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Forord

- Dette er et initiativ
som bryter grenser
mellom institusjoner
og næringsveier.

Hvordan kan bioøkonomien
bli den nye norske «oljen»?
Prosjektet BioVerdi fremmer en kunnskapsstrategi og fremsetter konkrete
anbefalinger for å styrke Norges innovasjonsevne.
Inspirert av visjonene i Nasjonal strategi for bioteknologi, er BioVerdi-prosjektet
forankret i de fire store næringssektorene helse, marin, industri og landbruk – og
i landets ledende forsknings- og universitetsmiljøer. Over 50 ledende aktører fra
næringsliv, institusjoner og organisasjoner har bidratt til og stilt seg bak
BioVerdi-prosjektet. Dette er et initiativ som bryter grenser mellom institusjoner
og næringsveier.
Denne rapporten inneholder konkrete forslag til løsninger som kan bidra til å gi
Norge en fremskutt posisjon i den globale bioøkonomiske utviklingen.
Forslagene skisserer justeringer av det norske økosystemet for utdanning,
forskning og innovasjon og tilhørende finansieringsmekanismer som vil utløse ny
økonomisk aktivitet. Vi imøteser den dialogen som er nødvendig for at forslagene
skal kunne avstemmes mot politiske og økonomiske realiteter og operasjonaliseres
på en mest mulig effektiv måte.
Det er en glede å få spille inn til den nye regjeringens engasjement for å styrke
kunnskapssektoren. Vi slutter oss til statsministerens erklæring om at kunnskap
er den nye oljen. Kunnskap er bærebjelken i byggingen av en kraftig voksende
bioøkonomi.

Ole Petter Ottersen
Rektor UiO, leder for
BioVerdis styringsgruppe.

Hilde Steineger
Head of Innovation
Management i BASF/
Pronova Biopharma

Torger Reve,
Professor
Handelshøyskolen BI
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Sammendrag
BIOØKONOMIEN KAN BLI «VÅR NYE OLJE»

OECD spår at bioøkonomien vil være et bærende element for Europas økonomi
innen 40 år. På mange måter står vi overfor en ny industriell revolusjon. Norge
har gode forutsetninger for å hevde seg i denne utviklingen, men det må tas
aktive grep for å utløse potensialet.
Globalt representerer bioøkonomien flere titalls tusen milliarder kroner i verdi og er
i sterk vekst. Den er drevet fram av en rivende utvikling innen bioteknologien. Sektoren
adresserer menneskehetens store utfordringer (mat, helse, energi, miljø, klima). Norge
er godt posisjonert for å delta i denne utviklingen og høste av potensialet: Vi har store
naturressurser, en egnet næringsstruktur, sterk økonomi, høyt utdannet arbeidskraft,
og ikke minst et betydelig forskningsvolum der livsvitenskapene har økt mest de siste
årene.
Best har Norge hevdet seg i det «blå segmentet» av bioøkonomien der vår bioteknologiske leverandørindustri og industribedrifter innen havbruk og marine ingredienser
er verdensledende. Men vi har store uforløste potensialer i alle sektorer.
Vi har dessverre til gode å se den sterke oppblomstringen av nytt biobasert
næringsliv som vårt utgangspunkt skulle tilsi. Aktørene i biotekintensiv virksomhet i Norge kan ikke la være å ta tak i disse utfordringene. Det er dette som
er utgangspunktet for prosjektet BioVerdi.

BIOVERDI-PROSJEKTET GIR SVAR PÅ HVORDAN

BioVerdi-prosjektet gir konkrete forslag til hvordan man med en bevisst politikk og samarbeid mellom aktørene (FoU og utdanning, næring, kapital, myndighet) og sektorene
(helse, marin, landbruk og industri), kan løfte de norske bionæringene til å bli vår «nye
olje».
Prosjektet er etablert i partnerskap mellom omkring 50 aktører: Universiteter og
andre FoU-miljøer, forsknings- og kunnskapsparker, industrirepresentanter fra de fire
bionæringene og fra kapitalmiljøer.
BioVerdi-prosjektet har to mål:
• Å utarbeide konkrete og omforente forslag til tiltak for politikere og myndigheter
slik at vekstpotensialet i de norske bionæringene kan utløses.
• Å etablere en felles forståelse prosjektpartnerne imellom, av hvor bionæringene
står i dag, utfordringene de står overfor og hvordan vi sammen kan arbeide
framover. Intensjonen er å etablere utgangspunkt for en rekke prosjekter der
partnerne arbeider med å implementere tiltakene.

