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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 03/21 (19.08.2021) behandlet til sammen 2 søknader med et omsøkt beløp fra MABIT på totalt 1,26 MNOK. Det ble i møtene vedtatt å støtte prosjekter 
med et samlet beløp på 265 000 NOK:  
 
Søker Samarbeidspartner Prosjekt tittel Populærvitenskapelig sammendrag 
NIBIO Tjøtta 
Vibeke Lind 
Vibeke.lind@nibio.no  
93 49 94 36 

SINTEF AS, Norwegian 
Seaweed Association, 
Nordnorsk landbruksråd 

Stortare i fôr til sau – hvordan fordeles 
jod i sauen? 

Verdien av makroalger som nyttes til fôr må vurderes med hensyn til jodinnhold 
for å unngå forgiftning. Andelen som utskilles i avføring skal undersøkes for sau 
som tildeles stortare i dietten.  

 
 
 
Følgende sluttrapport ble godkjent: 

 
 
 
 
 

Prosjekteier Samarbeidspartner Prosjekt tittel Populærvitenskapelig sammendrag 
Ecoprot AS 
Ole Torrissen 
olet@maricult.no 
90 83 95 56 

Nord Universitet, 
Nordland Akva AS, 
Havforsknings Instituttet 

Slam fra settefiskanlegg som substrat 
for svarte soldatflue (Hermetia Illucens ) 
larver. 

Prosjektet har vist at slam fra settefiskanlegg har høyt næringsinnhold og kan 
benyttes som substrat for svarte soldatfluelarver uten risiko for uønskete 
substanser i larvene. 

Tekna – Teknisk -
naturvitenskapelig forening 
Arild Ulset 
arild.ulset@tekna.no 
90 57 45 96 

 BIOPROSP_21: Unlocking the potential 
of biomolecules from marine 
environments  
 

Konferansen BIOPROSP tar for seg anvendt forskning i marin 
bioprospektering og bioteknologi. I 2021 ble den gjennomført 9. - 10. mars, i 
digitalt format, med 271 deltakere fra Norge og utlandet.  
  
 

http://www.mabit.no/
mailto:arild.ulset@tekna.no
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MABIT ønsker å informere om ekstraordinær utlysning med 100% prosjektfinansiering av gode forskningsideer fra små 
oppstarts bedrifter - søknadsfrist 28. oktober  
  
Nå er tiden for omstilling og kommersialisering! Igjen tilbyr MABIT-programmet 100% prosjektfinansiering av gode forskningsideer fra små oppstarts bedrifter innenfor 
(marin) bioteknologi i Nord-Norge i samarbeid med Samfunnsløftet ved Sparebanken Nord-Norge 
 
 
Følgende vilkår gjelder for utlysning av 100% midler:  
- Skal være etablert bedrift, tidlig fase. Ingen maksgrense fra registreringsdato i enhetsregisteret.  
- Kan søkes støtte på prosjekter inntil NOK 500.000  
- Skal være relevant for MABIT programmets satsingsområder og øvrige vilkår  
- Søknadsfrist 28. oktober 
- Benytt MABIT søknadsmal – alle punktene på søknadsskjema skal fylles ut.   
- Sendes til mabit@norinnova.no  
- Merk søknaden MABIT/SNN - Samfunnsløftet.   
  
Framragende ideer vil vektlegges. Disse vil også veies opp mot behov for full-finansiering. Det skal begrunnes/tydeliggjøres hvorfor det søkes om 100% 
prosjektfinansiering.  
  
Ekstraordinær utlysning er et samarbeid mellom MABIT og Samfunnsløftet ved SpareBanken Nord-Norge. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
MABIT har:   

• behandlet 43 søknader i 2020, hvorav 19 er innvilget støtte 
• oppnådd 27 % privat prosjektfinansiering i 2020 

 
 
Neste søknadsfrist torsdag 16. september 2021 
 

 

 

 

 

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

 

MABIT HAR 4-5 SØKNADSFRISTER PER ÅR 
OG KORT RESPONSTID 

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

