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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 03/13 (26.09.13) innvilget 1 prosjektsøknad 

Søker Samarbeidspartner Prosjekt tittel Populærvitenskapelig sammendrag 
Nofima, Mette SW Breiland, 
mette.w.breiland@nofima.no 
77 62 91 06 / 905 00 994 
  

Troms Marin Yngel Etablere smittemodeller for nord-norsk 
rognkjeks for fremtidig 
sykdomsbekjempelse og 
vaksineutvikling. 

Det skal utvikles smittemodeller for rognkjeks for å erverve kunnskap nødvendig for 
forbedret fiskehelse (smitterisiko, mottakelighet etc) og vaksineutvikling til denne aktuelle 
nord-norske lakselusspiseren. 

 

MABIT styret behandlet og godkjent 1 sluttrapport. 

 

• MABIT avholdt styremøte 03/13 hos Nasjonalt anlegg for marin bioprosessering,(NAMAB), Kaldfjorden, Tromsø. 
 

• MABIT arrangerte i samarbeid med Senja Næringshage seminaret «Økt verdiskapning med marin bioteknologi» under 
Forskningsdagene i Midt-Troms. Potensialet for økt verdiskapning ved bedre utnyttelse av marine råstoffer ble belyst i foredrag fra 
bioteknologiske bedrifter.  
 
  

Søker Samarbeidspartner Prosjekt tittel Populærvitenskapelig sammendrag 
ScandiDerma, Tage Skotvold,  
tage@scandiderma.com 
908 59 214 

MARBIO Oppsett av screening plattform for 
testing av dermatologiske 
indikasjoner 

ScandiDerma har i samarbeid med Marbio etablert en in-vitro screening linje til testing av 
dermatologiske indikasjoner i forskningsparken Tromsø. 

http://www.mabit.no/
mailto:mette.w.breiland@nofima.no
http://www.nofima.no/artikkel/nasjonalt-anlegg-for-marin-bioprosessering-namab
http://www.senjanh.no/?id=5294960&cat=0&language=no
mailto:tage@scandiderma.com
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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. 

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 fortsatt eneste regionale disiplinorienterte programmet i Norge.  

Uttalelser fra brukere av MABIT (sitater fra evaluering i 2008):  
”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:   
• oppnådd 47 % brukerfinansiering av programmet I 2012 
• behandlet 14 søknader hittil i 2013, der 5 av disse har blitt innvilget. 

 
Vera Lund, Koordinator MABIT Unn Sørum, Senior Rådgiver 
vera @norinnova.no - Tlf: 911 27 339       unn@norinnova.no - Tlf:  916 33 850 
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