
HVORDAN LYKKES

Marked Kunnskap

Kapital og ressurs

Innsats trumfer talent!

HVA TRENGS VANLIGVIS?
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Bærekraft og vekst

• Felles visjon om vekst 
Bærekraftsutfordringer løses

• Diskusjonen vinnes på 
bærekraft

• Veksten avstemmes mot 
marked

• Nøytralt skattesystem

• Bærekraftsfokusert 
avgifts/incentivsystem

• Markeds og kostnadsfokus
• Teknologisk hamskifte

Gjæring

• Ingen klar visjon
• Bærekraftsutfordringer løses 

delvis

• Diskusjonen vinnes ikke på 
bærekraft

• Veksten stagnerer

• Kraftig grunnrenteskatt

• Nøytralt avgifts og 
incentivsystem

• Kostnadsfokus

• Inkrementell 
teknologiutvikling

• .

Forvitring

• Uproposjonal regulering
• Bærekraftsutfordringer løses 

ikke

• Diskusjonen tapes på 
bærekraft

• Reduksjon

• Kraftig grunnrenteskatt

• Uproposjonalt avgifts- og 
incentivsystem

• Kostnads/Exitfokus

• Stagnasjon

Fremtidsbilder
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Politisk risiko

Handelshindringer

Handelskrig

Utenlandsk omdømme

Omdømme utenfor Norge 

Uklare signal

Vet ikke helt hva en vil med 
næringen

Høyt overskudd sees på som 
en mulighet for skatteinntekter

Rykk og napp

Forbud mot alt utslipp

Forbud mot bruk av soya

Kun lukkede anlegg eller 
anlegg på land

Forbud mot avlusning

Resalg/Hjemfall av alle 
konsesjoner

Rensefisk?

?% ?% ?%
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Formidlingsfart
Konspirasjonsteoretisk hastighet mot 
fakta og kunnskapsspredning. Bilde mot 
ord

Du skal ikke tjene mer enn andre
Med mindre du er idrettsutøver eller 
lottomillionær

Verdien av en kunnskap mot en annen
Fisk er sunt men hva med tungmetall.

Megatrender
Klima, miljø, kosthold, naturlig, helse

Hvor kommer det fra
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Sannhetsillusjonen

Konsistent Kjent Gjentatt

2. Høres det kjent ut1. Stemmer dette 

med noe jeg har 

hørt før

3., Hører jeg det 

mange ganger

Er noe sant? Villanova U/Temple U



AENEAN EU LEO QUAMCRAS VESTIBULUM
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Hvilken form trodde man i 

tidlig middelalder at jorden 

hadde?

Hvor mange hellige konger 

besøkte Jesusbarnet med 

gaver?

Hvilken frukt lurte slangen

Eva til å spise ?

Hvilken kraftproduksjonsform 

er farligst for fugler?

(Og mennesker)

Hva skjer med 

gravitasjonskraften/tyngdekraften 

til , øker da 

tyngdekraften/gravitasjonen eller 

minsker den?

Var Napoleon kort?

Test



Salmonella

25 23

E.coli

91%

Listeria

23%

78% 77%

Kilder
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Norsk matrelatert sykdom (2009)

Animalia, Kjøttets tilstand 2014, 

EFSA: Scientifc report «The European union Summary on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic 

agents and Food-borne outbreaks in 2009

0,64
0,35

2,2
0,75

19
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Løse reelle bærekraftsutfordringer

Konkurransedyktig

Vinne samtalen

Hva skal til
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Orden i eget hus

Teknologi og automatisering

Vekst i tråd med marked

Aktivitet på land

For å vinne fremtiden



111

Feil

70%
Riktig

30%

Fremtiden


