Du kan delta i arbeidet
med å utvikle standarder
knyttet til fiskevelferd!
v/ Hilde Aarefjord, prosjektleder for fiskeri og havbruk i Standard Norge
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Standard Norge bidrar til
å fremme innovasjon og
nye tekniske løsninger

Konkurransekraft og
lønnsomhet kan økes
gjennom digitalisering i
selskapene
• Markedsføring og salg
• Bygging og produksjon
• Prosjektstyring og innovasjon
• Forvaltning, drift og vedlikehold
• Administrasjon og logistikk

Vår standard for merking
av sjømat gir sporbarhet
gjennom hele Europa
• Standarden effektiviserer distribusjonen og er
førende for europeisk handel med sjømat
• Standardens strekkoder gir utfyllende
informasjon til kjøpere og forbrukere om
sjømatens opprinnelse og kvalitet og er
nøkkelen til effektiv elektronisk sporing
gjennom hele leveransekjeden
• Norsk Standard har nå blitt en felles europeisk
standard som bidrar til en mer kostnadseffektiv
og transparent transport til Europa
Norsk Standard: NS 9405 konverteres til europeisk standard: NS-EN 17099:2020
Komite: SNK 535 Merking av fiskekasser > CEN/TC 225

Standarder skal hindre
spøkelsesfiske og bidra til
et renere hav
• Fiskefartøy kan spille en nøkkelrolle i å
redusere forsøpling fra fiskeflåten og å
hente inn marin forsøpling i sjø
• ISO standard for avfallssortering om
bord i fiskefartøy og tilpasset
mottakssystem i havnene utvikles
• Vil øke utnyttelsen av fiskeslo, utilsiktet
bifangst og annet

ISO/TC 234/WG 10 prosjekt i perioden 2020 – 2022
ISO 5020, Waste reduction and treatment on fishing vessels.

Våre standarder hindrer
rømming av fisk og
sikrer små og store
akvakulturanlegg
• Standarden NS 9415 er koblet til NYTEK
• Standarden stiller krav til analyser, utforming
og drift av akvakulturanlegg
• Statistikk viser at andelen rømming har gått
ned i de årene som følge av bruk
• Ny versjon av standarden som omhandler
krav både til kystnære- og havanlegg legges
ut til høring 1. desember, med utgivelse 1.
mai 2021

Standarder får ned
dødeligheten og øker
velferden i merdene
• Klassifisering av taps- og dødsårsaker kan gi
store gevinster i form av bedre innsikt og valg
av rette tiltak
• Standardisering er en forutsetning for
digitalisering
• Planlagt utgivelse i 2021

Norsk Standard som revideres: NS 9417:2021 Laks og regnbueørret - Enhetlig
terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon
Komite: SNK 504 Dokumentasjon av produksjon og velferd for fisk i akvakultur

Norge leder den
internasjonale komiteen
for fiskeri og havbruk
• Norsk ledelse gir oss en stor
påvirkningskraft i hva som skal
standardiseres for en mer bærekraftig
verdiskaping internasjonalt
• 48 land deltar i tillegg til FAO, CAC
(Codex), MSC og andre organisasjoner
• Komiteen har utviklet 9 ISO standarder
og 2 er under utvikling
• Komiteen jobber mot flere bærekraftsmål
• Otto Gregussen ny leder fra 2021

NASJONALE MÅL FOR ISO/TC 234
Bidra til forenkling og effektivisering av
internasjonal handel med fisk, fiskeprodukter og
utstyr brukt i fiskeri- og havbruksnæringen
Bidra til mer bærekraftig utvikling av fiskeri- og
havbruksnæringen gjennom en effektiv miljø- og
ressursovervåking

(Dette er noen av deltagere i en tidig fase av revisjon av NS 9417)
Hvordan kan du delta?
• Behov for en term og definisjon? Eller en metode for fiskehelse/-velferd? Send
innspillet ditt til haa@standard.no før 1. mars 2021.
• Ta kontakt med Standard Norge dersom du lurer på om det er mulig å delta i en
komite eller du har innspill til utvikling av nye standarder.
• Abonner på høringer
• Kurs i standardisering? Komitémedlemmer og andre interessenter får
grunnleggende kunnskap om standardisering.
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