
 

Pressemelding 
  
Administrerende direktør i Blueye Robotics AS Erik Dyrkoren, har i dag meddelt styret og de 
ansatte at han trekker seg fra stillingen. Erik Dyrkoren forlater stillingen med øyeblikkelig 
virkning og styret har konstituert finansdirektør Christian Gabrielsen i stillingen som leder av 
Blueye Robotics. 
  
Styret er meget takknemlig for den jobb Erik Dyrkoren har gjort som leder av Blueye siden 
unnfangelsen på Marintek i 2015 til i dag. Erik Dyrkoren var en av seks stiftere av Blueye i juni 
2015 og ble straks deretter ansatt som leder av selskapet. Han bygde raskt opp en meget 
kompetent stab som har utviklet verdens beste undervannsdrone i sitt segment. Det er til nå 
produsert 800 droner og disse brukes i dag av privatpersoner og bedrifter over hele verden 
som deres øyne under vann. Blueyes stabilitet og styrbarhet gjør den til et egnet verktøy både i 
oppdrettsindustrien, redningstjenester, vannkraft, kommunal vanninspeksjon, forskning, skips- 
og havneinspeksjoner m.m. Blueye er også meget nyttig som rekognoserings- og 
sikringsverktøy for fritidsdykkere og skjellplukkere. 
 
Erik Dyrkoren har vært spesielt opptatt av å skape et attraktivt selskap for både ansatte, 
investorer og kunder gjennom brukerorientert produktdesign, etablering av en sterk merkevare 
og oppbygging av en spenstig innovasjonskultur. Visjonen om å tilgjengeliggjøre havet gjennom 
brukervennlig teknologi har stått sterkt hele veien.  
 
Selskapet har nå gått inn i en fase hvor markedsføring og brukerstyrt teknologiutvikling blir 
avgjørende for selskapets videre vekst. Et lederskifte sammen med noen organisatoriske 
tilpasninger er nå en naturlig utvikling og styret er optimistisk med hensyn til selskapets 
framtidsutsikter. 
 
«Jeg er enormt stolt av hva Blueye har oppnådd og jeg er overbevist om at vi har satt sammen 
et verdensledende team som vil ta selskapet til nye høyder. Selv skal jeg nå bruke mer tid 
sammen med min kone og mine tre barn og samtidig bruke tiden til å gruble på nye ideer» 
kommenterer Dyrkoren om sin avgang. 
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