
Hvordan kan en standard forenkle logistikken og sporbarheten, 
og samtidig redusere utfordringene for norske sjømateksportører?



• Eksportør av laks og ørret

• Hovedkontor i Bergen, avdeling i Sverige, representert i USA 

• Leverer til alle typer kundesegment (grossist, supermarked, 
foredling, røkeri, importører, horeca)

• Leverte til 55 ulike land i 2019, alle verdensdeler

• Eid av oppdrettere, mottar fisk fra ca 40 ulike pakkeri



• Gammel NS standard dekker ikke alle EU krav

• Kunder/land har egne krav

• Tilpassede etiketter

• Strekkode oppsett
- plasskrevende strekkode

- ulik rekkefølge på «ai»
- flere/færre «ai»

• Feil i språk/oversettelser

Dagens utfordringer



Kvalitet og sporbarhet i alle ledd

• Eksportør sitt ansvar å sikre at informasjonen kommer frem til kunde.

• Viktig med standarder når data overføres fra ledd til ledd.

• Sporingsdata på etikett må være lik elektronisk informasjon.



• Inneholder all nødvendig sporingsinformasjon om 
leverandør, produkt, batch og kolli

• GS1 2D Matrix kode 
- Erstatter lange strekkoder, tar mindre plass
- Hver sporingsdata har sin nye ai 
- Kan inneholde mange flere ai (mer informasjon)
- Lettere avlesning gir raskere sporing (app)
- Reduserer risiko for matsvindel
- Gir merverdi for kunden

Ny standard med all sporingsdata



• Enighet om 1 standard, lettere kommunikasjon

• Oversettes til mange språk

• Tilfredsstiller EU regelverk. Standarden refererer til 
aktuelle EU regelverk.  

Ny standard reduserer utfordringene



• De fleste pakkerier i dag har en etikett tilpasset gammel NS 
standard = all sporingsinformasjon finnes allerede, hentes fra 
eksisterende veiesystemer (grader)

• Ny informasjon (fast): Fangstområde (27.2)

• Legge inn nye GS1 koder

• Oppgradering av software

• Jo flere pakkerier som går over jo mer effektivitet i 
distribusjonsleddet (like etiketter, rask avlesning)

• Frivillig standard, men kundekravene øker raskt

Overgang til ny etikett



Å ta i bruk ny standard vil :
- forenkle logistikken
- gi en bedre og raskere sporbarhet
- bedre kommunikasjonen og samarbeid
- redusere mulighet for matsvindel ved bruk av datamatrix kode
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