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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



Nofima  
The Norwegian Institute of Food, Fisheries and Aquaculture Research

Applied research for increased value creation the food industry
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*Approx.numbers

Tromsø:

HQ

Division FIM, Division Akva

Offices, Laboratories

Research areas 

Kaldfjord – BioTep Pilot Plant

Kraknes – Marine species

Kårvika – Aquaculture station

Bergen - Kjerreidviken:

Division Akva

Feed and Nutrition

Feed mill/Feed tech center

BioLab

Stavanger – Måltidets Hus:

Division FIM

Laboratories

Heat processing/Sous Vide

Ås:

Division Food Science, 

Division Akva

Offices, Labs, Processing, 

Pathogen Pilot plant etc.

Sunndalsøra:

Division Akva

Research labs

SFI Ctrl-Aqua

RAS facility

58%

42%

344 employees 

271 Scientists and technical 

scientific staff - 149 PhDs

154 peer review articles

6 PhDs

>350 reports

550 projects*

Revenue: 545mNOK (2015)(~59 m€)

Result: 22 mNOK (2015)

www.nofima.no



Organisasjonskart 01.01.2016
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Global Protein Sources for Human Consumption

Source: FAO/ https://agentrepreneurship.files.wordpress.com/2013/03/fao-2050.png



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
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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 og 

økonomiske hensyn

BioLab
• Forsknings- og oppdragslaboratorium med spisskompetanse 

på marine ingredienser
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Digitalization
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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
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Strategiske satsningsområder

• Rammevilkårenes innvirkning på lønnsomhet, verdiskaping og bærekraft

• Kompetanse på forbrukeratferd og industriell kjøpsatferd samt markedskrav 
til bærekraftig produksjon. Kunnskap om hvordan bedrifter kan oppnå 
fortrinn for å møte økt konkurranse i et globalt sjømatmarked

• Råstoffegenskaper og råstoffkvalitet

• Spektroskopi og hurtigmåling

• Holdbarhet, konservering og kvalitetsbevaring av sjømat.

• Varmebehandling og høytrykksprosessering av mat

• Kompetanse innen teknologi, biologi og forvaltning knyttet til fangst for 
levende lagring av fisk, bløtdyr, skalldyr m.v.

• Utnyttelse av marint (rest)råstoff ved bruk av bioteknologiske metoder



X-Ray guided and water-jet cutting 

machines
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Key Features

X-ray camera detects bones down to 0.2mm in size

Automatically cuts out pin bone and to the desired 

portions

Precise cutting and uniform portions

Greatly improves product handling as all cuts are 

made in a single machine

Source: Company documents/2016



To quality measurement and 

optimization in fish processing…
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..and measuring the meat content 

in crabs
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Heating and cooling in Steriflow

Shaka-autoclave for extended 

shelf life
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Heat exchanger for cooling 

with cool and / or chilled 

water

Direct steam injection
Cascading water system



And microwaves for improved 

quality
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Innovation in packaging reduces food-waste

Fotos: Company documents: Lerøy, Salmar, Bremnes
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