Standard Morgen:

Sporbarheten til sjømatprodukter Merking av fiskekasser

Hvor har vi vært, hvor er vi nå og hvor går veien videre?

Lars Erik Jensen
Prosjektleder

Bakgrunn for NS-EN 17099 - bygger på norsk kompetanse
og erfaring
• Norsk standard 9405 ble utviklet basert på
et initiativ fra Schenker
• NS 9405 lansert i 1998 og revidert i 2012
og 2014
• Norsk kompetanse og norske
interessenter har vært sterkt involvert i
arbeidet med NS 9405
• Standard Norges komite besluttet i 2014 at
NS 9405 skulle utvikles som en Europeisk
standard (CEN).
• NS 9405 ble tatt med til Europa og har
ligget til grunn for NS-EN 17099.
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Hvorfor en europeisk standard …..hva er forventet
nytteverdi?
• Det er antatt at logistikk og
administrasjonsrutiner i dag utgjør opp mot
15 % av matvarers salgsverdi
− derfor er det viktig at standarder for
informasjonsbærere blir implementert for å
effektivisere verdikjedene.

• Norge er ledende i Europa på hvilken
informasjon som skal følge fisk og
fiskeprodukter

− felles merking basert på NS 9405 vil gi bedre
sporbarhet, raskere logistikk som vil styrke
norske sjømat bedrifters konkurranseevne
nasjonalt og i Europa.
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• Kjøpere og forbrukerne forventer mer
informasjon om sjømatens opprinnelse og
kvalitet.
− Informasjon om fangstdato, pakkedato,
opprinnelse og annen opplysning om fisken kan
leses av alle i hele verdikjeden, fra fangstledd,
mottak og distribusjon.

• En felles europeisk standard vil redusere
tiden og ressursene som kreves….
− for å oppfylle juridiske forpliktelser, redusere
driftskostnader og oppfylle stadig økende krav
til sporbarhet for sjømatprodukter.

Lansering i Europa
• EN 17099 er nå lansert i Europa
• Europeisk pressemelding
• Alle 34 CEN medlemsland – skal ha
fastsatt denne som nasjonal standard
• NS 9405 er trukket tilbake og erstattes
av NS-EN 17099
• NS-EN 17099 oversatt til norsk
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Er vi nå sikret at standarden blir brukt over hele Europa?
• Er jobben nå gjort?
• Halve jobben er ferdig………..,
• Full effekt av standarden kommer gradvis
etter som Europa tar standarden i bruk
• Norske eksportører kan nå henvise til EN
17099 i dialog med Europa
• VIKTIG at alle norske eksportører viser til
standarden i dialog med Europa, for å
sikre enklere og effektivisering av
logistikken og riktig sporbarhet
• Lykke til og takk for gode bidrag i dette
viktige arbeidet
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Foredragsholder:

Lars Erik Jensen

67 83 86 00
info@standard.no
standard.no
Følg oss på

