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Revidering og ny standard NS 9417–2022

17.03.2023 Hvordan skal fisken få det bedre med en standard 2

• Revidering av standard startet 2019

• Medlemmer i komiteen kommer fra et bredt spenn av virksomheter

• Anteo AS, Arctec Aqua, Cermaq Norway, Fiskeridirektoratet, Grieg Seafood ASA, 
Havbrukskonsult, Havforskningsinstituttet, Mattilsynet, MSD, PatoGen, Sintef, Sjømat 
Norge, The Seafood Innovation cluster, Veterinærinstituttet, Åkerblå

• Utvidet innhold sammenlignet med versjon 1 

• Nye teknologier og drift av landbaserte løsninger for produksjon av postsmolt og matfisk 
er nå inkludert

• Større fokus på fiskehelse og fiskevelferd enn første versjon dette har nå fått sitt eget 
avsnitt
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Revidering 
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For å kunne jobbe mer effektivt var komiteen delt i arbeidsgrupper som har kunnet 
fokuserer på deler av standarden

Arbeidsgruppene var

• Fiskehelse og fiskevelferd

• Utstyr og teknologi

• Målemetodikk og digitalisering

Arbeidsgruppene har lagt fram sitt arbeid for hovedkomiteen som har gitt sin endelige 
godkjenning

Standarden er relevant for myndigheter, leverandører og aktører i verdikjeden, dvs. 
settefiskanlegg, brønnbåt, matfiskanlegg, slakteri, foredlingsanlegg og andre som har nytte 
av sammenliknbare data og konsistent terminologi
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NS 9417-2022 inneholder
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1. Termer og definisjoner

2. Definisjoner av klekkerifasen

3. Definisjoner av settefiskfasen

4. Definisjoner av matfiskfasen

5. Definisjoner av slakterifasen

6. Definisjoner for transport av rogn og fisk

7. Definisjoner av fiskefôr

8. Definisjoner av økonomi

9. Definisjoner av fiskevelferd

10. Symboler og forkortelser
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Hvorfor er en
standard viktig
for Grieg Seafood
Produksjon fra egg til slakt

Egen salgsorganiasjon

I 2023 var netto slaktevolum 85000 tonn og 
vi har en underliggende strategi for over 
100 000 tonn.

17.03.2023
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Hvorfor er en standard viktig for Grieg Seafood
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• Digitalisering av data

• Sammenlignbare data på tvers av selskapet

• Lik forståelse av data

• Analyse av data
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Hvorfor er en standard viktig for næringen
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• Like definisjoner på tvers av selskap gir mulighet til samarbeid

• Øker mulighet for gode dataanalyser og kan gi oss klare svar på de ulike 
problemstillingene vi møter i hverdagen

• Mulighet for modellering basert på reelle historiske data

• Mulighet for prosjekter som Aquacloud
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