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MABIT ønsker å informere om prosjekter som har fått innvilget støtte til næringsrettet FoU.   
MABIT er et regionalt næringsrettet FoU-program innen marin bioteknologi, og bidrar med støtte til næringsrettede FoU prosjekter i eller i 
tilknytting til Nord-Norge.  

 
 
 

MABIT har i styremøte 02/17 (27.04.2017) behandlet 7 søknader med et omsøkt beløp fra MABIT på totalt 4,4 MNOK.  
Det ble vedtatt å støtte prosjekter med et samlet beløp på 1,3 MNOK:  
 
Søker Samarbeidspartner Prosjekt tittel Populærvitenskapelig sammendrag 

Alkymar AS 
Kjartan Sandnes 
kjartan.sandnes@alkymar.com 
41 66 39 65 

Delante Health AS, 
Nofima AS 

Utvikle mikroenkapsuleringsteknologi med 
bruk av kun marine råvarer. 

Prosjektet har som mål å etablere prosessparametre for mikroenkapsulering 
av kun marine komponenter (protein og olje) uten bruk av andre 
bindemidler.  
 

BioMar 
Torunn Forberg 
Torunn.forberg@biomar.no 
40 04 88 28 

NMBU, Københavns 
Universitet 

Mikrobiota- og metabolittprofiler som 
markører for vekst og tarmhelse hos 
oppdrettslaks 
 

Prosjektet vil studere sammenhenger mellom tarmens mikrobiota, tarmhelse 
og vekst hos oppdrettslaks og identifisere biologiske markører som kan 
brukes i utvikling av funksjonelle fôr som bedrer fiskehelse og ytelse. 

Nord Universitet 
Ørjan Hagen 
orjan.hagen@nord.no 
75 51 74 52 

 Reisestøtte for studenter for deltagelse på 
European aquaculture 

European aquaculture er en av de større akvakulturkonferansene i Europa 
og har et interessant og godt tverrfaglig program innen helse, ernæring, 
fôrråstoff, nye arter mm. 
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Følgende sluttrapporter ble godkjent: 

 
 
 
 
MABITs HOVEDMÅL: 

 bidra til økt verdiskapning i fiskeri- og havbruksnæring og bioteknologisk industri. 
 virke som aktiv pådriver og koordinator for styrking av FoU og industrielle aktiviteter innen marin bioteknologi i regionen.  

 

Uttalelser fra brukere av MABIT (sitater fra evaluering 2016):  

”MABIT er et viktig støttemiddel i oppstartsfasen for utvikling av nye produkter” 

”MABIT er svært viktig bindeledd for oss mellom forskning og industri” 

 
 
MABIT har:   

 oppnådd 40 % privat prosjektfinansiering i 2016 

 behandlet 31 søknader i 2016, hvorav 12 er innvilget støtte 

 

 

Prosjekteier Samarbeidspartner Prosjekt tittel Populærvitenskapelig sammendrag 

Norut AS 
Terje Vasskog 
terje.vasskog@norut.no 
91 32 43 60 

Marealis AS Direct analysis of bioactive marine peptides 
in blood and tissue - Proof of principle 

Det har blitt utviklet en massespektrometrisk metode for direkte analyse av 
bioaktive forbindelser i komplekse biologiske prøver uten behov for 
prøveopparbeidelse. 

http://www.mabit.no/
mailto:terje.vasskog@norut.no
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Neste søknadsfrist er torsdag 15. juni 2017 

 
 

 

 

 

 

 

Victoria S. Paulsen, Leder for MABIT-programmet 
victoria@norinnova.no - Tlf: 907 94 606       

 

MABIT HAR 3-4 SØKNADSFRISTER PER ÅR 

OG KORT RESPONSTID 

http://www.mabit.no/
mailto:victoria@norinnova.no