Definisjon av
bioøkonomi
«Økonomisk aktivitet som er drevet
fram av forskning og innovasjon i biovitenskapene, bioøkonomien, er en stor
og raskt voksende sektor av den globale
økonomien og som allerede bidrar med
betydelig samfunnsmessige goder»
(National Bioeconomy Blueprint, The
White House April, 2012) .
OECD-rapporten («The Bioeconomy
to 2030- Designing a policy agenda»,
OECD 2009), har en mer råvarebasert
definisjon av bioøkonomien: bærekraftig
produksjon og transformasjon av biomasse til mat, helse, industrielle produkter, energi etc. Rapporten understreker
imidlertid betydningen av bioteknologi
som ny motor i bioøkonomien.
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BioVerdi tar utgangspunkt i «Nasjonal strategi for bioteknologi» (KD 2011), og
utvikler fra denne en konkret tiltaksplan for hvordan man kan oppnå den ønskede utviklingen. Denne rapporten er skrevet av aktørene selv og fokuserer på utfordringene og
behovene til næringsaktørene. Den er derfor ment som et bidrag til å utfylle en viktig
del av bildet som omfatter den norske bioøkonomien.
Bioteknologi inngår i et mangfold av ulike produkter og tjenester, og er nøkkelteknologi i en rekke bransjer og markeder. Skal man se på verdiskapingseffekten fra
forskning innen bioteknologi gir det ikke mening å avgrense dette til en enkelt næring.
Havbruk, fiskeri, landbruk, prosessindustri og helsesektoren har alle vidt forskjellige
markeder, næringsstrukturer og rammevilkår, men de benytter kunnskap som springer
ut av samme kunnskapsfelt – biologi / biokjemi / bioteknologi / livsvitenskap. Bioteknologi vil kunne være avgjørende for å utvikle konkurransefortrinn for dem alle. Prosjektet
BioVerdi setter derfor bioteknologikunnskapen i sentrum og fokuserer på hvordan man
i de ulike næringssektorene – og på tvers av dem - kan lykkes bedre med å utnytte
resultatene av forskningen.

INNOVASJONSSYSTEMET

Man opplever lav rate av biobaserte oppstartselskaper fra FoU-miljøene. Kommersialiserbare ideer og oppfinnelser ender for en stor del opp i salg av lisenser ut fra TTOene
(Technology Transfer Office). De få oppstartselskapene som etableres har lav tilgang
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OSLO BØRS
Oljebørsen. Sjømat er sterkt økende men bioteknologi er usynlig. Det norske
børsbildet i relative markedsverdier basert på samlede aksjeverdier 10. oktober,
2013. Bildet viser at vi har en olje / energi-dominert økonomi og en lite utviklet
bioøkonomi. Vår oljebaserte nasjonale rikdom gir oss imidlertid et unikt handlingsrom til å bygge «den nye oljen»: bioøkonomien.
Kilde: Oslo Børs.
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” Innovasjon, kunnskap og
teknologi er nødvendige satsingsområder for å møte morgendagens konkurranse i en
globalisert verden.”
Erna Solberg, statsminister
7. september 2013.
I sin regjeringserklæring lover Erna
Solberg øket satsing på forskning
og etablering av flere verdensledende universitetsmiljøer. Solberg
har ambisjon om at Norge på sikt
skal bli ett av de mest innovative
landene i Europa..

