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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 01/12 (24.02.12) innvilget 6 søknader og godkjent 3 sluttrapporter.  

Søker Samarbeidspartner Prosjekt tittel Populærvitenskapelig sammendrag 
BFE, Universitetet i 
Tromsø (K-E. Eilertsen) 
Tlf: 77623310 
kei000@uit.no 

Flere forskningsgrupper 
ved UiT og Marealis AS 

Etablering av 
dyremodell for 
blodtrykksregulering 
ved UiT 

Prosjektet skal etablere en dyremodell for dokumentasjon av blodtrykksdempende 
medikamenter samt undersøke effekten av Tensiotin® i kombinasjon med taurin i denne 
modellen 

Norut (M. Sengee) 
Tlf: 90 13 69 60 
myagmarsuren.sengee@
norut.no  

UiO og Pronova 
Biopharma AS 

Up-scaling of 
synthesis of some 
bioactive marine 
lipids 

Det skal gjøres syntese av marine lipider og analoger i stor skala. Dette vil gi Norut 
kompetanse i synteseoppskalering som trengs for å lage nye produkter fra marin 
bioprospektering. 

EWOS Innovation (S. 
Wadsworth) 
Tlf: 97163878 
simon.wadsworth@ewos.
com  

Nofima og NVH Northern 
Competence Group: 
Aquaculture Clinical 
Nutrition 

Prosjektet vil etablere en kompetansegruppe i klinisk fiskeernæring i Nord-Norge for lakse-
oppdrettsnæringen i regionen og utvikle en ny smittemodell for CMS med uttesting av dietter 
for å øke laksens motstandsdyktighet. 

Polybait (S. Kvalvik) 
 
Tlf: 95912124 
svein@xsoffice.no 
 

Nofima Forskning på 
proteinhydrolysater 
som attraktant kilder 
til Polybait agn 

Ved linefiske benyttes i dag matfisk som makrell, sild, akkar som agn. Polybait’s målsetning 
er å utvikle et nytt og unikt biologisk bærekraftig agn for linefiske og sportsfiske. 

Lytix Biopharma (J.S. 
Svendsen) 
Tlf: 90095972 
john.s.svendsen@lytixbio
pharma.com  

Norstruct, UiT Produksjon av nye 
protein kinase targets 
for screening og 
strukturstudier 

Lytix Biopharma AS har i flere år arbeidet med å utvikle kinase-inhibitorer. Slike legemidler 
virker målrettet mot årsaken bak en rekke sykdommer som for eksempel visse typer kreft. 
Det å kunne påvirke aktiviteten til sentrale protein kinase vil altså kunne bremse cellens vekst 
og celledeling noe som er sentralt ved moderne kreftbehandling  

BFE, UiT (K. Stensvåg) 
Tlf: 77644512 / 41239918 
klara.stensvag@uit.no 
 

University of Aberdeen, 
Scotland, 
University of Ljubliana, 

Syntese og 
bioaktivitets-studier 
av lavmolekylære 
forbindelser fra 
sjøpung 

Prosjektet går ut på å syntetisere 3 lavmolekylære naturstoffer, verifisere deres kjemiske 
struktur, samt studere deres bioaktiviteter 
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I MABIT styremøte 01/12 ble 3 sluttrapporter godkjent.  

Søker Samarbeidspartner Tittel Populærvitenskapelig sammendrag 
BFE, UiT (K. Stensvåg) 
Tlf: 77644512 / 
41239918 
klara.stensvag@uit.no 
 

Marbio, Tromsø 
Technical University of 
Tampere, Finland 

(BS0047) Multi-
sensitive HTS assays 
for antimicrobial 
activity screening 

Arbeidet i dette forprosjektet med å lage nye effektive hurtigtester for å lete etter nye 
spesifikke bioaktive og antibiotiske stoffer i ekstrakter fra naturen, vil fortsetter i prosjekt; 
XbioPepS (NFR). 

Marealis AS (J. Rauø) 
Tlf: 90981162 
jaran@marealis.no    

Samarbeid med Nofima 
Marin 

(BS0048) Kartlegging 
av ACE-hemmende 
peptider i Marealis 
peptidkonsentrat  

Marealis utvikler et marint peptidkonsentrat med ACE-hemmende effekt. Prosjektet har 
dokumentert variasjoner i in vitro ACE-hemmende effekt og i innhold av nøkkelpeptider 
mellom totalt 8 ulike produksjoner med peptidkonsentrat. 

BFE, UiT (B. Landfald) 
Tlf: 77644415 
Bjarne.landfald@uit.no  

Samarbeid med 
ArcticZymes AS 

(BS0053) Lipolytiske 
enzymer fra arktisk 
metagenom 

Det er funnet gener i bakterielt DNA fra ei Svalbard-fjære som koder for enzymer med evne 
til å skille mellom speilbildeformer av samme molekyl. Dette er en egenskap som er 
interessant ved flere industrielle anvendelser av enzymer. 

 
 
MABIT har som hovedmål å:  

• Bidra til økt verdi- skapning 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. 

 

Unn Sørum Sissel Svenning 
Koordinator MABIT  Rådgiver 
unn@norinnova.no sissel@norinnova.no 
Tlf:  91 633 850       Tlf: 91777551 

 

http://www.mabit.no/
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HVA HAR MABIT BIDRATT TIL?   

MABIT bidrar med støtte til næringsrettede FoU prosjekter innen marin bioteknologi for aktører fra Nord-Norge.  

MABIT er det første (og hittil eneste) regionale disiplinorienterte programmet i Norge.  

Uttalelser fra brukere av MABIT (sitater fra evaluering)1:  
”MABIT fyller en faglig nisje og bidrar til å bygge bru mellom FoU og næringsliv” 

”Midlene vi får fra MABIT finansierer samhandlingsprosjekter mellom industri og FoU. MABIT har større funksjon på dette området enn hva 
pengestrømmen skulle tilsi.”  

MABIT har:   
• hatt økt tilfang av søknader fra flere ulike forskningsmiljø og bedrifter i løpet av 2011  
• behandlet 38 søknader i 2011, der 17 av disse ble innvilget (derav 9 fra Troms, 6 fra Nordland, 1 fra Finnmark og 1 fra andre deler av 

landet)  
• oppnådd 45 % brukerfinansiering av programmet  
• lykkes med å skaffe økt regional medfinansiering i 2011 (35 % fra Troms, 14 %, fra Nordland, 52 % fra FKD) 
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