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Samtidig, i verdens rikaste land…



Kva er dei norske konkurransefortrinna?

• Me kan produsere fantastisk smak!

• Me er nærast den norske marknaden – ingen i verden 
kan levere så rask og så kortreist mat som oss i Norge!

• Me produserar reinare mat enn dei fleste andre!

• Det er ein lojalitet til norskprodusert mat hjå norske 
forbrukarar!



Nødvendig med samarbeid i heile verdikjeda!



6 strategiar for innovasjon

1. Innovasjon gjennom nye kulturar

2. Innovasjon gjennom nye produksjonsprosessar

3. Innovasjon gjennom utvida sesong

4. Innovasjon gjennom teknologiutvikling

5. Innovasjon gjennom nye sluttprodukt

6. Innovasjon gjennom ny organisering
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Kva produkt er dette?

Kosmonautmat

Hausta med sveisehanskar

Sortert med pinsett
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Optimal smak –
heile året

Norske bær –
heile året
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Håbakken





Oppsummering: 3 hovudpoeng

1. Me prøver å innovere med utgangspunkt i eigne 
konkurransefortrinn

2. Me kan innovere i fleire ledd i produksjonsprosessen og i 
verdikjeda

3. Samarbeid i heile verdikjeda er nødvendig for å lukkast



instagram: laerdalgront

facebook: Lærdal Grønt

epost: harald@lg.no

telefon Harald: 958 32 715