I NDUS T RI
på risikovillig kapital, og overlever ofte ikke lenge nok til at man lykkes med å tiltrekke
privat kapital eller oppkjøp av industrielle aktører. Ser man på etablerte selskaper, ligger
de norske bionæringene generelt under OECD-nivå m.h.t. investering i FoU. Årsakene
er sammensatte, men viktige grunner er lite utviklet samarbeid med FoU-miljøene og
ulike barrierer for komme i gang med eller øke FoU i egen regi. Andelen næringsrettede
forskningsprosjekter i de offentlige FoU-miljøene er lav i forhold til totalantallet.
For å løse disse utfordringene må vi skape miljøer der det er svært god og attraktiv
tilgang på alle de innsatsfaktorene som både oppstartselskaper og etablerte selskaper
trenger for å utvikle ny kritisk teknologi. Da vil man kunne holde utviklingsprosjekter
i gang mye lengre og man kan fjerne vesentlig mer av den teknologiske risikoen som
hindrer private aktører i å investere. Den beste tilgangen på innsatsfaktorene finnes i
og omkring universitetene, og universitetene representerer derfor en plattform som bør
kunne utnyttes mye bedre av industrien. BioVerdi-prosjektet beskriver en ny modell for
et innovasjonssystem kalt Collaborative Innovation Centers (CIC) der bedriftenes behov
settes i sentrum og FoU miljøenes ressurser organiseres med målsetting om å styrke
deres vekstpotensial og konkurransedyktighet.
Markedsnær innovasjon
Viktige deler av innovasjonen i bionæringene skjer i bedriftene. Her finnes den markedsnære kunnskapen som er avgjørende for å utvikle konkurransedyktige produkter
og tjenester. De marine industrimiljøene langs kysten har vokst seg sterke gjennom
å kombinere den lokale tilgangen på bioråstoffer med utviklingen av verdensledende
kompetanse om produksjon og marked. Det har vokst frem komplette næringsklynger
som lykkes med å tiltrekke internasjonale aktører. Regionale forsknings- og utdanningsaktører har også stor betydning for næringsmiljøene. Disse produserer ny kunnskap
og kvalifisert arbeidskraft som bedriftene trenger. Samspillet mellom forsknings- og
næringsmiljøene utenfor universitetene og universitetsbyene spiller på denne måten
en viktig rolle i å skape næringsvekst i bionæringene.
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Finansiell kapital
En stor del av den tilgjengelige risikokapitalen i Norge rettes mot andre næringer enn
bioteksektoren. Innen bionæringene er det mangel på privat kapital. Offentlige virkemidler blir desto viktigere og må innrettes slik at de bidrar til større risikoavlastning og
på sikt stimulerer til en gradvis oppbygging av et miljø med kompetente private bioteknologiinvestorer. Dagens offentlige støtteordninger er mange, og i store deler gode,
men de er fragmenterte og lite oversiktlige. De tar i liten grad inn over seg sektorens
særpreg med hensyn på årlige investeringsbeløp og tidshorisont.
En fellesnevner for landene som har lykkes i å skape internasjonale vekstbedrifter
er effektive statsfinansierte risikoavlastningsmekanismer og skatteinsentiver. Her
ligger land som USA, Tyskland, Storbritannia og Singapore foran Norge.
BioVerdi-prosjektets arbeidsgruppe har analysert kapitaltilgangen for bionæringene. De har funnet utfordringer og anbefalt tiltak i pre-såkorn, såkornfasen, og venturekapitalfasen. Hovedfokuset for tiltakene som foreslås er at man må optimalisere
eksisterende virkemidler slik at de gir større risikoavlastning, og evner å utløse investeringer fra private investorer.
Human Kapital
Human kapital er den viktigste ressursen i alle biosektorene, og kunnskapsintensiviteten øker. Det er en utfordring å konkurrere med petroleumsindustrien om talentene.
Ser man på detaljene, er det store forskjeller mellom sektorene, men alle næringene
har behov for tiltak for å synliggjøre seg som attraktive overfor studenter, forskere, og
kunnskapsrike mennesker både i Norge og internasjonalt. BioVerdi-prosjektet foreslår
tiltak for å imøtekomme disse utfordringene.
En annen utfordring er å utvikle en kultur i FoU-miljøene som har fokus på kommersialisering, verdiskaping og samarbeid med næringslivet. Høy kvalitet på forskningen gir
det beste grunnlag for kommersialisering av forskningsresultater. Men det må i tillegg
innføres insentiver, retningslinjer og ordninger som fungerer som drivkraft for at nøkkelaktørene i kommersialiseringsløpet samarbeider.
Markedsinnovasjon
Norske selskaper i biosektorene har hverken sterk kultur eller kompetanse på markedsinnovasjon og merkevarebygging. Her ligger et stort potensial for verdiskaping.
For å lykkes må det satses på systematisk markedsarbeid og etablering av kunnskap,
metoder og funksjoner i bedriftene som er svært forskjellig fra deres kjernevirksomhet:
råvareproduksjon, teknologi, raffinering osv. Dette krever en ekspertise og erfaring som
mange av bedriftene ikke har. Biobasert næringsutvikling er derfor ofte for ensidig
fokusert på teknologiutvikling og produktforbedring.
BioVerdi-partnerne foreslår derfor som tiltak at det etableres markedsdrevne innovasjonssentre innenfor de fire bioøkonomiske hovedområdene. Det bør også etableres
et nasjonalt senter for markedsforskning og innovasjon innen bioøkonomi.

