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Store utfordringer. Store ambisjoner



«Formålet er forenkling og effektivisering av 
internasjonal handel med fisk, fiskeprodukter og 
utstyr brukt i fiskeri- og havbruksnæringen, og å 
bidra til mer bærekraftig utvikling av næringen 
gjennom en effektiv miljø- og ressursovervåking.»

Nærings- og fiskeridepartementets tilskuddsbrev til Standard 
Norge for 2023



Norge har ledelsen 
internasjonalt i fiskeri og 
akvakultur

• ISO/TC 234 Fisheries and aquaculture
• Norsk sekretariat: Standard Norge

• Norsk leder: Otto Gregussen

• 48 medlemsland

• 11 publiserte standarder

• Speilkomite SN/K 278 for
• ISO/TC 234 Fisheries and aquaculture

• CEN/TC 466 Circular design of fishing gear

En mulighet til å fremme norske

interesser og gi innspill.
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Lanseres 24. mars: 
NS-ISO 5020 Waste reduction 
and treatment on fishing 
vessels

• Norsk forslag til internasjonal standard

• I samarbeid med Fiskarlaget og Handelens 
Miljøfond (m.fl.)

• Formål: 

• redusere søppel 

• redusere makro- og mikroplastnivået i marine 
farvann på havbunnen/sedimentene

• redusere problemene med spøkelsesfiske

• redusere den generelle miljøpåvirkningen fra 
sjømatnæringen

• øke utnyttelsen av marine biologiske ressurser.

• Grunnlag for egen norsk standard 
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I arbeid: 
ISO/CD 17273 Waste reduction and 
treatment in aquaculture

• Samme lest som avfall fiskebåt

• Standard Norge-komite SN/K 604 opprettet 
januar, 2022

• «New work item proposal» for ISO/TC 234

✓Hele eller deler av anlegg på avveie 

✓Emballasje på avveie

✓Mikroplast fra slitasje på utstyr

• Publiseres høst 2024
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Oppstart revisjon i 2023:
NS 9416 Landbaserte 
akvakulturanlegg for fisk

• NS 9416 Landbaserte akvakulturanlegg for 
fisk - Krav til risikoanalyse, prosjektering, 
utførelse, drift, brukerhåndbok og 
produktdatablad Forskriftsfestet

• Publisert 2013

• Forskriftsfestet



Ny komité etablert januar 2023

SN/K 613 Håndteringsfri lusetelling i 
akvakultur



Sjømat Norge | Norsk Regnesentral



Ønsker du å bidra? 

Har du tips om et behov i næringen? 

Eller en løsning som kan 

standardiseres? 

Ta kontakt: 

info@standard.no

tpe@standard.no



Truls Petersen
Ta kontakt: 

Leder markedsutvikling, bærekraft og 
helse
97088101
tpe@standard.no 
standard.no

Følg oss på
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