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En drivkraft for samhandling og sirkularitet gjennom hele verdikjeden

Teknologiutvikling og 
relevant kompetanse

innen fiskeri og foredling

Kommersialisering av 
produkter av høyere 

verdi



Vi skal skape prosjekter og aktiviteter som 
bidrar til å øke verdien – og bærekraftig 
utnyttelse av villfanga marint råstoff for å 
styrke våre medlemmers posisjon i 
markedet.



Bygge 
kategori

Hvorfor er 
helseeffekt og  
dokumentasjon av 
helseeffekt viktig?



Hvordan tjene 
mer penger?

Trygghet for at produktet holder det 
du lover
Troverdighet

Leverandørsikkerhet
Tilfredsstille kundens krav
Grunnlag for bruk av helsepåstander

Gjøre konsumentens valg enklere i et 
kaotisk landskap

Ta ansvar 
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Hva kan vi lære av 
omega-3 industrien
Hvordan bygges kategori og lønnsomhet?



Jørn Dyerberg
”Jørn Dyerberg, f. 1937, dansk læge, sammen 
med H.O. Bang blev Jørn Dyerberg
foregangsmand inden for udforskningen af 
betydningen af grønlændernes kost. Den lave 
forekomst af åreforkalkning og hjerte-kar-
sygdomme kunne forklares med kostens høje 
indhold af n-3 
flerumættede fedtsyrer (fiskeolier).

Jørn Dyerberg er internationalt placeret i 
forskningen vedrørende disse stoffers betydning 
for andre sygdomsmekanismer, især i bindevæv, 
og i den mulige praktiske anvendelse ved 
behandlingen af sygdomme (åreforkalkning, 
psoriasis, leddegigt etc.).”



Vekst
Forventet årlig vekst 3.4 % frem mot 2025

Raskest voksende segment:

1. Pharma (7%)

2. Clinical nutrition (5.3%)

3. Infant formula (3.6 %)

4. Food & Beverage (3.6%)

5. Dietary supplement (1.4 %)

6. PET food (1 %) Omega-3 
industrien 



A Brief History of GOED
• GOED is 17 years old! 

• Started as a working group of 12 omega-3 companies within a 
US supplement association, which was spun off into its own 
entity

• Then: Understand and protect the category

• Now: Growing the category

• Goal: Increase consumption of EPA and DHA around the world 

• Ensure members produce products that consumers can trust 



How GOED Works 
• 170 member companies throughout the omega-3 supply chain

• Members adhere to strict quality standards as condition of 
membership

• GOED’s work includes: 
• Sustainability/ESG
• Educational outreach to consumers and healthcare 

practitioners
• Regulatory and technical support

• Market and consumer research



Educational Outreach
• Launched Global 

Omega-3 Day, March 3 
(03-03)

• Expanding to new 
geographies: Turkey 

• Develop collateral for 
consumer and 
healthcare 
practitioner education 
(ex. infographics)



• Clinical Study Database introduced in 
February 2022 – specialized database 
curating all human trials on EPA and DHA 
omega-3s

• Creation of an omega-3 course (in progress)
• Deepen understanding of all componets 

of the omega-3 supply chain and 
emerging science

• Develop learning materials for 
presentation in virtual and webinar 
formats, with in-person components as 
the program grows 

Scientific Activites



https://csd.goedomega3.com/why



Regulatory Affairs

• GOED is not proactively filing health claims 
or impacting the regulatory process other 
than advocating on the industry’s behalf, 
providing comments to governments, etc.

• Substantiation varies from country to 
country

• For omega-3s, compiling the evidence 
associated with a particular endpoint and 
determining if it meets the substantiation 
requirements of the country the company is 
interested in marketing their products to 



Marine 
For
Health

Mobilisering av nasjonal og internasjonal 
ekspertise for å løfte frem og dokumentere 
helse effekt og nytte av marine ingredienser 
i et verdikjedeperspektiv.



Marine 
For
Health

Bakgrunn
Produktutvikling i dag krever spisskompetanse innen en 
rekke fagfelt som råstoffegenskaper, kjemi, 
prosessteknologi, kvalitet, kvalitetsikring, toksikologi, 
biologiske effekter, sensorikk, merkevarebygging og 
patenter. 

Mange av disse områdene er tett knyttet til ulike selskapers 
kommersielle fortrinn gjennom IP-strategier og know-how.

I tillegg kreves det kompetanse inne regulatorisk 
lovgivning, kliniske studier og sammenstilling av 
dokumentasjon dersom en ønsker å posisjonere produkter 
i det humane helse og ernæringsmarkedet.



Marine 
For
Health

Mål
* Bedret Informasjonsdeling – via opprettelse og tilgang 
på dokumentasjon i kunnskapsdatabase, hjemmeside, 
nyhetsbrev

* Økt antall patentsøknader, merkevareregisteringer og 
produktlanseringer fra klyngens medlemmer

* Økt samarbeid mellom akademia og næringsliv og 
forskningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt

Sikre fremtidig vekst og bidra til å utløse et stort urealisert 
verdiskapningspotensiale for norske marine ingredienser.



Samspill

Troverdig og kvalitet sikra dokumentasjon på helseeffekt

Bygge forståelse i verdikjeden – ulik motivasjon for å jobbe med 
dokumentasjon

Tenke helhetlig og omfavne kompleksitet

Det skal være lønnsomt!

Vi inviterer til samarbeid for å løfte marine ingredienser fra 
Norge ut i verden. Vi har allerede gjort en del i vår klynge, men 
fortsatt mye arbeid som gjenstår.

Bygge marin 
ingrediens kategori



Takk for meg!
Wenche Uksnøy

Tel : +47 90015073
wenche@legasea.no