DE FIRE BIOSEKTORENE

Inspirert av boken og prosjektet ”Et kunnskapsbasert Norge” har arbeidsgruppene i BioVerdi analysert utfordringer og tiltak i de fire biosektorene.

Vitenskapen er bunnplanken
i innovasjon
De historiske eksemplene viser et godt
utbytte fra investering i vitenskap.
Dette viser at også i Norge kan sterke
forskningsmiljøer legge grunnlaget for
viktige innovasjoner og verdiskaping.
Men det er også flere eksempler på at
Norge enten manglet kapital, vilje eller
kultur til å maksimere verdiskapingen
her hjemme fra disse forskningsresultatene.
Vi må ha optimale forhold både for
topp forskning og for innovasjon og
industriutvikling!

BioVerdi - Slik kan bioøkonomien bli den nye oljen

Helsesektoren
Kapitaltilgang er den største flaskehalsen for innovasjon og vekst i helsenæringen. De
store internasjonale legemiddelfirmaene har redusert sin egen FoU, og dermed skapt
økt etterspørsel etter ny teknologi, behandlingsmetoder og preparater utviklet av
innovative vekstbedrifter. En rekke insentiver må innføres for å få de beste oppstartbedriftene over i livskraftig fase før de nærmer seg de store aktørene.
Det må legges til rette for en målrettet, helhetlig og koordinert innsats for
forskning, utvikling og innovasjon i helse- og omsorgsområdet. Universitetssykehusene
må kobles sterkere opp mot denne strategien
Marin sektor
Denne næringen har en rekke viktige utfordringer å løse: Nye fórkilder, areal, virussykdommer, miljø, rømming, omdømme, nye arter, markedsinnovasjon m.fl. Oppdrettsnæringen, den marine ingrediensindustrien og aktørene som satser på bioprospektering
står foran store muligheter som skal utvikles i årene som kommer. Alt dette krever en
betydelig satsing på samarbeid mellom forskningsmiljøer og næringslivet. Utfordringene er store, men det er også verdiskapingspotensialet og muligheten Norge med sin
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kunnskap og sine naturressurser har til å bli verdensledende på dette store markedet.
Den norske marine bionæringen opplever samtidig at stadig flere bedrifter i det
bioteknologiintensive leverandørleddet selges til utenlandske eiere. Disse kunnskapsbedriftene er selve innovasjonsmotoren i akvakulturnæringen og våre visjoner om
bærekraftig mangedobling av sjømatproduksjonen vil neppe kunne realiseres uten
revitalisering av dette innovative og jobbskapende segmentet.
For bedrifter som produserer ingredienser og næringsmidler som har helsebringende virkninger er det en betydelig utfordring å få bygget opp kompetanse og høyteknologiske leverandørmiljøer i Norge som kan teste næringsmiddelproduktene i forhold til
den såkalte helsepåstandsforordningen.
Kampen om rekruttering av talenter og utvikling av et sterkt kunnskapsmiljø er like
viktig for den marine næringen som for de andre bionæringene. Det samme gjelder
behovet for et produktivt innovasjonssystem og god tilgang på risikokapital. Det er et
sterkt behov for å bygge kunnskap og kultur for markedsorientering og merkevarebygging.
Industrisektoren
Internasjonalt mener mange at «hvit» bioøkonomi har det største potensialet av alle
bioøkonomiene. Norge har store biologiske råvarebaser i hav, skog og landbruk. Disse
kan utnyttes bedre. Vi har også en klassisk raffineringsindustri, men mange av bedriftene har store omstillingsbehov. Industriell anvendelse av bioteknologi er en umoden
sektor i Norge selv om vi har gode FoU-miljøer og klassiske kjemper innen bioraffinering og biomaterialer som Borregaard, Yara m.fl.
Noen viktige sektorspesifikke utfordringer er behovet for FoU innen prosess og raffineringsteknologi. Her må det innhentes internasjonal kompetanse. Sektoren har også
spesielle utfordringer med finansieringen av store kostbare anlegg. Utvikling, optimalisering og oppskalering av disse er svært kapitalintensivt.
Også for industrisektoren er kampen for rekruttering av talenter og utvikling av et
sterkt kunnskapsmiljø viktig. Det samme gjelder behovet for et produktivt innovasjonssystem og god tilgang på risikokapital. Det er et sterkt behov for å bygge kunnskap og
kultur for markedsorientering og merkevarebygging.
Landbrukssektoren
Den landbruksbaserte industrien inkl. treforedling er den største industribransjen i Norge etter olje og gass. Den har et stort potensial for å bruke bioteknologi i nye produkter
og produksjonsprosesser. Dette blir stadig viktigere i den økende konkurransen fra
utlandet. Det er stort behov for innovasjon i alle ledd i verdikjeden. Tettere samarbeid
mellom næringen og FoU-miljøene må til.
Sentrale aktører arbeider allerede med etableringen av et nytt innovasjonssenter
for bioøkonomi på Campus Ås. Dette vil bedre samarbeidet mellom næringsaktørene og
FoU-miljøene. CIC-modellen beskrevet ovenfor kan være en måte å strukturere dette på.
Det ligger et stort uforløst potensial både i det norske og i internasjonale markeder
for innovative norske landbruksprodukter. For å utløse disse vekstmulighetene må vi
øke innsatsen på FoU og innovasjon innen landbruksproduktbasert ernæring, næringsmiddelteknologi, og merkevarebygging. Det arbeides med etablering av et senter for
markedsbasert bioinnovasjon i Hamar (BIOSMIA). Landbrukssektoren må også iverksette tiltak som øker utdanningsattraktiviteten.

