


Hvorfor (også) Nofima?

Agenda
• Hvem er vi?
• Dagens virksomhet

– Ås
• Samarbeid med NMBU
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• Nasjonalt matforskningsinstitutt, etablert 1. januar 2008
• Omfatter tidligere Akvaforsk, Fiskeriforskning, Matforsk og 

Norconserv
• Hovedkontor i Tromsø 

Målgrupper 
• Matindustrien og akvakultur- og fiskerinæringen

Eiere
• Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) 56,8 %
• Stiftelsen for landbrukets næringsmiddelforskning (NSL) 33,2 %
• Akvainvest Møre og Romsdal: 10 %

Fakta



Her finner du oss
Alta

Tromsø

Sunndalsøra

Ås

Bergen

Stavanger

25.09.2017



Våre ansatte

363ansatte

57% 43%

210
50%

vitenskapelige
ansatte

50%

150
53%

ansatte med
doktorgrad

47%



Omsetning

582
millioner NOK i 2016



591
pågående
prosjekter

Prosjekter

25.09.2017



Inntektskilder 2016
3%
Andre

17%
Nærings- og 
fiskeridepartementet

16%
Norges forskningsråd 
(basis)

8%
Fiskeri- og havbruks-
næringens forskningsfond

27%
Næring/virkemiddel

13%
Norges forskningsråd 

(prosjekt)

2%
EU

14%
Forskningsmidlene for 

jordbruk og matindustri

25.09.2017



God utvikling



Kunder og samarbeidspartnere 
Utenom Norge

Argentina
Australia
Belgia
Brasil
Canada
Chile
Colombia
Danmark
Finland
Frankrike
Færøyene
Hellas
Irland
Island
Israel
Italia
Japan
Kina,
Kuwait
Latvia
Litauen
Luxemburg
Mexico 
Nederland

New Zealand
Peru

Polen
Portugal

Romania
Saudi-Arabia

Serbia
Slovakia
Slovenia

Spania
Sri Lanka

Storbritannia
Sveits

Sverige
Sør-Afrika

Thailand
Trinidad og Tobago

Tsjekkia
Tyrkia

Tyskland
Ungarn

USA
Vietnam

Østerrike

25.09.2017



Våre tjenester
I tillegg til rene forskningsoppdrag på våre fagområder, kan vi tilby 
tjenester som:

• Produktutvikling
• Produksjonsforbedring
• Prøveproduksjon
• Bedriftsnettverk
• Forbrukerundersøkelser
• Markedsundersøkelser
• Sensoriske tester
• Kvalitetsmålemetoder

• Kjemiske, biologiske og 
mikrobiologiske analyser

• Dataanalyser
• Økonomiske analyser
• Lønnsomhetsanalyser
• Datamodellering
• Smittemodeller
• Kurs og seminarer



Forskning og innovasjon for 
bærekraftig og lønnsom matproduksjon

ForbrukerInstitusjonell
bærekraft 

Miljø
Matavfall – Miljøstyrt oppdrett

Mattrygghet – Helse - Matsikkerhet

Råvarer
Restråstoff

Fôr

Prosess
Produksjon

Måling

Marked
Innovasjon
Produkt- og 

prosessutvikling

Rammebetingelser
Næringsøkonomi

Ringvirkninger i akvakultur og fiskeri

Økonomisk 
bærekraft 

Miljømessig 
bærekraft 

Sosial 
bærekraft

Service

Marked

Produkt
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Fiskeri, industri og marked
Næring og bedrift
• Kunnskap om marin sektors struktur og lønnsomhet

