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Innledning 

For produsenter som bearbeider norsk sjømat utenfor Norge må det søkes egen lisens. Dette er 

et krav for å sikre verdien av den norske næringens fellesinvesteringer, samt sørge for at det 

kun er norsk sjømat som blir merket med næringens fellesmerke. 

Dersom din bedrift har partnere eller egen produksjon utenfor Norges grenser kan Sjømatrådet 

gi lisens til å påføre  opphavsmerket «Seafood from Norway» på disse produktene.   

Denne brosjyren oppsummerer i korte trekk stegene man må gjennom for å få lisens.  

Har du andre spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på e-post lisensiering@seafood.no eller 

telefon +47 77 60 33 33. Merk e-posten med «Lisensiering».  

 

Hvilken verdi ligger det i å bruke opphavsmerket?  

 Opphavsmerket “Seafood from Norway” er et fellesmerke for all norsk sjømat, bærekraftig 

produsert og fangstet i kalde, klare farvann.  

 Med opphavsmerket er ønsket å fremstille hva som er unikt med Norge, og gi assosiasjoner 

til klimaet og naturen hvor sjømaten har sitt opphav.  

 Lisensiering tilrettelegger for at dine kunder kan bruke opphavsmerket og utnytte verdien 

av markedsinvesteringene som Norges sjømatråd gjør på vegne av sjømat fra Norge. 
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Hvordan ta i bruk opphavsmerket utenfor Norge 

For å kunne bruke opphavsmerket på produkter utenfor Norge må man inngå en lisensavtale 

med Norges sjømatråd.  

Lisensavtalen inkluderer forutsetninger og retningslinjer som gjelder for bruk av opphavsmerket 

«Seafood from Norway». Det er i hovedsak tre trinn som må gjennomgås for å få lisens:  

1. Lisenssøknad  

Fylles ut av din bedrift. Søknadskjemaet inkluderer kontaktdetaljer, hvilke produkter 

som ønskes merket, samt en oversikt over hvor produkter med opphavsmerket 

planlegges distribuert. I tillegg må man oppgi hvorvidt bedriften er sertifisert etter 

andre verdikjedestandarder (Chain of Custody (CoC)).  

2. Eksportørerklæring 

Fylles ut av din norske leverandør av sjømat fra Norge.  

3. Lisensavtale 

Når begge skjemaene er utfylt og behandlet av Sjømatrådet kan lisensavtalen 

signeres.  

 

Lisensavtale  

Nedenfor er  et utdrag av de viktigste bestemmelsene i lisensavtalen.  

 

Lisenstaker garanterer 

At alle lover og regler som er gjeldende for sin bedrift i det aktuelle landet blir fulgt, og at 

bedriften har et bevis fra relevant nasjonal myndighet, som viser at man har lov til å produsere 

og/eller importere sjømat.  

 

Hva er norsk sjømat og hvilke produkter kan påføres opphavsmerket? 

Opphavsmerket kan kun brukes i markedsføring av produkter av «Norsk sjømat». Med «Norsk 

sjømat» menes:  

- fisk og fiskevarer som angitt i Fiskeeksportloven av 27. april 1990 nr. 9 § 1 som er 

naturlig forekommende i norsk farvann,  

- fanget eller oppdrettet i norsk farvann i overensstemmelse med norsk fiskeriforvaltning 

og havbruksforvaltning, og som er brakt i land i Norge, samt ferskvannsfisk fanget eller 

oppdrettet i Norge.  

- I tillegg må produktet være mat til mennesker og klassifisert under kapittel 3 

(eksklusive 03.05.1000) eller kapittel 16, posisjon 16.04 og/eller 16.05 i norsk 

tolltariff (utelukker omega 3 olje og fiskemel/pellets). 

Produkter som inneholder eller er mikset med sjømat av annen enn norsk opprinnelse vil ikke 

bli godkjent.  
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Rammer for produktmerking   

Når lisensavtale er inngått, men før merket kan tas i bruk, må planlagt produktmerking 

godkjennes av Sjømatrådet. Hovedprinsipper for bruk av produktmerkingen:   

 Produktet må være av norsk opprinnelse for å bli godkjent. 

 Opphavsmerket skal kun brukes sammen med lisenstakers eget merke og må være mindre 

enn lisenstakers eget merke. Årsaken til at merket ikke skal være hovedmerket er at det er 

næringens felles merke, og det er viktig å tydeliggjøre at «Seafood from Norway» ikke er 

produsenten.  

 All bruk av opphavsmerket må forhåndsgodkjennes  av Sjømatrådet.  

 

Bevegelsesfrihet for produktene 

Produkter som er merket gjennom lisensavtalen kan handles innad i tollunioner. Dvs. at 

produkter kan eksporteres mellom land så lenge landene er innenfor samme tollunion.  

