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Utvikling av en Utvikling av en biomarinbiomarin nnææring ring 

Betydning av Betydning av 
marin bioteknologimarin bioteknologi

Adm.Adm.dirdir Jostein DallandJostein Dalland
NaturalNatural ASA ASA 
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Vi har meget gode forutsetninger for Vi har meget gode forutsetninger for åå
skape en sterk nasjonal skape en sterk nasjonal biomarinbiomarin nnææring ring 

Marin Marin bioteknologibioteknologi erer sentral             sentral             
for for kommersiellkommersiell suksesssuksess

Hovedpunkter
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BiomarinBiomarin
OppdrettOppdrett

OljeOlje
FiskeFiske
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BiomarineBiomarine

Competitive advantage by 
reducing production costs
and maximizing production

Competition is driven by 
technology, specialization
and its potential value for 
human and animal health

Document Document 
healthhealth

promotingpromoting
propertiesproperties

AdvancedAdvanced in harvesting and in harvesting and 
cultivationcultivation ofof thethe oceanocean

MarineMarine

New scientific & technological
knowledge + methods

BiotechnologyBiotechnology
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The Norwegian Biomarine Cluster
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Den biomarine industrien 

Establishment phase
dominated of small 
firms and very
few ”cluster stars”

Larger companies will
dominate, increased
focus on economies
of scale and market 
strategy

A dynamic cluster
where focus comes
back on innovation, and 
innovation facilitates
new growth

Market Market 
ValueValue

TimeTime

Discovery Product Firm Sector/ClusterIndustry
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Det er konkurransekraften          Det er konkurransekraften          
til det enkelte selskap             til det enkelte selskap             

som vil avgjsom vil avgjøøre nre nææringens framtid   ringens framtid   
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Ny teknologi og stadig Ny teknologi og stadig øøkende kompetansekende kompetanse
gir oss mulighetgir oss mulighet

til til åå gjgjøøre nesten hva vi vilre nesten hva vi vil

men vi er nye i deres landmen vi er nye i deres land
og gjog gjøør isteden hva vi kanr isteden hva vi kan
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The technology adoption S curveThe technology adoption S curve

Measure of Measure of 
performance performance 
or technical or technical 
meritmerit

Measure of R&D effortMeasure of R&D effort
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Patenter, varemerker, og KnowPatenter, varemerker, og Know--HowHow
er kommersielle verkter kommersielle verktøøy y 

og av strategisk viktighetog av strategisk viktighet
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If a man can make a better mousetrap If a man can make a better mousetrap 
than his neighbour, than his neighbour, 

though he lives in the woods the world though he lives in the woods the world 
will make a beaten path to his doorwill make a beaten path to his door

Ralph Waldo EmersonRalph Waldo Emerson
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Det kommersielle TradeDet kommersielle Trade--OffOff

Ver
disk
apn
ing

Ver
disk
apn
ing

ExplorationExploration

ExploitationExploitation
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Strategi og nye konstellasjonerStrategi og nye konstellasjoner

Øker den strategiske frihet og åpner nye muligheter og markederØker den strategiske frihet og åpner nye muligheter og markeder

Komplementære egenskaper og kompetanseområderKomplementære egenskaper og kompetanseområder

Bransjegrensene blir mindre distinkte, konkurransearenaene Bransjegrensene blir mindre distinkte, konkurransearenaene 
overlapper hverandre og ny teknologi åpner nye overlapper hverandre og ny teknologi åpner nye 

anvendelsesområderanvendelsesområder
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Vi har meget gode forutsetninger for Vi har meget gode forutsetninger for åå
skape en sterk nasjonal skape en sterk nasjonal biomarinbiomarin nnææring ring 

Marin bioteknologi er sentral             Marin bioteknologi er sentral             
for kommersiell suksessfor kommersiell suksess

men det er valg av strategi               men det er valg av strategi               
og markedsorientert lederskap            og markedsorientert lederskap            

som til slutt vil avgjsom til slutt vil avgjøørere


