Tall som gir retning
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Hvert år undersøker Nofima fiskeindustriens lønnsomhet. Resultatene
har stor nytte for både næringsaktører og forvaltning.

Nofimas omfattende tallmateriale er viktig for å forstå fiskeindustriens situasjon, og ligger til grunn for en rekke viktige vurderinger.

Den omfattende informasjonen knyttet til fangst
mønster, struktur, produksjon og lønnsomhet i
fiskeindustrien er opparbeidet gjennom 40 år. Databasen gir en unik mulighet for analyser og uttesting av
økonomiske modeller.
Politiske prioriteringer: – Undersøkelsen er svært
viktig for å skape forståelse blant politikere for fiske
industriens situasjon. Resultatene er bakgrunnsmateriale
for sittende fiskeriministre når de skal utforme poli
tikken og legge til rette for fiskerinæring og fiskeindustri,
sier forsker Bjørn Inge Bendiksen, som i mange år har
arbeidet med lønnsomhetsundersøkelsen.
Nofima har også brukt tallmaterialet til å evaluere
effekten av en rekke offentlige virkemidler. Gjennom
dette har Nofima fått rollen som sekretariat for en norsk
offentlig utredning om rammebetingelsene for norsk
sjømatindustri som legges fram i løpet av 2014.
Både næringens organisasjoner og ulike finansierings
institusjoner legger vekt på lønnsomhetsundersøkelsen
i sin planlegging. Den er dessuten utgangspunkt for en
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lang rekke forskningsprosjekter og økonomiske analyser
fra Nofima.
Muligheter: Til tross for mange utredninger sliter
sjømatindustrien fortsatt med lønnsomheten. Men ut av
tall og statistikker kan forskerne lese mye.
– Det er flust med både muligheter og utfordringer.
Problemene i norsk sjømatindustri skyldes først og
fremst økonomisk krise i flere viktige markeder, samt
høye lønnsnivåer og sesongsvingninger, sier forsknings
sjef Bent Dreyer.
Med en rekordstor torskebestand var det ved ut
gangen av april 2013 fisket over 30 tusen tonn mer torsk
enn på samme tid året før.
– Når det tas i land nesten 50 tusen tonn torsk på 14
dager, må det nødvendigvis gi utfordringer både med
kvalitet, logistikk og marked, sier Dreyer.
En av løsningene for å redusere de negative effektene
av et slikt intensivt sesongfiske som Nofima forsker på
er muligheten for å lagre store fangster levende.
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