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Hva står vi overfor? 

Flere bein å stå på 

Økt produktivitet 
Større 

konkurransekraft 



Markedsinnsikt 

Risikoavlastning 

Ny lønnsom  
forretning 

Hva sliter næringslivet med? 



Innovasjon Norge kontor 

Innovasjon Norge er i dialog med  
bedriftene der dere bor 



Innovasjon Norge – nær markedene der 
deres krevende kunder opererer 



Verdiskapende næringsutvikling 

Flere gode 
gründere 

Flere 
vekstkraftige 

bedrifter 

Flere 
innovative 

næringsmiljøer 



Effekter av den samlede innsatsen som 
kanaliseres gjennom Innovasjon Norge 
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Kan marin leverandørnæring bli et nytt 
”konkurransekraftig, produktivt bein å stå på”? 



Vi er godt posisjonert 
• Forbruket av sjømat øker (kjøpekraft, helse, protein) 

• Etterspørselen etter bærekraftige løsninger øker 

 Norge er allerede ledende leverandør av sjømat, 
teknologi, tjenester og kompetanse 
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Case: 
Indonesia 
2012 - Department of 
Maritime Affairs and 
Fisheries in Indonesia has 
declared its commitment to 
be the world’s leading fish 
producer by 2015 by 
expanding its aquaculture 
industry and allocate US$108 
million to upgrade the 
infrastructure & assist the 
local aquaculture industry. 
 

Flere har ambisjoner om å bli 
verdensmesetre 



Marin leverandørnæring kan bli et nytt bein å 
stå på 

Sjømatnæringenes konkurransekraft er avhengig av en 
konkurransedyktig leverandørnæring  

Konkurransekraften kommer ikke av seg selv 

• Det norske markedet gir grobunn 

• Bare det det globale markedet gir nødvendig 
innovasjonspress og styrke 



Hva er i veien? 

• Glitrende FoU blir ikke gull uten videre 
• Næringen må sitte i førersetet og bli bedre bestillere 

• Nå må vi skape ny lønnsom forretning  
• Demonstrasjon – vanskelig å teste i Norge 
• Forretningsmodell – for få ser på hvordan de skal tjene penger 
• Internasjonalisering – de tøffeste kundene er ute 

• Fra spesialisert teknologi til helhetlige løsninger  
• Kundene vil ha både teknologi, kompetanse og tjenester 
• Økt strategisk samarbeid   



Bare tøffe krav om bærekraftige løsninger 
kan gjøre leverandørene bedre  

«Norsk sjømatnæring er for 
slappe og stiller ikke lenger de 

tøffeste kravene eller ber om de 
mest spennende løsningene» 

«Norske leverandører tilbyr 
enkeltstående elementer, mens 
de store kundene ute etterspør 
både teknologi og kompetanse i 
en pakke» NODE tok to 

viktig valg 



Hva nå, leverandørnæring? 

• Samarbeid og gå internasjonalt til de mest krevende 
kundene 

• Bli del av en superklyngen på hav (jf Norsk Industri) 

• Still krav til forskningen, dere vet best 

• Ikke forvent milde gaver, øremerkinger er ikke del av 
dagens politikk 

• Politikken må styrkes betraktelig med hensyn til å 
avlaste risiko og senke terskel til marked 

 



Saltvannsstrategien 2030 



Takk for oppmerksomheten 

www.innovasjonnorge.no 

 

http://www.innovasjonnorge.no/