ANBEFALINGENE

Denne rapporten beskriver i detalj forslag til sektorspesifikke tiltak. Rapportens mest
sentrale anbefalinger er konsentrert til generiske tiltak på tvers av sektorene. Både
sektorspesifikke og tverrgående tiltak skal konkretiseres ytterligere gjennom etablering av egne prosjekteringsgrupper i kjølvannet av denne rapporten. Prosjektgruppene
vil være ansvarlig for videre konseptutvikling, prosjektering og implementering.
BioVerdi-partnerne kommer med følgende overordnede forslag til tiltak som vil
kunne løfte de 4 bionæringene helse, marin, landbruk og industriell bioteknologi:
1 Innovasjonssentre og klyngepolitikk
Dannelse av et nasjonalt bioøkonomisk innovasjonssystem: Lokale/regionale innovasjonssentre – Collaborative Innovation Centres (CIC) – der alle kritiske intellektuelle,
teknologiske, materielle, og økonomiske ressurser fra næring, kapital, akademia og
offentlige virkemidler gjøres attraktivt tilgjengelig for både nye og etablerte selskaper
som driver utvikling av bioteknologiske produkter og tjenester. Sentrene er koblet
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sammen både regionalt, nasjonalt og med internasjonale partnere for å komplettere
sitt tilbud til bedriftene. TTOer og inkubatorer integrerer sin virksomhet i sentrene for å
skape optimale forhold for innovasjon og vekst.
Fokuset i utviklingen av klyngene våre må styrkes på to områder:
• Bevisst satsing på innovasjon i grenseflatene mellom ulike næringssektorer
og kunnskapsområder.
• Samarbeidet mellom forskningsmiljøer og bedrifter på må ha fokus på både
forskning og bedriftsutvikling.
2 Finansiell kapital
Eksisterende offentlige virkemidler må optimaliseres slik at de gir større risikoavlastning og virkelig evner å utløse investeringer fra private investorer.
Følgende tiltak foreslås:
• Øke kunnskapen blant investorer, bygge nettverk og synliggjøre vekstpotensialet
i bionæringene
• Skatteincentiver for investeringer i pre-kommersielle forskningsbaserte
bedrifter (uavhengig av sektor)
• Innføring av et eget tiltak innenfor SkatteFUNN der forskningsbaserte tidligfasebedrifter tilbys refusjonsramme (skattefradrag) på 35 %
• Den generelle timesats for SkatteFUNN økes til det som er normal timeprissats for
brukerstyrt forskning
• Avgiftslettelser for oppstartsselskaper (uavhengig av sektor)
• Etablering av «Biomyggordningen» en låneinsentivordning etter mønster
fra Oljemyggordningen
Pre-såkornfasen:
• Stipender til studenter, gründere og selskaper, som utløses automatisk
dersom man kvalifiserer seg.
• Øke FORNY og BIA ordningene
• Ny pott med «Proof-of-concept»-midler som deles ut av TTOene
• Utvide Innovasjon Norges etablererstøtte med egne midler
til teknologiverifisering
Såkornfasen:
• Flere såkornfond med offentlig risikoavlastning
Venture fasen:
• Stimulere til investeringer gjennom å spre kunnskap, aktiv nettverksbygging og
synliggjøring av verdiskapningspotensiale
• Skatteinsentiver for investeringer i pre-kommersielle forskningsbaserte bedrifter,
uavhengig av sektor, vil øke tilbangen på privat VC kapital
• Oppkapitalisere statlige investeringsselskaper slik at disse har større koinvestringskapasitet sammen med aktive eierfond innenfor såkorn, venture
og buy-out
3 Human kapital
Fremtidspotensialet i bioøkonomien må markedsføres overfor ungdom, studenter og
arbeidstakere gjennom samarbeid mellom næringsliv, innovasjonssenteret og skolen.
Dette vil bidra til å øke bionæringenes attraktivitet og få flere talenter til å søke
mot livsvitenskap og biosektorene. Økt støtte til internasjonal hospitering av studenter,
forskere og arbeidstakere som får opphold i ledende høyproduktive miljøer ute og tar
med seg verdifull kompetanse hjem. Stimulere til forskningssamarbeid via rammeprogrammet Horisont 2020 hvor forskning og innovasjon sees i sammenheng.
4 Markedsinnovasjon
Dannelse av et nasjonalt kompetansesystem for bionæringene der regionale sentre
med ulik spesialisering kobles innen markedsforskning og innovasjon. Det er en viktig
forutsetning at sentrene samarbeider tett med næringslivet bl.a. gjennom prosjektoppdrag. Dette vil heve den norske markedskompetansen innen de forskjellige bionæringene, skape klarere forståelse for nasjonale og internasjonale markeders behov, og bidra
til å utvikle mer konkurransedyktige norske produkter og tjenester.