Forbruker og marked
• Kunnskap om markeder og kjøpsadferd på forbruker- og 

industrinivå

Sjømatindustri
• Råstoffbehandling og foredling for god kvalitet og økt 

lønnsomhet

Prosessteknologi
• Skånsomme prosesser for optimal kvalitet, sikkerhet og 

forlenget holdbarhet av mat

Fangstbasert akvakultur
• Nasjonalt kompetansesenter for forsking innen fangst, 

transport og lagring av fisk og skalldyr

Marin bioteknologi
• Finne, rense og bearbeide biomolekyler fra marine 

organismer og restråstoff for industriell utnyttelse

25.09.2017



Akvakultur
Avl og genetikk
• Utvikle avlsverktøy og metodikk for å frembringe dyregrupper 

som er mer effektive i oppdrett

Produksjonsbiologi
• Optimalisere produksjonen og bidra til å utvide spekteret av 

arter til oppdrett

Fiskehelse
• Bidra med kunnskap om hvordan tap som følge av sykdom 

kan reduseres

Ernæring og fôrteknologi
• Utvikle fôr som gir fisken god helse og velferd, og som utnytter 

fôrråvarer optimalt ut fra ernæringsmessige, teknologiske, 
økonomiske og bærekraftige hensyn

BioLab
• Forsknings- og oppdragslaboratorium med spisskompetanse 

på marine ingredienser

25.09.2017



Mat

Sensorikk, forbruker og innovasjon
• Forstå sensorisk opplevelse gjennom kunnskap om mat og 

menneske
• Skape forretningsmuligheter og bidra til verdiskaping i 

matindustrien

Mat og helse
• Optimalisering av produkter og måltider i forhold til helsemessig 

kvalitet

Trygg og holdbar mat
• Bidra til trygg mat, optimal holdbarhet, redusert svinn og effektiv 

distribusjon

Råvare og prosess
• Kompetanse på råvarer, effektiv produksjon, måling og styring

25.09.2017



Divisjonen Mat’s fagstrategi 2016-2020
• Vår misjon

– Økt verdiskapning gjennom bærekraftig produksjon av 
god, sunn og trygg mat.

• Prioritere forskningsområder
– Nye og tradisjonelle råvarer
– Trygg og optimal matproduksjon
– Forbrukerinnsikt og markedsdreven innovasjon



Sensorikk, forbruker og innovasjon

Forstå sensorisk persepsjon og mat-
opplevelse, og skape forretningsmuligheter 
og bidra til verdiskaping i matindustrien

• Sensorikk

• Forbrukerforståelse

• Innovasjon

25.09.2017



Sensorikk, forbruker og innovasjon

Sigdal fra ca til 9 mill til nesten 
20 mill siden 2011

Den norske smaken

25.09.2017



Forståelse av 
matopplevelse  

Matens sensoriske egenskaper
Hvem vi er

Produkt-
informasjon  

Spisesituasjonen (tradisjoner) 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=Xc6HBmIFehDD3M&tbnid=Y1MJPylx6ROrDM:&ved=0CAUQjRw&url=https://fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no/tema/utfordringer/&ei=ernvUrDZCMKztAbJ14CgDA&bvm=bv.60444564,d.Yms&psig=AFQjCNGpAfwTUY0QgSQgxDeqrkjyrCzKiw&ust=1391528640876469
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=Xc6HBmIFehDD3M&tbnid=Y1MJPylx6ROrDM:&ved=0CAUQjRw&url=https://fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no/tema/utfordringer/&ei=ernvUrDZCMKztAbJ14CgDA&bvm=bv.60444564,d.Yms&psig=AFQjCNGpAfwTUY0QgSQgxDeqrkjyrCzKiw&ust=1391528640876469


Mat og helse
Optimalisering av produkter og måltider i 
forhold til helsemessig kvalitet

• Råvarer, prosess og produkt

• Helse

• Forbruker

25.09.2017



Trygg og holdbar mat
Bidra til trygg mat, optimal holdbarhet, 
redusert svinn og effektiv distribusjon

• Eliminering av bakterier i produksjonsmiljø og mat

• De nyttige bakteriene

• Dynamikk mellom bakterier i bakteriesamfunn

• Bærekraftig emballering for optimal holdbarhet og redusert matsvinn

25.09.2017



Trygg og holdbar mat
Bidra til trygg mat, optimal holdbarhet, 
kvalitet, redusert svinn og effektiv distribusjon

