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Fakta om Nofima

• Etablert 1. januar 2008

• Omfatter tidligere Akvaforsk,
Fiskeriforskning, Matforsk og
Norconserv

• Målgrupper: Matindustrien og
akvakultur- og fiskeri-næringen

• Antall ansatte: 470

• Omsetning 2009: 490 mill NOK

• Hovedkontor i Tromsø

• Eiere:
– Staten ved FKD 56,8%

– Stiftelsen for landbrukets
næringsmiddelforskning 33,2%

– Akvainvest Møre og Romsdal: 10 %



Konsernstab Forretningsområder

Nofima Marin
Avl og genetikk, fiskehelse, bærekraftig og effektiv produksjon og
fangst, slakting, primærprosessering
Direktør Grete S Winther, Semming Semmingsen (fra August 2010)

Nofima Mat
Råvarer og prosess, trygg og holdbar mat, forbrukerforståelse og
sensorikk, mat og helse, industriell gastronomi, innovasjon og
produktutvikling
Direktør Camilla Røsjø

Nofima Ingrediens
Analysetjenester, utvikling og pilotproduksjon på råvarer og
ingredienser til fôr, næringsmiddel og farmasøytisk industri
Direktør Trond Mork Pedersen

Nofima Marked
Økonomiske analyser, perspektiv- og foresightanalyser,
markeds- og forbrukeranalyser, strategisk rådgivning
Direktør Bjørn Eirik Olsen

Konsernsjef:
Øyvind Fylling-Jensen

Kommunikasjonsdirektør:
Stein-Gunnar Bondevik



Nofima Mat driver forskning og teknologi-
overføring i verdikjeden fra råvare til konsum
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Verdiskapning
en verdiskapende matbransje 2015

• Råvare og prosessoptimalisering for merverdi i verdikjeden

• Bærekraftig og miljøvennlig matproduksjon

• Sikre trygg og holdbar mat

• Innovative måltidsløsninger

• God mat for god helse

• Verdiskaping gjennom åpen innovasjon

• Effektiv utnyttelse av kompleks informasjon



Virkemidler
for kunnskapsoverføring og verdiskaping i matindustrien

• Langsiktig forskning
– Strategiske programmer

– Kompetanseprosjekter finansiert av NFR, EU, NICe etc.

• Oppdragsbasert forskning og utvikling
– Brukerstyrte prosjekter finansiert av NFR eller EU

• Industrioppdrag
– Utvikling, problemløsning, forbedring, kartlegging

• Kompetanseoverføring
– Kurs, nettverk, besøksordninger, kompetansemegling

– Diverse SMB-tiltak finansiert av Innovasjon Norge og andre



”Involveringsmodellen”
Fra etablering til internasjonal forskning

Nofima Mat

Lavterskel - oppsøkende
•Kompetansenettverk for
småskala matproduksjon
•Besøksordning økologi
•Kompetansemegling

Utvikling i nettverk
•Produktutviklingsnettverk
•Småbedriftsprogrammet

Bedriftsspesifikke utviklingsprosjekt
•IN/VSP; Økologi

Forskningsprosjekter
•NFR, NICE

FOU - EU

Matprodusent

Involveringsmodellen



Strategi
– sikre samspillet mellom strategisk anvendt forskning og verdiskaping i bedrift

Industriens og
samfunnets langsiktige
kunnskapsbehov

Forskning
”Knowledge gathering”

Verdiskapende tjenester
”Knowledge to action”

Kunnskapsbasert
problemløsning for
industri og bedrift

Transformasjon
av kunnskap fra

forskning til resultat



Norsk NTP Food for Life

• Ble etablert i 2008 av NHO Mat og Drikke i samarbeid med
Nofima Mat. Sekretariatet er hos Nofima Mat.

• Er en av 34 NTP under ETP- Food for life, som ble etablert av
bransjeorganisasjonen for mat og drikke industrien i Europa

(CIAA) i 2005
http://etp.ciaa.eu/asp/nat_food_platforms/nat_foodplatforms.asp

• Finansieres av medlemsavgift i tillegg til støtte fra
Forskningsrådet (t.o.m 2010)









Norske matbedrifter - aktiv deltagere i EU
prosjekter sammen med Nofima

Erfaringslæring fra dybdeintervju av 8 matbedrifter januar 2010

RESULTATER FRA
DELTAGELSE:

• Styrket konkurransekraft gjennom
økt kunnskap koblet til
kjernevirksomheten

• Nytt nettverk og kontakt med faglige
partnere

• Igangsatte nye prosjekter og
lanserte nye produkter

• Bedre evne til å dra nytte av
forsking

• Nytt utstyr som er tatt i bruk i
produksjon.

• Ny prototype ”Novel Food” og ny
produksjonsprosess

VIKTIG LÆRING

• Bedriften MÅ ha
mottakerkompetanse for å ha
glede av deltagelse i EU
prosjekter

• Topplederforankring i bedriften
• Tydelig rolle for bedriften i

prosjektet
• Bedrifter som investerte i tid og

ressurser (var aktive), var
gjennomgående mer fornøyd

• Fordel med norsk
forskningspartner










