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Mål og kjerneverdier

• Sunnere fisk og forbrukere

– God forvaltning basert på forskningsbaserte
råd

– Kunnskapsbaserte valg om sjømatkonsum

– Kunnskapsdrevet næringsutvikling

• Kjerneverdier: 

– Kunnskapsrik, imøtekommende, åpen, 
troverdig

= Gode muligheter for god dialog!



• Hvem er NIFES’ brukere?

– Forsker

– Forvalter

– Næringsaktør

– Journalist

– Forbruker
Forsker

Forvalter

Næringsaktør
Journalist

Forbruker

http://2.bp.blogspot.com/_PT0HCnNSqus/TQIFYKPFZ0I/AAAAAAAAAM8/Gmx_RCwRebs/s1600/DSC09768.JPG


Forskningen skal være uavhengig!

• Må være vitenskapelig etterrettelig, åpent 
tilgjengelig og kommunisert til samfunnet.

• Må være uavhengig av politiske føringer 
og næringsmessige interesser.

• Kan ha samfunnsmessig relevans (eks. 
helse-, miljø, mat, og samfunnsforskning), 
næringsmessige perspektiver (innovasjon 
generelt) og ift ressursbruk (havbruk) og 
ressursutnyttelse (fiskeriforskning)



Nærings- og fiskeridepartementet

• Størst mulig verdiskapning innenfor 
bærekraftige rammer!

• Etater som HI og NIFES får gjennom 
årlige Tildelingsbrev oppdrag om å 
utføre uavhengig forskning og 
rådgivning for forvaltning av norske 
fiskerier, havbruk, havmiljø og sjømat. 

• Forvaltningen utføres av departementet 
og iverksettes av direktorater og tilsyn. 
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Norske fiskeri

~ 80 bestander

~ 35 bestander høstet 

etter råd frå ICES/ 

Havforskingsinstituttet

- eks. nordøsttarktisk

torsk

- forvaltet av norsk-

russisk fiskerikommisjon

- kvotene delt mellom 

Noreg, Russland og ca. 

14 % til andre land



Forvaltingsregel
(stabilitetskrav som sikrer  min. 

variasjon i kvote)
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Forvaltnings-

status for våre 

viktigste 

fiskebestander

(Gullestad et.al. 

2014)



Total gytebestand av viktige pelagiske arter (NVG sild, Nordsjøsild, lodde, makrell og kolmule) og 

hvitfisk (torsk, hyse, sei, blåkveite) fra 1985–2012 (kilde: Havforskningsinstituttet).

Gullestad P et al. ICES J. Mar. Sci. 2013;icesjms.fst094

© 2013 International Council for the Exploration of the Sea. Published by Oxford University 

Press.



Gjennomsnittlig driftsmargin og førstehåndsomsetning i norske fiskerier fra 1980–2011 (kilde: 

Fiskeridirektoratet).

Gullestad P et al. ICES J. Mar. Sci. 2013;icesjms.fst094

© 2013 International Council for the Exploration of the Sea. Published by Oxford University 

Press.



Fiskerne har vært med på denne 
utviklingen gjennom deltakelse i:

• Fiskeriforhandlingsrådet

• Den blandede norsk – russiske 
fiskerikommisjonen, og andre 
fiskeriforhandlingskommisjoner

• Programstyrer i Norges Forskningsråd

• Styre- og rådsmedlemmer i HI 

• Norges Fiskarlag en sentral rolle, 
Norges Kystfiskarlag med etterhvert
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Kommunikasjon viktig: 

• Etatene og forskerne har 
formidlingsansvar.

• Fiskernes organisasjoner ansvar for å 
invitere forskerne til orienteringer om 
bestandsutvikling og andre sentrale 
forskningsoppgaver.

