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”Pelagia er en av verdens største og flinkeste... Produsent 
av ledende... Viktige proteinrike produkter til både 
mennesker ,oppdrettsnæringen og landdyr …

”Pelagia er kjempestore og kjempesmarte og kjempekjente
og kjempe....   Ingenting kan galt for Pelagia – fremtiden er 
lys og skinnende....”



PEALGISKE 
RÅVARER

FISKEMEL / OLJE 
TIL OPPDRETT

RUNDPAKKET SILD 
& MAKRELL

FALLENDE VERDENSPRISER SIDEN 2014

STOR KONKURRANSE 
PÅ INNKJØP

Vent litt– Pelagia driver mer eller mindre bare med 2 
ting

Innovasjon er kritisk for 
Pelagias videre utvikling 

LAVE MARGINER SOM FØLGE AV STOR KONKURRANSE



Innovasjonsavdeling 

På bakgrunn av det klare behovet for 
utvikling besluttet styret Pelagia å 
opprette en egen innovasjonsavdeling

Bevilger midler årlige for å nå 
målsetning om 100% utnytting av 
råstoff og økt verdiskapning 



Innovasjon i Pelagia

Salg/marked

Teknisk

Ledelse FabrikkerInnovasjon

Salg/marked

Teknisk

Ledelse Fabrikker

Innovasjon



Fra ide til kommersialisering og lønnsomhet

Kommersialisering 

Innovasjonsfase Prosjektfase Kommersialisering 



PEALGISKE 
RÅVARER

FISKEMEL / OLJE 
TIL OPPDRETT

SILD (& MAKRELL) 
FILET TIL EKSPORT

SILD & MAKRELL. 
20 KG TIL EKSPORT

DIV. PRODUKTER 
FRA RESTRÅSTOFF

LAVE MARGINER SOM FØLGE AV STOR KONKURRANSE

FALLENDE VERDENSPRISER SIDEN 2014/15
STOR KONKURRANSE 

PÅ INNKJØP

POTENSIELT GOD LØNNSOMHET ? 

POTENSIELT GOD LØNNSOMHET ? 

Utvikling av kjernevirksomheten 



Pelagisk løft, ønsket resultat (2015)

• Høyere kvalitet sammenlignet 
med dobbeltfryst filet fra Asia

• Høyere betalingsvillighet 
• Mulighet for videre 

produktutvikling på makrellfilet 
• Reduserte emballasjekostnader 
• Reduserte transport kostnader 
• Redusert CO2 avtrykk
• Helårig produksjon
• Økt verdiskapning restråstoff

• Høyere kvalitet 
• Nye produkter til nye 

marked



Pelagisk løft, teori i praksis 

Salg/marked

Teknisk

Ledelse FabrikkInnovasjon

• Ledelse, støttet opp med midler, ressursallokering, mandat
• Salg/marked, arbeidet med markedet slik at produktene  

ble utviklet i henhold til kundeønsker, dette skulle sikre 
fremtidig salg

• Teknisk, sikret at utstyr velges basert på hvilke produkter 
som skal produseres (basert på kundekrav)

• Fabrikk, ble involvert på et tidlig stadiet og var med på alt 
fra produkt tilpasning til tilpasning av utstyr 



Pelagisk løft i dag 

Vi har lykkes med etablering av to separate linjer, men det gjenstår fortsatt en del arbeid for å nå målet som ble satt i 2015

Singelfryst makrellfilet fra Selje Makrellolje fra restråstoff, produseres i Måløy Raffinert makrellolje 



Støtteordninger



Oppsummering

Innovasjon er tidkrevende, 
resurskrevende og risikabelt, 
men er absolutt nødvendig

For å lykkes med innovasjon 
kreves: 
• Resurser i form av 

kompetanse og kapital 
• Tålmodighet 
• Risikovillighet 
• Forankring i hele bedriften 


