
NS 9417:2012   
Skal vi vite hva vi snakker om ?  

Standard for dokumentasjon  av produksjon av laks og ørret.  

– et bidrag til å bli bedre?   

Edmund Broback 

Leder standardiseringskomiteen 

 

Arb. styreleder Flakstadvåg Laks AS/ Akvafarm AS 

  

 



Hvordan bli bedre på å 

dokumentere vår produksjon? 

Målemetoder 

Måleteknologi 

Effektiv registrering 

Systematisering av data 

Analyse 

Presentasjon 

 

 



Felles begreper  

og samme forståelse? 
Slaktet kvantum 

Solgt kvantum 

Eksportert kvantum 

Produsert kvantum 

 

Levende vekt 

Rund vekt 

Sløyd vekt 

 

Eksportpris 

Salgspris 

Produksjonskostnad 

 

 

 



Ønske om en standard 
- lik terminologi i alle ledd i verdikjeden 

- bedre kvalitet på data 

- sammenliknbare data 

- bedre utnyttelse av ressursene 

- bedre rapportering 

- bedre oversikt 

- bedre statistikk 

- bedre grunnlag for oppfyllelse av lover og 
forskrifter 

 

 

 



Standariseringskomiteen 

Edmund Broback,  Akvafarm AS/Flakstadvåg Laks AS, Leder 

Jon Arne Grøttum, FHL 

Kristin Sæther, NSL 

Gunnar Hille, Akva Group AS  

Inge Fossen, Monaqua AS, nå Møreforskning. 

Stein Halstensen, Skretting AS. 

Stig Allan Brandvik, Biomar AS, nå Redox AS. 

Merete Fauske, Fiskeridirektoratet. 

Edgar Brun, Veterinærinstituttet. 

Leif Magne Sunde, SINTEF fiskeri og havbruk. 

 





NS 9417:2012 
 dekker verdikjeden for laks og regnbueørret. Deler av 

standarden kan også være relevant for andre arter i 

akvakultur.  

 

 gir definisjoner i havbrukskjeden (terminologi) og 

beskriver metoder for målinger, beregninger og 

omregninger.  

 

 definisjoner av teknisk karakter for flytende 

akvakulturanlegg er gitt i NS 9415 og for landbaserte 

akvakulturanlegg for fisk i prNS 9416. 

 



Standarden er relevant for alle i 

verdikjeden 

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.  

 



NS 9417- innhold 
  

1 Omfang  

2 Normative referanser 

3 Generelle definisjoner  

4 Definisjoner for klekkerifasen 

5 Definisjoner for settefiskfasen 

6 Definisjoner for matfiskfasen 

7 Definisjoner for slakteri- og tilvirkingsanlegg 

8 Definisjoner for transport av rogn, yngel, 
settefisk og matfisk 

9 Definisjoner for fiskefôr 

10 Definisjoner for økonomi  



Selvfølgeligheter satt i 

system 

Antall utsatt fisk 

- registrert antall utsatt fisk 



Svinn 

 svinn 

rognkorn eller fisk som går tapt under 

produksjone 

registrert svinn 

svinn som er oppsamlet og telt, eller registrert 

på annen måte, i produksjonsperioden 

uregistrert svinn 

svinn som ikke er oppsamlet og telt, eller 

registrert på annen måte, i 

produksjonsperioden 



Måle samme sted 
standard målepunkt for produksjonsbetingelser 

 

merd i sjø 

- midt i merd på 5 og 15 meters dyp 

 

kar på land 

- 1/3 inn i karet midt i vannsøylen 

 



Måle på samme tid. 

vanntemperatur -produksjon 

- temperatur målt i standard målepunkt på et 

fast tidspunkt, fortrinnsvis kl. 12 eller som 

gjennomsnittstemperatur, laveste og 

høyeste temperatur gjennom døgnet. 



Måle samme størrelse 

gaffellengde 

- lengde målt fra snute til midt på 

halefinnens bakkant 

 

 

levende vekt 

- vekt av levende fisk i produksjonen, 

innbefattet vann som henger ved fisken 

 

 

 

 



Beregne samme størrelse 

kondisjonsfaktor 

- forholdet mellom gaffellengde og levende vekt 

på fisk. 
 

biomasse 

- stående mengde fisk målt som levende vekt. 
 

fôrfaktor 

- forholdet mellom mengde tilført fôr og økning i 

biomasse. 

 

 

 

 

 



Omregningsfaktorer laks 

Tilvirkningsgrad: Faktor: 
 

Levende vekt:  1,200 

Rund vekt (WFE): 1,125 

Sløyd vekt:   1,000 

 

 



Produksjonskostnader 

 

Settefisk: 
 - Kostnader pr. stykk fisk produsert i perioden. 

 

Matfisk: 
 - Kostnader pr. kg rund fisk produsert i perioden. 



Løp og kjøp 



 

Takk for oppmerksomheten! 


