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FAMILJEFÖRETAGET KORSHAGS FÅR NYA ÄGARE OCH SATSAR PÅ   

TILLVÄXT INOM FRAMTIDENS HÅLLBARA SJÖMAT 

Ett av Sveriges ledande förädlingsföretag inom sjömat Korshags får nya majoritetsägare i 

Ocean Collective. Tillsammans med syskonen Korshag, som fortsätter som delägare och aktiva 

i verksamheten, aviserar bolaget ökade investeringar och fler samarbeten för att realisera 

tillväxtpotentialen i hållbar sjömat. 

Den nybildade svenska industrigruppen Ocean Collective förvärvar en aktiemajoritet i familjeföretaget 

Korshags Food AB. Korshags Food AB kommer även framöver agera som ett självständigt företag och 

behåller sin produktion och alla sina anställda med bas i Falkenberg.   

- Genom att vi får nya långsiktiga ägare som delar vår vision om hållbar sjömat av högsta kvalitet 

förenat med genuint hantverkskunnande skapar vi mycket bra förutsättningar för att fortsätta utveckla 

Korshags Food AB. Jag och min syster som är huvudägare idag kommer att fortsätta arbeta med att 

utveckla verksamheten och vi ser fram mot vårt nya samarbete och de kompetenser och nätverk som 

Ocean Collective tillför, säger Niklas Korshag, VD Korshags Food AB.    

- Mat från havet är en överlägsen proteinkälla ur både ett hälso- och hållbarhetsperspektiv. Samtidigt 

behöver fler konsumenter hitta sin väg till kategorin då vi fortfarande äter för lite sjömat jämfört med 

många andra proteinslag, samtidigt som det går att göra dagens sjömat ännu mer hållbar. Genom 

förvärvet av Korshags önskar Ocean Collective påbörja en långsiktig och ambitiös tillväxtsatsning för 

att utveckla nya produkter, ta tillvara fler råvaror från havet, samt utveckla nya sätt att sälja och 

distribuera mat från havet, säger Jörgen Bergqvist, VD Ocean Collective AB och tillträdande 

styrelseordförande Korshags Food AB.  

Om Korshags Food AB 

Korshags är ett svenskt familjeföretag som sedan 1980 producerat rökt fisk till den svenska marknaden. 

Företaget erbjuder ett brett sortiment av premiumfisk som lax, makrill, regnbåge och sill, samt 

egentillverkade tillbehör som såser och röror. Produkterna säljs genom främst det egna varumärket 

Korshags och finns brett distribuerade inom svensk handel och restaurangmarknad. Företaget har ett 

ambitiöst hållbarhetsarbete och har erkänt mycket hög kvalitet.  

Om Ocean Collective AB 

Ocean Collective är en nybildad svensk industrigrupp vars syfte är att accelerera lösningar som bidrar 

till hållbar biologisk mångfald och minskar den negativa klimatpåverkan i våra hav. Initialt kommer 

fokus ligga på att utveckla mer hållbar och näringsriktig sjömat genom att etablera en marknadsledare 

inom konventionell och alternativ sjömat. Ocean Collective är grundat och drivs av Jörgen Bergqvist, 

Anders Jacobson, och Vilhelm Sundström.  

 

 

Kontaktperson: 

Niklas Korshag, Korshags Food AB, telefon 070 561 21 81 

Jörgen Bergqvist, Ocean Collective AB, telefon 073 052 24 84 


