulike 
bærekraftsstandarder og vurdere disse for 
havbrukssektoren. Vi vil vurdere hvordan disse 
standardene fungerer i forhold til hverandre, se 
på hva som mangler og hva som med fordel kan 
tas ut. 

Hva er relevant for oppdrett? 
Viktige stikkord for arbeid vil være: 

  Ledelsessystem for bærekraftig akvakultur 

  Bærekraftsprestasjon, herunder krav til 
og utvikling av parametere, indikatorer og 
KPIer 

  Kvalitetskrav til fisk og fiskeprodukter og 
metoder som sikrer kravene 

  Krav til enkeltarter/-produkter, f.eks. laks/
ørret, hvitfisk, konvensjonell, pelagisk og 
skalldyr 

  Digitalisering og sporbarhet, kanskje en 
hovedstandard med flere hjelpestandarder 

  Bærekraftsmerking og -deklarasjon, evt. 
som grunnlag for sertifisering 

Standard Norge har fått signaler om at det er behov for standarder for bærekraftig 
fiskeoppdrett. For tiden utreder vi dette og er interessert i å diskutere dette videre 
med utvalgte næringsaktører. Internasjonale standarder på dette området vil 
kunne erstatte kommersielle «sertifisører» og deres egendefinerte bransjekrav på 
området. 

Nytt prosjekt
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Ta miljøhensyn og forbedre omdømmet 
Det vil skal utrede er etablering av et sett 
standarder som skal sikre omdømme og 
markedstilgang, særlig basert på miljøhensyn. 
I et ISO-system skal disse sikre nedbygging av 
handelshindre og skape like konkurransevilkår. 
Standardene skal kunne fungere mellom 
selger og kjøper på en slik måte at sentrale 
bærekraftshensyn er ivaretatt og dokumentert. 
Eksisterende standarder, f.eks. knyttet til 
rømming, miljøovervåking av bunnforhold, 
håndtering av avfall, ledelsessystemer for ytre 
miljø, kvalitet og arbeidsmiljø vil inngå i settet 
av standarder for en mer bærekraftig næring. 
Standardene vil støtte opp under mange av FNs 
bærekraftsmål. 

Både nasjonalt og internasjonalt arbeid 
På grunn av at markedene for fisk og 
fiskeprodukter er internasjonale og at 
bærekraftsaspektene knyttet til næringen 

er tilsvarende, bør standardene som utvikles 
også være internasjonale. Det vil da bli 
aktuelt å opprette arbeidsgrupper under 
standardiseringskomiteen ISO/TC 234 etter 
behov, med tilsvarende nasjonale speilkomiteer. 

Vi er interessert i å høre hva du og din 
virksomhet har av synspunktert på dette 
prosjektet. Se kontaktinformasjon på  
www.standard.no/akvakultur.

Foto: iStock
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Bærekraftige fiskerier

Rydde opp i «jungelen» 
Det eksisterer en jungel av mer eller mindre 
etablerte bransjestandarder og ordninger 
som næringen må forholde seg til i ulike 
markeder. Bildet er kaotisk, ordninger er til dels 
innbyrdes overlappende og konkurrerende. Vi 
vil i år kartlegge ulike bærekraftsstandarder og 
vurdere disse for fiskerisektoren. Vi vil vurdere 
hvordan disse standardene fungerer i forhold til 
hverandre, se på hva som mangler og hva som 
med fordel kan tas ut.  

Hva kan være relevant for fiskerier? 
Viktige stikkord for arbeid vil være: 

  Ledelsessystem for bærekraftige fiskerier 
  Bærekraftsprestasjon, herunder krav til og 
utvikling av parametere, indikatorer, KPIer 

  Kvalitetskrav til fisk og fiskeprodukter og 
metoder som sikrer kravene 

  Krav til enkeltarter/-produkter, f.eks. laks/
ørret, hvitfisk, konvensjonell, pelagisk og 
skalldyr 

  Digitalisering og sporbarhet, kanskje en 
hovedstandard med flere hjelpestandarder 

  Bærekraftsmerking og -deklarasjon, evt. 
som grunnlag for sertifisering 

Ta miljøhensyn og forbedre omdømmet 
Det vi skal utrede er etablering av et sett 
standarder som skal sikre omdømme og 
markedstilgang, særlig basert på miljøhensyn, 
innbefattet fangst iht. lovlige kvoter, og andre 
bærekraftsaspekter. I et ISO-system skal disse 

sikre nedbygging av handelshindre og skape 
like konkurransevilkår. Standardene skal kunne 
fungere mellom selger og kjøper på en slik måte 
at sentrale bærekraftshensyn er ivaretatt og 
dokumentert. Eksisterende standarder, f.eks. 
knyttet til håndtering av avfall, ledelsessystemer 
for ytre miljø, kvalitet og arbeidsmiljø vil inngå 
i settet av standarder for en mer bærekraftig 
næring. Standardene vil støtte opp under mange 
av FNs bærekraftsmål.

