
Økte krav til dokumentasjon og 
åpenhet i sjømatnæringen



Hvordan skal din virksomhet oppfylle økte 
krav fra myndigheter og kunder?



Det er mange initiativer og lover om 
digitalisering og bærekraft
• Data Spaces

• Sektorplattformer for ni sektorer 
• Data Governance Act

• Regler for datadelingstjenester
• Data Act

• Lovfestet rett til tilgang til egen data og å disponere over dem
• Product Environment Footprint (PEF)

• Miljøregnskap i henhold til en standardisert metode
• Åpenhetsloven 

• Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende 
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold



Lønnsom vekst innenfor dokumenterte 
bærekraftige rammer



Offentlig-privat sektorutvikling er den mest 
effektive løsningen på store samfunnsutfordringer



Ett samarbeid for økt bærekraft 
og lønnsomhet



OPS sjømat er tuftet på åpenhet

• Samarbeidet er åpent for alle
• Løsninger skal baseres på åpne 

plattformer
• Data skal være åpne når de kan, 

og skjermes når de må



OPS sjømat er pådriver og tilrettelegger

• Samhandlingsarenaer for 
aktørene i sjømatnæringen

• Oversikt digitaliseringsprosjekter
• Bidra til å sikre at lovverk ikke er 

til hinder ny teknologi



OPS sjømat styrer ikke og finansierer ikke 
prosjekter

• Partene dekker egne kostnader
• Prosjektleder utpekes av aktøren 

med størst interesse i prosjektet
• Balansert fordeling av gevinster 

og kostnader mellom aktørene 
over tid



En sektorplattform for effektiv og 
sikker datautveksling og -deling



Hva er en sektorplattform?

• Standardisering 
• teknisk og semantisk 

interoperabilitet

• Deling og rettigheter
• Informasjonssikkerhet



Hvem bør eie sektorplattformen?

• Kun datautveksling og -deling
• Todelt – offentlig og privat
• En ideell organisasjon eid av 

næringsorganisasjoner

Tjenester

Sektorplattform
Offentlig

Sektorplattform
Privat



Hvor mye koster sektorplattformen?

KOSTNADER\AKTØRER 120 150 180 210 300

3 000 000 2 083 1 667 1 389 1 190 833

5 000 000 3 472 2 778 2 315 1 984 1 389

8 000 000 5 556 4 444 3 704 3 175 2 222



Prosjekter i sjømatnæringen



Automatisering og digitalisering av 
helsesertifikater

• Prosjekteier: Mattilsynet
• Automatisering

• 70 % = 35-70 millioner per år

• Digitale sertifikater
• 20 % = 10-20 millioner per år



Sporing bruk og gjenbruk av plast i 
havbruksnæringen

• Prosjekteier: Sjømat Norge
• Digital løsning fremfor fysisk 

returselskap
• 20-25 millioner per år
• Kan inngå i miljøregnskap

• Kan utvides til andre produkter 
og næringer



Områdesamarbeid med samtykkebasert 
datautveksling

• Samarbeidsprosjekt mellom 
Åkerblå, NCE og Sjømat Norge

• Tettere mellom anleggene
• Ivareta fiskehelse, miljø og 

biosikkerhet
• Samarbeid og datadeling



Økte krav til dokumentasjon og 
åpenhet i sjømatnæringen



Økt bærekraft og lønnsomhet

OPS sjømat Altinn / Sjømatdata

Samarbeid og digitalisering
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