Dersom landet angitt i lisensavtalen ikke er medlem av en tollunion, er det ikke tillatt å 

eksportene produkter merket med opphavsmerket ut av landet man produserer i.   

Eksempler på tollunioner er EU, Mercosur (Argentina, Brazil, Paraguay og Uruguay), Den 

eurasiske økonomiske union (EAØ, Russland, Hviterussland, Kazakhstan, Armenia og 

Kirgisistan) og Gulf Cooperation Council (GCC).  

 

Sporingssystemer, inspeksjoner og revisjoner 

Lisensavtalen for bruk av opphavmerket stiller nærmere vilkår om produkt og sporbarhet, 

merking og markedsføring. Avtalen regulerer videre vilkår for kontroll og konsekvenser som 

følge (mistanke om) urettmessig bruk av merket.  

Alle selskaper som får lisens skal hvert år rapportere på bruk av merket til Sjømatrådet. 

Sjømatrådet kan be om innsyn i relevant dokumentasjon og gjennomføre inspeksjon av bruk av 

merket. 

Det gjennomføres årlige tredjeparts revisjoner av et utvalg virksomheter, samtidig som 

Sjømatrådet etter egne vurderinger kan be om revisjon av enkeltselskap.  

 

Lisensavtalens varighet 

Lisensavtalen har varighet på tre år, med mulighet til forlengelse med inntil tre nye år dersom 

partene ønsker dette. Avtalen kan sies opp med 90 dagers varsel av begge parter.  

 

Det er Norges sjømatråd som setter vilkår for bruk av opphavsmerket og gjeldende 

rammebetingelser kan være gjenstand for justeringer.  
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Spørsmål revisor vil kunne stille under en revisjon 

Andre sertifiseringer 

 

Er bedriften sertifisert etter Global Food Safety Initiative (GFSI) standarder, Marine Stewardship 

Council chain of custody (MSC CoC), Aquaculture Stewardship Council chain of custody (ASC 

CoC) eller Global G.A.P. Chain of Custody (Global G.A.P CoC). 

 

Identifisering og sporing 

 

På dette punkt kan revisor blant annet be om oversikt over leverandører, hvordan den praktiske 

identifiseringen og registeringen av de norske produktene foregår.  

 

Det kan bli undersøkt hvordan sporingen opprettholdes gjennom produksjonen, annen 

nødvendig dokumentasjon som underbygger den norske opprinnelsen av produktene i hvert 

ledd av produksjonsprosessen samt salgsinformasjon. Under identifisering og sporing, vil det 

også foretas en sporbarhetstest der revisjonslederen følger et produkt fra «varer inn» til «varer 

ut» og omvendt.  

 

Figur 1 viser en forenklet produksjonsprosess av sjømat, og hvilke kritiske kontrollpunkter (i 

lyseblått) for sporing som må dokumenteres. I tillegg vil det kontrolleres hvordan 

opphavsmerket sjømat holdes adskilt fra annen sjømat.  

 

Figur 1: Sporbarhetstest 

 

Separering  

 

Når det gjelder spørsmål knyttet til separering ønsker revisor å forsikre seg om at norsk sjømat 

ikke blandes med sjømat av annen lands opprinnelse. Her er det vesentlig med tydelige 

merkinger og adskillelse av forskjellige produkt og produksjonslinjer.  

Varer inn

•LOT/Batch ID

•Dato 
(pakkedato 
og/eller 
ankomstdato)

•Merking av 
produkt(er det 
opprettet 
internt 
sporings-
nummer?)

•Føring av 
batch ID i eget 
system, 
(manuelt 
og/eller 
elektronisk)

•Hvem er 
ansvarlig for at 
sporingen er 
ivaretatt?

Lagring

•Videreføring av 
sporings- og 
produktinfo.

•Hvordan 
opprettholdes 
ID? Ved bruk 
av samme eller 
ny ID? 

•Hvem er 
ansvarlig for at 
sporingen er 
ivaretatt?

Produksjon

•Videreføring av 
sporings- og 
produktinfo.

•Hvordan 
opprettholdes 
ID? Ved bruk 
av samme eller 
ny ID?

•Ny ID for nye 
produkter?

•Registrering av 
batch som går 
inn i 
produksjon?

•Hvem er 
ansvarlig for at 
sporingen er 
ivaretatt?

Kvalitet- og 
kvantitets 
kontroll

•Videreføring av 
sporings- og 
produktinfo.

•Hvordan 
opprettholdes 
ID? Ved bruk 
av samme eller 
ny ID? 

•Input / output 
kontroll. Hva er 
utbytte av 
produksjon?

•Hvem er 
ansvarlig for at 
sporingen er 
ivaretatt?