Både nasjonalt og internasjonalt arbeid 
På grunn av at markedene for fisk og 
fiskeprodukter er internasjonale og at 
bærekraftsaspektene knyttet til næringen er 
tilsvarende, bør standardene som utvikles 
også være internasjonale. Det vil da bli 
aktuelt å opprette arbeidsgrupper under 
standardiseringskomiteen ISO/TC 234 etter 
behov, med tilsvarende nasjonale speilkomiteer.

Vi er interessert i å høre hva du og din 
virksomhet har av synespunktert på dette 
prosjektet. Se kontaktinformasjon på  
www.standard.no/akvakultur.

Standard Norge har fått signaler om at det er behov for standarder for 
bærekraftige fiskerier. For tiden utreder vi dette og er interessert i å diskutere 
videre med utvalgte næringsaktører. Internasjonale standarder vil kunne erstatte 
kommersielle «sertifisører» og deres egendefinerte bransjekrav på dette området. 

Nytt prosjekt

12



Ny internasjonal standard for 
avfallshåndtering på fiskefartøy

Forsøpling og annen forurensning av hav og 
ferskvannsforekomster truer mulighetene til 
framtidig bevaring og utnyttelse av marine 
ressurser. Det er en rekke kilder til denne 
forsøplingen, og myndigheter og mange 
næringer har et ansvar for å snu utviklingen. 
Problemet har både nasjonal og global 
karakter. 

Bidrag til å stoppe forsøplingen 
Målet med denne internasjonale standarden 
om å redusere forsøpling fra fiskerinæringen 
globalt innebær blant annet redusert makro- 
og mikroplast i vann og reduksjon av forsøpling 
av strender og andre kystnære områder. 
Standarden vil kunne bidra positivt når det 
gjelder å unngå spøkelsesfiske. Systemet 
som utvikles, skal fungere sømløst sammen 
med utstyrs- og tjenesteleverandører til 
næringen. Prosjektet vil i tillegg støtte opp 
om pågående arbeid med sirkulær økonomi, 
europeisk plaststrategi og arbeid med 
ressursøkonomisering. Den nye standarden vil 
når den er ferdig, støtte opp under flere av FNs 
bærekraftsmål, som det å beskytte liv under 
vann (bærekraftsmål 14) og på land (15), og å 
redusere sult (2).  

Basert på norsk forslag 
Det er Norges Fiskarlag som har foreslått 
at denne internasjonale standarden for 
avfallsreduksjon fra fiskefartøy og håndtering 
av avfall om bord, skal utvikles. Det er 
etablert en arbeidsgruppe i den internasjonale 
standardiseringsorganisasjonen ISO, under 

Høsten 2020 startet arbeidet med ISO 5020 Avfallshåndtering på fiskefartøy. 
Standarden er ventet å foreligge i 2023. Initiativet til prosjektet kom fra Norge, 
og en rekke norske fagfolk deltar i arbeidet.

ISO/TC 234 Fisheries and aquaculture. Denne 
har fått betegnelsen ISO/TC 234/WG 10 Waste 
management on fishing vessels. Standarden 
har fått betegnelsen ISO 5020 Waste reduction 
and treatment on fishing vessels. Arbeidet 
har norsk ledelse og sekretariat, og Jan 
Henrik Sandberg fra Fiskarlaget leder den 
internasjonale arbeidsgruppen. I tillegg er 
det oppnevnt flere norske eksperter til det 
internasjonale arbeidet. 

Standard Norge har også opprettet en 
nasjonal standardiseringskomité, SN/K 589 
Avfallshåndtering på fiskefartøy, som gir 
innspill til det internasjonale arbeidet. Den 
er bredt faglig sammensatt og fungerer som 
en ressursgruppe med spesielt ansvar for å 
fremme norske synspunkter i det internasjonale 
arbeidet.  

Arbeidet er støttet av Fiskernes Agnforsyning, 
Norges Fiskarlag, Norsk villfisk og 
Varehandelens Miljøfond.

Prosjekt under arbeid
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Landing og innveiing av fiskefangster  

Det er Norges Fiskarlag som har foreslått at det  
utvikles en standard for landing og innveiing 
av fiskefangster. Prosjektet skal foregå inter-
nasjonalt (ISO), og det blir etablert en norsk 
speilkomité som skal følge arbeidet.  