– Landsmøter, årsmøter, generalforsamlinger, 
juleavslutninger

• Kommunikasjon og dialog skal være 
saklig og preget av gjensidig respekt. 
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Risikovurdering

Organisering av matområdet

Helse- og omsorgsminister Landbruks- og mat

minister
Fiskeriminister

NIFES

http://www.vetinst.no/


NIFES forsker i hele verdikjeden



Utfordringer NIFES fokuserer på:

3.Sjømatens evne til å 
forebygge ikke-
smittsomme sykdommer

1.Bærekraftig 
matproduksjon krever 
bærekraftig fôr

2.Miljøet i havet er en 
utfordring for 
sjømattryggheten



Fremtidens fôr
trygt og sunt fôr 

basert på utradisjonelle ingredienser

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=laksesmolt&source=images&cd=&cad=rja&docid=A58suR4ZB-w30M&tbnid=-CfTufrrrsx-uM:&ved=0CAUQjRw&url=http://kystenshus.wordpress.com/tag/laksesmolt/&ei=YeBvUarRGcnZ4AS03IGYAQ&bvm=bv.45373924,d.bGE&psig=AFQjCNHA5i8TdNjfo4Oin967NOq8C9tIjA&ust=1366372793570458
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=lakse+stamfisk&source=images&cd=&cad=rja&docid=w78a7NkHLAktXM&tbnid=th0sa0VONVPraM:&ved=0CAUQjRw&url=http://aquagen.no/no/Lakserogn/&ei=UeFvUY3oBqv24QTCzICgDw&psig=AFQjCNEMrXDRDZs1H1mycoWiaajdGsBo4g&ust=1366372921128139
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=laks+smolt&source=images&cd=&cad=rja&docid=FHfE_fsNlre8MM&tbnid=S0IJPt63FeSILM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vossklekkeri.no/&ei=-uFvUeqjN4324QSCh4CAAQ&psig=AFQjCNHDgB0gcXhoOumQaUi2RF82fk1sHA&ust=1366373171053969


Overvåkning: Oppdrettsfisk og ville arter

Regulert av EU- direktiv 96/23

Mattilsynet finansierer 
og samler inn prøver

NIFES analyserer

Motivert av grenseverdiene. 
Norge ansvarlig for å ikke eksportere 

sjømat over grenseverdien

NFD og industri finansierer

NIFES analyserer

Trygg og sunn sjømat



Marint omega-3 (EPA & DHA)

Sjømat er mer enn marint omega-3

Vitamin D

Selen

Jod

Protein

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=sebrafisk&source=images&cd=&cad=rja&docid=z2cGVrB8pm7eIM&tbnid=1mdo0Z37ZutEpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dagbladet.no/2013/01/22/nyheter/utenriks/forskning/helse/25385517/&ei=ubt2UZrlG4K44AT094GQAQ&bvm=bv.45512109,d.bGE&psig=AFQjCNHohCrKok2ywzR_utZATCm7CkINCQ&ust=1366822198362442


Jod

Fisk bidrar med viktige næringsstoffer 
– og til matsikkerheten (altså nok mat)

Mineraler

Fiskeproteiner

High Level of Experts Report (2014)
Committee on World Food Security (CFS) 

Jod

Vit D, 
EPA/DHA

PROTEIN
DEFICIENCY

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Starved_girl.jpg
http://www.npr.org/blogs/health/2013/05/24/186466632/heart-failure-treatment-improves-but-death-rate-remains-high


Intervjuer i presse, radio og TV hittil i 2016: 
(blant annet)

NIFES jobber aktivt for å gjøre kunnskap tilgjengelig 

NRK Debatt, 26. mai 2016



NIFES i sosiale medier

NIFES har 1412 følgere på Facebook –

og vi lykkes svært godt med å nå bredt 

ut med våre innlegg.



NIFES skriver selv: kronikker og debattinnlegg

Adresseavisa

16.april

Adresseavisen 

16.april

Fosna-folket 7.april



Vi kan alltid bli bedre!

• Produsere god forskning

• Ha god rolleforståelse

• Fortelle hva vi gjør og hva vi finner

Nysgjerrighet og god rolleforståelse

Bidrag fra dere?


