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*Tallene er omtrentlige

58% 42%

271 Forskere og teknisk-vitenskapelig ansatte

149 Ansatte med doktorgrad

Omsetning: 545 mNOK (2015)

Resultat: 22 mNOK (2015)

344 ansatte - 328 årsverk* 

155 publikasjoner i 2015

6 Dr. grader

>350 rapporter

>550 prosjekter i 2015

Tromsø - Hovedkontor:

Divisjon FIM, Divisjon Akva

Laboratorier

Forsøkshaller

Kaldfjord – BioTep

Kraknes – Marine arter

Kårvika - Havbruksstasjonen

Bergen - Kjerreidviken:

Divisjon Akva

Fôr og ernæring

Fôrteknologisenter

BioLab

Stavanger – Måltidets Hus:

Divisjon FIM

Kontorer

Laboratorier

Forsøkshaller og 

prosessering

Ås:

Divisjon Mat, Divisjon Akva

Kontorer

Laboratorier

Forsøkshaller – matproduksjon

Patogen Pilot Plant

Sunndalsøra:

Divisjon Akva

Forsøkshaller

SFI Ctrl-Aqua

Resirkuleringsanlegg



Vi forsker på

Akvakultur

• Avl og genetikk

• Ernæring og 

fôrteknologi

• Fiskehelse

• Produksjons-

biologi

Fiskeri, industri 

og marked

• Forbruker og 

marked

• Næring og bedrift

• Sjømatindustri

• Prosessteknologi

• Marin bioteknologi

Mat

• Mat og helse

• Råvare og prosess

• Sensorikk, forbruker 

og innovasjon

• Trygg og holdbar 

mat



Dagens fokusområde

www.nasa.gov

• 9.1 milliarder mennesker år 2050

• 60 % mer mat må produseres

• Klimautfordringer

• Begrenset med areal å dyrke på
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Hvor mye «avfall» dannes?

FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) har beregnet at
• 1/3 av all mat som produseres i verden for humant konsum, cirka 1.3 milliarder 

tonn, går tapt hvert år 

• Dette motsvarer 680 milliarder USD i industrielle land og 310 milliarder USD i 
utviklingsland 

I Norge dannes det årlig (eksempler)
• Ca 900 000 tonn restråstoff årlig fra marin sektor1

• Minst 420 000 tonn årlig fra bearbeidingsleddet basert på jordbruk av cerealer, 
oljeplanter, kjøtt, frukt & bær, samt grønnsaker og potet2

• 217 000 tonn matsvinn fra konsumentledd3

1. Olafsen, T. et al. Analyse av marint restråstoff, 2013. SINTEF Fiskeri og havbruk, rapport A26097

2. Pågående arbeid, Nofima

3. Stensgård, E. A. & Hanssen, O. J. Matsvinn i Norge 2010 – 2015. Østfoldforskning, rapport OR.17.16 



Avfallshierarkiet

Nofima



Maksimere andel av råvare som går til mat

• Redusere soppangrep på korn

• Alternative måter til utnyttelse

• Maksimere utbytte

Emballering / mikrobiologi

• Kvalitet og matsikkerhet

Spektroskopi 

• Kvalitetskontroll

• Optimal utnyttelse av råvarer

Innovasjonsarbeid

Nofimas arbeid med å minske matsvinnet

Gjennomsnittlig fettinnhold på pikselnivå

Hud side Kjøtt side

Svinekjøtt
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Verdikjede – produksjon til konsum

Primær

produksjon

Bearbeiding

Butikk KonsumGrossist

Tap i primærproduksjon grunnet sykdom/annet, 

materiale sortert bort grunnet skade eller utseende, 

ikke spiselige deler, industrielle restprodukter

ikke solgt, ikke spist
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Nærmere titt på produksjonsledd

Dyr/planter

Restprodukter

Avfall Biprodukt
Hvis dyr:

Kategori 2-3

Kategori 1

Prosessing

Deponi, 

destruksjon 

Pet food, fôr, 

fermentering, bio-

drivstoff, kompostering

Ren sone

Hovedprodukt
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Nærmere titt på produksjonsledd

Dyr/planter

Restprodukter

Avfall Biprodukt
Hvis dyr:

Kategori 2-3

Kategori 1

Prosessing

Deponi, 

destruksjon 

Pet food, fôr, 

fermentering, bio-

drivstoff, kompostering

Ren sone

Hovedprodukt

Pluss-produkter
Med eller uten 

videre prosessing

$$$ 

&

bærekraft!
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Må være bærekraftig - for alle!



Arbeid grunnet på tverrfaglighet og en god miks av
grunnforskning og industriprosjekter

 Forbruker- og 
markedskunnskap

 Innovasjonsarbeid

 Smakspanel

 Mikrobiologi

 Råvarespesifikk analyse-
og prosesskjennskap

 Prosessoptimering gjennom 
ikke-forstyrrende målinger

 Mat og fôrkjemisk 
kunnskap

 Chemometrics/statistikk
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Nofima – arbeid innen hele verdikjeden
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Gjenbruk mat til mat

https://www.nrk.no/mr/desse-larvane-skal-bli-til-mat

Hva gir det egentlig 

mest mening å spise???



Innovasjonsprosesser med bær produsenter 

– Utvikle nye konsepter for merverdi

– Føre sammen disse med andre næringer

Bruk av rester fra fryseindustrien inn i farseprodukter

– Grønt-i-kjøtt kjøttboller med 40% grønnsak restråstoff

Bruk mer av det som ikke er kjøtt fra slaktedyr

– F.eks. hjerte og lever i matprodukter

Eksempler av bruk av mat til mat – ikke prosessert

Jæder.no



Utvikling av nye hydrolyseprodukter fra kjøtt og fisk restråstoff

– For økt proteininnhold i matprodukter f.eks. til eldre og i 

sportsnutrisjon

– Bioaktive peptider som kan brukes til kosttilskudd, for eksempel 

ACE hemmer funnet etter hydrolyse av rekeskall

– Bærekraftig agn basert på ulike marine restråstoff 

Pressrester fra planter, og møllefraksjoner fra cerealer

– Fra frukt og bær – konserverende stoffer

– Oljevekster – oljeutvinning fra eksempelvis oljedodre

– Beta-glukaner fra møllefraksjoner

Eksempler av bruk av mat og restråstoff – etter prosesseringstrinn
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Eggeskall hinne for sårheling

• Norske egg fri fra salmonella, og mye materiale

– 7-8 eggeskall hinner for en 10×10 cm film

– Nortura fasilitet prosesserer 100,000 egg per time

12 500 plaster per time

• Restfraksjon blir fôr

Eksempler av bruk av restråstoff – etter prosesseringstrinn



• Logistikk - «lite» mat og restråstoff, spredt over landet

• Flere gode eksempler trengs

• Infrastruktur - teknologi for benyttelse av fremst 
plantrestråstoff mangler, men mye gjenstår også innen 
bearbeiding av restråstoff fra kjøtt og marin sektor
– Smak

– Gjennomføring av bioraffinaderi-konsept

– Prosesskontroll 

• Konsumenter og marked

• Liten interesse for investeringer, sammenlignet olje og 
eiendom

• Vanskelig å få bedrifter å se verdien i «avfallet», at det 
heller representerer pluss-produkter!

Det finnes mye å lære fra marin sektor! 

Utfordringer



Take home message

Bruk mat til mat

Sikte på høyest mulig verdiøkning for alt det andre

Tenk hele verdikjeder



Takk for oppmerksomheten

www.nofima.no

twitter.com/nofima

facebook.com/nofima

youtube.com/nofima

diana.lindberg@nofima.no