Lik metode landing og veiing 
Det er stort behov for en standard som skal 
definere metode for landing og innveiing av 
fiskefangster. Per i dag benyttes uensartet 
metodikk og utstyr, noe som ikke gir sammen-
lignbare resultater. Det åpnes derfor for 
manipulering, og dette gir dårlig grunnlag for 
kjøp og salg, rapportering, aggregering av data 
og annen statistikkproduksjon. For oppfølging i 
forhold til tildelte kvoter er dagens praksis dårlig 
egnet. Prosjektet vil støtte opp under flere av 
FNs bærekraftsmål, for eksempel liv under vann 
(bærekraftsmål 14), redusere sult (bærekraftsmål 
2), ansvarlig forbruk og produksjon 
(bærekraftsmål 12) og industri, innovasjon og 
infrastruktur (bærekraftsmål 9). 

Nasjonalt og internasjonalt engasjement  
Prosjektet planlegges startet opp i 2021, men 
flere detaljer er ikke avklart enda. I og med 
at dette berører aktører i mange land, har 
Norge foreslått at dette blir en internasjonal 
standard under ISO/TC 234 Fisheries and 
aquaculture. Samtidig er det ikke sikkert alle 
norske interessenter har mulighet til å delta 
internasjonalt, og det blir derfor opprettet en 
norsk speilkomité. Den norske komiteen skal gi 
innspill til og fremme norske synspunkter inter-
nasjonalt. Både til den norske speilkomiteen og 
det internasjonale arbeidet det behov for norske 
eksperter som kan representere sitt fagmiljø.

Følg med på www.standard.no/akvakultur 
hvor vi vil legge ut nærmere informasjon om 
prosjektet når flere detaljer har blitt avklart.

Høsten 2021 er det planlagt å starte opp et nytt internasjonalt prosjekt hvor det 
skal utvikles en standard for landing og innveiing av fiskefangster. Nå inviterer vi 
norske fagpersoner til å delta i arbeidet. 

Foto: Shutterstock

Nytt prosjekt
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Norsk Standard

Sporbarheten til sjømatprodukter  
- Merking av fiskekasser (NS-EN 17099)

NS-EN 17099 Informasjonsteknologi — Fiskeri- 
og akvakulturprodukter — Krav til etikettering 
av distribusjonsenheter og paller i handel med 
fiskeri- og akvakulturprodukter, er en felles 
europeisk standard som er utarbeidet under 
norsk ledelse. Standarden bygger på den 
nasjonale, norske standarden NS 9405 Krav til 
etiketter for merking av distribusjonsenheter og 
paller ved omsetning av fiske og fiskevarer, og 
erstatter denne. Norsk kompetanse og norske 
interessenter har vært sterkt involvert i arbeidet 
med NS-EN 17099. 

Økt effektivitet, bedre sporbarhet og 
bærekraftig utvikling 
Standarden spesifiserer minimumskravene 
for merking av distribusjonsenheter og -paller 
i handel med fiske- og havbruksprodukter 
i Europa. Om man følger disse kravene kan 
informasjon om fangstdato, pakkedato, 
opprinnelse og annen informasjon om fisken 
leses av alle i hele verdikjeden. Dette legger til 
rette for høyere leveringskvalitet, økt effektivitet, 
bedre sporbarhet, forbedret matsikkerhet 
og samtidig som krav i nasjonale forskrifter 
og EU-forskrifter overholdes. Kort sagt vil 
standarden hjelpe industrien til å møte de stadig 
økende kravene fra kunder og forbrukere om 
økt sporbarhet og bærekraftig utvikling. Bedre 
sporbarhet vil igjen også gjøre det vanskeligere 
å handle med ulovlige, urapporterte og 
uregulerte fiske- og havbruksprodukter. 

Sentrale aktører i sjømatnæringen har kommet fram til at logistikk- og driftskost-
nader i dag utgjør opptil 15 % av salgsverdien for sjømat. Bruk av standardiserte  
merkings- og sporbarhetsordninger kan redusere driftskostnadene og tiden og  
ressursene som kreves for å oppfylle juridiske forpliktelser, redusere driftskost-
nadene og samtidig møte økende krav fra kunder og forbrukere, inkludert krav til 
bærekraft.

Å bruke standarden vil hjelpe fiskeri- og 
havbruksnæringen til å sikre en raskere, mer 
effektiv og kostnadsbesparende forsyningskjede 
for ferske og frosne fiske- og havbruksprodukter 
fra fangst til de er hos forbrukeren.

NS-EN 17099 kan skaffes via www.standard.no. 

Foto: Shutterstock
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