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Mer info: www.mabit.no

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 03/20 behandlet til sammen 6 søknader med et omsøkt beløp fra MABIT på totalt 5 MNOK. Det ble i møtet vedtatt å støtte prosjekter med et samlet
beløp på 1,7 MNOK:
Søker
Nofima AS
Anne Kettunen
anne.kettunen@nofima.no
97 78 09 03
Liholmen Produksjon AS
Roald Eirik Knutsen
roaldk@liholmen.no
47 75 35 70

Samarbeidspartner

Njorth Bio_science Ltd

Prosjekt tittel

Populærvitenskapelig sammendrag

Development of SNP array for selective
breeding of Atlantic cod

Eksisterende genomsekvensdata brukes til å oppdage genomiske SNPvarianter og utvikle SNP-panel som er spesifikke for den norske
torskebestanden. Bruk av SNP-panelet blir demonstrert ved å analysere data fra
torskeavlsprogram.
Med forskjellige fysiske og enzymatiske metoder undersøkes om det kan lages
et 100% fiskebasert proteinrikt fôr i pellet form til krevende fiskearter i oppdrett.

Integrert oppgradering av verdistrømmer på Liholmen Produksjon – fra
ensilasje til høyverdi fiskefôr

Følgende sluttrapporter ble godkjent:
Prosjekteier

Samarbeidspartner

Prosjekt tittel

Populærvitenskapelig sammendrag

NIBIO
Ralf Rauenberger
Ralf.rautenberger@nibio.no
48 21 01 94
Bugøynes Produksjon AS
Erlin Haugan
erling@reinfou.no
90 04 14 59

Arctic SeaweedAluwini

Testing GeO2 as a growth inhibitor of
diatoms affecting with the production of
the green macroalga Ulva lactuca
(DiEx)
Rein Collagen - plussprodukt

Germaniumdioksid reduserer biofouling av Ulva fenestrata i akvakulturer
gjennom diatom Fragilaria uten å påvirke Ulvas biomasseproduksjonen.

MABIT finansieres av:

Nofima AS

Prosjekt Rein – plussprodukt. En kartlegging av innholdskomponenter fra
reinbein.
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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.
Uttalelser fra brukere av MABIT (sitater fra evalueringer):
”MABIT fyller en faglig nisje og bidrar til å bygge bru mellom FoU og næringsliv”
”MABIT bidrar til å løse problemstillinger som ikke passer inn i eller er for små til å passe i det generelle virkemiddelapparatet”

MABIT har:
• oppnådd 32 % privat prosjektfinansiering i 2019
• behandlet 47 søknader i 2019, hvorav 15 er innvilget støtte

Neste ordinære søknadsfrist er torsdag 5. november 2020

MABIT HAR 4-5 SØKNADSFRISTER PER ÅR
OG KORT RESPONSTID

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

MABIT finansieres av:
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