25.09.2017



Råvare og prosess
Kompetanse på råvarer, effektiv produksjon, 
måling og styring

• Råvare og produkt

• Måling og styring

• Datamodellering og styring av prosess

25.09.2017



Råvare og prosess
Kompetanse på råvarer, effektiv produksjon, 
måling og styring

Stabilt tørrstoffRiktig kvalitet

25.09.2017



Bærekraftig matproduksjon
Bedre utnyttelse av ressursene

• God, sunn og trygg mat
– Optimal kvalitet
– Prosesstyring/måling
– Utnyttelse av biomasse
– Øke holdbarhet/redusere svinn
– God, ønsket spisekvalitet
– Nye produkter, konsepter, prosesser



Infrastruktur og kompetanse



Patogen 
pilot plant

Nofima
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Spekepølseproduksjon i patogenhallen

• Enterohemoragiske E. coli (EHEC) O103, O157, O110…)
• Betydning av salt-, syre- og temperaturstress for overlevelse i 

spekepølser



Kjøtthallen

Oppgradert anlegg med nytt utstyr for nedskjæring, salting, farseproduksjon og 
varmebehandling av kjøttvarer

I hovedsak småskala utstyr

Forskning, oppdrag, opplæring
og kurs for bransjen

Undervisning i kjøtteknologi, NMBU



Pakkehallen - emballering

Moderne utstyrspark med 
skålpakkemaskin, dyptrekker 
og kammermaskin

Pakking i stort utvalg av filmer, 
skåler og gassblandinger

Mye brukt til forskning, oppdrag 
og kurs for bransjen 

Multivac T200 skålpakker



Prosesshall for vegetabiler og frukt

• Kutteutstyr for grønnsaker – en 
gulvmodell fra Kronen og en 
bordmodell fra Hällde

• Utstyr for produksjon av saft og 
syltetøy

• Mye brukt i  prøve-opparbeidelse til 
sensorisk analyse, kurs og 
prøveproduksjoner og utdanning.  

32



Bakeri



Kompetanseheving og 
nettverksbygging for 
lokalmatprodusenter

• Produktutvikling
– Fra ide/råvare til salgsvare

• Produktkvalitet
– Forstå hva som påvirker kvaliteten
– Kunne vurdere kvaliteten

• Mattrygghet
– Unngå sykdom
– Risikovurdering



Samarbeid med NMBU

• Undervisning
– Akvakultur
– Emballering
– Sensorikk

• Forsker 2-stillinger
– Akvakultur
– Plantvitenskap



Samarbeid NMBU

• Infrastruktur 
– Matpiloten
– Imaging senter
– Proteinplattformen

• Prosjekter



Samarbeid Campus Ås

• Innovasjonssatsningen
– Samarbeid med Follokommunene
– Satt av ressurser til innovasjonssamarbeid



Sommertoget på Ås, Nofima med potet- og brokkolisuppe
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kårer Nofima til en av Norges
25 mest innovative bedrifter

Nofima leverer internasjonalt 
anerkjent forskning som skaper 
resultater. 

Det imponerer at de benytter 
åpne innovasjonsmetoder på 
måter som gir næringslivet 
konkurransefortrinn langs hele 
verdikjeden. 

Boken «Fra Innsikt til Effekt» 
utgitt av strategisk 
forskingsprogram «InnoFood» 
forteller om gode innovasjoner. 

Aker Biomarine
Norwegian
DNV GL
Schibsted Media Group
Itera ASA
Kahoot!
Jotun
Telenor
Nortura
Strawberry
Nofima
Kolonial.no 
Nofas

Trigger
DNB
Miles
Kongsberg Gruppen
Tomra
Statens Innkrevingssentral
Opera Software 
Kommuneforlaget
Agder Energi
Statoil
eSmart Systems
Statens Lånekasse

Nofima kunde / prosjektpartner



Oppslag i både New York Times og i New York Magazine

What to Do If You’re Scared of Your Dirty Kitchen 
Sponge

Anbefaling
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Følg Nofima på:

• nofima.no
• twitter.com/nofima
• facebook.com/nofima
• youtube.com/nofima

http://www.nofima.no/
http://www.twitter.com/nofima
http://www.facebook.com/nofima
http://www.youtube.com/nofima
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