Ferdig-
lager

•Videreføring av 
sporings- og 
produktinfo.

•Hvordan 
opprettholdes 
ID? Ved bruk 
av samme eller 
ny ID? 

•Ny LOT/Batch 
ID?

•Hvordan sikrer 
man at 
opphavsmerke 
kun blir satt på 
norske 
sjømatprodukt
er?

•Hvem er 
ansvarlig for at 
sporingen er 
ivaretatt?

http://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/coc/
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Produksjonsavkastning og verifisering 

 

Her ser revisor til at bedriften har et system for beregning av utbytte av produksjon. Et godt 

system kan dokumentere råvarer brukt, oppnådd ferdigprodukt og svinn, samt inneholde 

omregningsfaktorer. Summen av sjømat som kommer inn i produksjonsanlegget må være lik 

summen som forlater produksjonsanlegget.  

 

Denne typen kalkulasjoner sørger for at man ikke har noen store avvik i form av for eksempel 

innhold av norsk sjømat i sluttproduktene. Hensikten med produksjonsavkastningen er å 

kontrollere volumene og sporingen av opphavsmerket sjømat fra tilførsel til ferdigprodukt.  

 

Opplæring og journalføring  

 

Kan det dokumenteres at ansatte som er involvert i produksjon av norsk sjømat har opplæring i 

identifisering og sporbarhet, og at de har mottatt opplæring i HACCP prinsipper?  

 

Revisor vil være opptatt av å få tilgang på nødvendig dokumentasjon for å forsikre seg om at  

opphavsmerket kan knyttes opp mot et parti/leveranse av norsk sjømat. Sporingsdokumenter 

som pakkenummer, fangstsertifikat, faktura eller lignende vil være nyttig.  

 

Det er også viktig at bedriften kan dokumentere omregningsfaktorer brukt i avstemming av 

tilførsel og produksjon. Revisor vil stille spørsmål om hvor lenge dokumentene oppbevares i 

arkiv. Kravet er satt til tre år.  

 

Avvikshåndtering 

 

Revisjonsleder vil verifisere at bedriften har definert et grense nivå for når avvik skal 

rapporteres, og at det finnes en prosedyre for håndtering av avvik som bedriften etterlever. 

Prosedyren må bestå av en metode som kan rette opp og lukke avvik straks de er identifisert, 

for eksempel hvis avstemming av produksjonsavkastningen viser et uforklarlig avvik større enn 

fem prosent.  

 

Prosedyren bør inneholde: (1) En metode for å identifisere avviket eller grunnen til 

avviket; (2) En tidslinje som viser når rettende tiltak skal iverksettes; (3) En prosess for 

verifisering av effektiviteten av de iverksatte tiltakene; og (4) Hvilken person og/eller stab som  

er ansvarlig for å gjennomføre prosedyren.  

 

Mindre og store avvik  

Det er opp til revisjonsleder å bestemme om avviket kan lukkes gjennom tilsendt 

dokumentasjon eller om en ny revisjon er påkrevd. Mindre avvik må bli lukket i tide for neste 

revisjon. Mindre avvik kan for eksempel dreie seg om at bedriften ikke møter kravene i 

standarden, men som ikke setter i spill integriteten til opphavsmerket.  

Dersom lisenstaker ikke klarer å lukke avviket innen de angitte tidsfrister må lisenstaker 

kontakte revisjonsselskap å be om ny revisjon. Alle kostnader ved denne revisjonen må dekkes 

av lisenstaker.  

Revisor vil kreve at store avvik skal rettes opp innen 3 måneder etter første revisjon. Dersom 

store avvik ikke kan lukkes vil lisensavtalen med Norges sjømatråd termineres (store avvik kan 

for eksempel være der mangler eller totalt sammenbrudd av system kan medføre at selskapet 

ikke møter sporingskriteriene).  
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Varighet og kostnader med revisjon 

 

Når et enkelt anlegg skal gjennom revisjon, vil den fysiske revisjonen på anlegget ta ca. 0,5-1,5 

dag. Sjømatrådet vil dekke kostnadene ved revisjon dersom bedriften forholder seg til 

bestemmelsene i lisensavtalen, og man klarer å lukke eventuelle avvik innen angitt tidsfrist satt 

av Sjømatrådet og/eller revisjonsselskapet.   

 

Dersom det viser seg at man ikke har forholdt seg til lisensavtalen, og man ikke klarer å lukke 

eventuelle avvik innen fastsatt tidsfrist, så vil kostnaden påføres lisenstaker. Kostnaden for 

revisjon varierer, og vil bestemmes av både kompleksitet og størrelse på bedriften, samt 

sertifiseringsbyråets takster og omkostninger.  

 

 

 

 

 

 

 


