
Standardisere fiskeri og havbruk for å 
øke nytten av bedre fiskevelferd

ERIK WINTHER
DIREKTØR FORRETNINGS- OG MARKEDSUTVIKLING



Tenk deg en verden uten …..



Tenk deg en verden uten …..



Tenk deg en verden uten …..



Tenk deg en verden uten …..



Tenk deg en verden uten …..



7

Standard Norge er en nøytral tilrettelegger for utvikling av åpne 
standarder på de fleste områder

KONSENSUS NON-PROFIT

VIRKEMIDDEL GLOBAL AKTØR

• Norges medlem i ISO 
(globalt) og CEN 
(europeisk)

• Non-profit
medlemsorganisasjon

• Finansiert av statstilskudd 
(20 %), prosjektfinansiering 
(30 %), royalty (50%)

• Status som nasjonal 
standardiserings-
organisasjon

• Eksperter på 
standardiserings-
prosesser 
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Standard Norge arbeider aktivt med å utvikle standardarder i norsk og 
internasjonal fisk- og havbrukssektor

• Krav til produksjon av fisk og fiskevarer
• Krav til t i fisk og fiskevarer (merkeordning)
• Klima og miljøpåvirkning
• Transport og sporing av fisk og fiskevarer
• Ledelsessystemstandarder (ISO 9001, ISO 22001, ISO 14001 m.fl.)

Hvilken nytte kan en 
standard for fiskevelferd 
skape?
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En ny studie belyser viktigheten av standarder for de nordiske 
økonomiene for første gang.

– Denne studien bekrefter at standardisering 
er viktig for økt produktivitet i næringslivet som i neste 
omgang skaper gevinster for økonomien som helhet. 
Standarder er også et effektivt virkemiddel for å spre 
og bruke kunnskap og teknologi, noe som blir viktigere 
og viktigere for Norge.

Torbjørn Røe Isaksen

(Næringsminister)
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Fordelene og gevinstene med standardisering overstiger kostnadene og 
gir konkurransefortrinn

50 % 84 % 75 %
oppgir at 
standarder 
hjelper dem 
med å 
overholde 
regelverk

opplever at 
standarder 
reduserer 
selskapets 
miljø-
påvirkning

Nettverks-
bygging 

med 
andre 

eksperter

NettverkMiljø
påvirkning

Overholde 
regelverk

§

69 % 73 % 87 %
Enklere å 
forutse 
endringer i 
tidlig fase

Standardene 
gjør det 
enklere å 
eksportere

Standarder er 
en viktig del 
av fremtidige 
forretnings-

planer

ForretningEksport Konkurranse-
fortrinn
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Standarder gir positiv nærings- og samfunnsutvikling – hva med en NS 
94XX for fiskevelferd?

• «…virussykdommer, lakselus, sår og gjellesykdom 
er utfordringer for fiskens helse og velferd» 

Veterinærinstituttet: https://www.vetinst.no/dyr/oppdrettsfisk

• «Tidlig påvisning og effektive bekjempingstiltak 
kan redusere utgiftene ved utbredelse av sykdom 
og eventuell bruk av antibiotika» 

• Mattilsynet: 
https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/

TEKMAR 2018

https://www.vetinst.no/dyr/oppdrettsfisk
https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/
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Inspirasjon fra FHF prosjekt 901157 Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: 
Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd

STANDARD
FOR

FISKE-
VELFERD

Prosedyre 
på anlegg

Sykdom

Stadier

Data



13

Flere av velferdsindikatorene kan etablere tema for en eller flere 
standarder

• Behandling
• Håndtering
• Drift
• Ulike anlegg

• Forebygging
• Registrering
• Tiltak
• Utstyr

• Livssyklus
• Produksjon

• Data
• Registre
• Dele erfaringer
• Forskning

STANDARD

FISKEVELFERD

Prosedyrer 
på anlegg

Sykdom

Stadier

Data

Inspirasjon: FHF prosjekt 901157 Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd
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Standardiseringen kan bli havbruksnæringens trepartssamarbeid

• Standarder er en operativ reguleringsform som 
skapes gjennom brede diskusjoner og enighet om 
den beste løsningen

• Standarder kan benyttes som gode arbeidsverktøy 
tilpasset den enkelte tjeneste eller situasjon

Myndigheter

MarkedetVirksom-
heter

Standarder
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Standard Norge ønsker å bidra til å øke kundenes nærings- og 
samfunnsnytte ved å utvikle gode standarder

• Frivillig å bruke, men ingen seriøse aktører vil 
motsette seg bruken av dem 

• Har autoritet, fordi den er framkommet gjennom 
brede diskusjoner og enighet mellom fagfolk, 
myndigheter og brukere om den beste løsningen

• Standardene
−Definerer rammene for hvordan og med hvilken kvalitet
− Avklarer forventninger
− Forenkler sjiktet mellom lover/regler og selskapsinterne 

vurderinger
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Standard Norge ønsker å komme videre for å fremme økt verdi for 
aktører innen fiskeri og havbruk

Har du forslag til standarder, tema som kan bidra til å bedre fiskevelferd? Det kan være for:
• settefisk-, matfisk-, stamfisk-, kultiveringsanlegg eller for integrert multitrofisk akvakultur (IMTA)
• ulike fiskearter og også inkludere rensefisk
• krav til utstyr, målemetoder, arbeidsmåter osv.

Hva gjør du da?

• Skriv forslaget ditt på en gul lapp nå så får vi tilgang til disse 
• Send en e-post til: info@standard.no merket «fiskeri og havbruk»

mailto:info@standard.no
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