
NS 9417: Er 
«stammespråket» for 
laksenæringen mot 2030 
på plass?  
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Tre saker jeg tror dere vil ha nytte av å vite om

1. Litt om standardisering og Standard Norge.

2. Litt om NS 9417 og om arbeidet med denne.

3. Litt om annet standardiseringsarbeid hos Standard Norge.



1
Litt om Standard Norge og standardisering

Litt om standardisering og Standard Norge 
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Papirformater (A4)
Papir kan kjøpes hvor som helst, og 
pga. standarder passer det både i 
skriveren, kopimaskinen og 
konvolutten

NS-EN ISO 216 Skrivepapir - A- og og B-
serien



En standard er en felles «oppskrift» på 
hvordan noe skal lages eller gjennomføres, 
og standardisering er prosessen fra idé til 
ferdig utviklet standard.

En enkel beskrivelse av en standard og standardisering:



Standarder
som verktøy for 
virksomhetene

Bærekraft

Erfaring Innovasjon

Forskning
Regelverk

Standarder

Kunnskap
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Hvem av dere har på et 
tidspunkt bidratt til 
standardisering? 
Det vil si:
• som deltaker i 

standardiseringskomiteer, 
• ved innspill i høringer av standarder,
• ved å spre informasjon om relevante 

standarder i egen virksomhet eller til 
andre, eller

• ved å bruke standarder selv?
Rekk opp hånden 



Kort om oss:

Privat, uavhengig, 
medlemsorganisasjon, non-profit
Etablert 2003, røtter til 1923
Standarder på de fleste områder
Medlem i CEN og ISO
Kunnskapsbedrift med ca. 70 ansatte
Eier og utgir Norsk Standard et 
beskyttet varemerke
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Litt om Standard Norge og standardisering

Litt om NS 9417 og om arbeidet med denne
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Revisjon av standarder
Standarder vurderes for revisjon minst 
hvert femte år.
Nå var det behov for revisjon av 
NS 9417 Laks og regnbueørret –
Terminologi og metoder for 
dokumentering av produksjon.
Standarden dekker hele verdikjeden.
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Revisjon - hvorfor og
hvordan
- nye termer og justering av definisjonene 

fordi næringen har utviklet seg
- digitalisering og dyrevelferd
- arbeidsform - en standardiseringskomite

(SN/K 504) 
- eksterne innspill og sentrale eksterne

prosesser
- SN/K 504 har informert om arbeidet

underveis (foredrag, nyhetssaker og på
ulike møter)
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Konstruktive og dyktige 
deltakere i SN/K 504
• Anteo AS 
• Artec Aqua AS 
• Cermaq Norway AS 
• Fiskeridirektoratet 
• Grieg Seafood ASA (leder av SN/K 504, Stein Halstensen)
• Havbruksconsult AS 
• Havforskningsinstituttet 
• Mattilsynet
• MSD Animal Health Norge AS 
• PatoGen AS 
• SINTEF Ocean 
• Sjømat Norge 
• The Seafood Innovation Cluster AS 
• Veterinærinstituttet (leder av fiskevelferdsgruppen, Ingunn Sommerset)
• Åkerblå AS
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Fiskehelse nytt område i 
standarden
• Veterinærinstituttet har ledet

arbeidsgruppen fiskehelse/-velferd
• Mange termer med definisjoner
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Rydde opp i termer - eksempel
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Noen eksempler på tema
• et fysisk traume der hud er revet, kuttet eller punktert eller er forårsaket av 

infeksiøse agens
• anbefales det derfor å bruke termen «fasting» istedenfor «sulting»
• fisk som skal strykes
• drap av lus på fisk
• bruk av noen termer fra NS 9415:2021 (semi-lukket produksjonsenhet)
• slakteri-tilvirkningsanlegg (ikke kun anlegg på land)
• gruppebasert velferdsindikator
• tap (infeksjonssykdommer, miljøforhold, skader og traumer, fysiologiske 

årsaker, osv. 
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Du kan vurdere om «stammespråket» for laksenæringen 
mot 2030 er på plass. Høring og videre framdrift
Eventuelle kommentarer må være mottatt innen utløp av høringsfristen 10. januar 2022 og kan meldes 
inn ved å
 skrive inn dine kommentarer direkte i høringsportalen på http://enquiry.standard.no,
 sende e-post med kommentarer til prosjektleder haa@standard.no, eller
 sende kommentarene per post til:

Standard Norge
Postboks 242
1326 Lysaker.

Alle kommentarer som kommer inn i løpet av høringsrunden, vil bli håndtert av komiteen SN/K 504.

http://enquiry.standard.no/
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Litt om Standard Norge og standardisering

Litt om annet standardiseringsarbeid hos 
Standard Norge
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ISO/TC 234 Fisheries and 
aquaculture
• Ledes av Otto Gregussen
• Norsk speilkomite, SN/K 278 Fiskeri

og havbruk
• ISO/DIS 5020 avfall fra fiskebåter

(mulig tilsvarende avfallsstandard for 
akvakultur)
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Arbeid med andre Norsk 
Standard
• NS 9415:2021 Flytende 

akvakulturanlegg —
Lokalitetsundersøkelse, 
prosjektering, utførelse og bruk

• NS 9416 Landbaserte 
akvakulturanlegg for fisk - Krav til 
risikoanalyse, prosjektering, 
utførelse, drift, brukerhåndbok og 
produktdatablad (revisjon med 
oppstart i 2022)
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Kurs i standardisering



Hilde Aarefjord
Foredragsholder: 

haa@standard.no
67 83 86 00
info@standard.no 
standard.no

Følg oss på
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