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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 03/12 (14.06.12) innvilget 2 søknader og godkjent 1 sluttrapport.  

Søker Samarbeidspartner Prosjekt tittel Populærvitenskapelig sammendrag 
 Kirkenes Charr 
oddbjorn@finnmarksroya.no  
tel. 95990447 

Nofima, Akvaplan-NIVA, 
Det Skandinaviske 
Investeringsselskap 

Bruk av kongekrabbemel som næringskilde 
og attraktant i fôr til Arktisk røye i oppdrett 

Studere effekter for appetitt og tilvekst hos Arktisk røye ved bruk av lokalt tilgjengelig mel av 
kongekrabbeskall i fôr. Kongekrabbeskall er et rimelig fôrråstoff, smaksattraktant og inneholder 
astaxantin, forenelig med krav til økologisk produksjon.. 

Bioforsk Nord Bodø  
Christian.bruckner@bioforsk.no 
Tel. 92010586 

GIFAS Isolation and characterization of Norwegian red 
algae suitable for commercial mariculture 

Tre arter rødalger tilpasset nordnorske klimatiske vekstbetingelser som daglengde, lys og 
temperature vil bli selektert for dyrkningspotensial til matproduksjon.  

 
I MABIT styremøte 02/12 ble 1 sluttrapport godkjent.  

Søker Samarbeidspartner Tittel Populærvitenskapelig sammendrag 
Universitetet i Tromsø 
Johan Svenson 
johan.svenson@uit.no  
tel. 776 45505 

University of Waikato, 
New Zealand 

Fish Plastics Norwegian fishmeal has been used for the production of low cost, biodegradable 
protein-based thermoplastic polymers. Plasticisation yields a material that can be 
compression moulded into consolidated polymers. 

 
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 
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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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