BioVerdi - Slik kan bioøkonomien bli den nye oljen
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Introduksjon til prosjektet
STORT POTENSIAL I BIOØKONOMIEN,
MEN NORGE UTNYTTER IKKE MULIGHETENE!
Bioøkonomien fokuserer på «alle menneskehetens store utfordringer - matproduksjon, helse, energi, miljø, ressursforvaltning, klima m.m.» (OECD Report
2009: ”The Bioeconomy to 2030 Designing a policy agenda”).
Bioteknologien er i rask utvikling. Fra de banebrytende oppfinnelsene på 70-tallet og
frem til i dag, er bioteknologi blitt en muliggjørende teknologi som inngår i stadig flere
produkter og tjenester som vi benytter daglig, og som påvirker viktige deler av livene
våre. Dette har utløst store nye potensialer for bioøkonomien.
Et inntrykk av omfanget får man ved å lese «National Bioeconomy Blueprint» (The
White House, April 2012) – den såkalte «Obamarapporten». Bioteknologioppfinnelsene
på 70-tallet skapte en imponerende rask industrialiseringseffekt i USA. I 2010 hadde
dette skapt et marked for industriell bioteknologi (utenom landbruksdelen, dvs. drivstoff, materialer, kjemikalier, industrielle enzymer etc) estimert til vel 100 mrd USD/år.
Norge er godt posisjonert for å delta i denne utviklingen og høste av potensialet: Vi har
store naturressurser, en egnet næringsstruktur, sterk økonomi, høyt utdannet arbeidskraft, og ikke minst et betydelig forskningsvolum der livsvitenskapene har økt mest de
siste årene.
I følge NIFU-rapport 18-2013 ble det i Norge i 2011 rapportert om FoU innen
bioteknologi på ca 3,8 mrd NOK. UoH-sektor og næringsliv stod for ca 1/3 hver, og
universitetssykehus og institutter stod for ca hhv 17% og 13%. Totalt dro medisin og
helse ca 50% av FoU-kostnadene.
Best har Norge hevdet seg i det «blå segmentet» av bioøkonomien der havbruk
med tilhørende bioteknologisk leverandørindustri er verdensledende. Men vi har store
uforløste potensialer i alle sektorer. Vi har dessverre til gode å se den sterke oppblomstringen av nytt biobasert næringsliv som vårt utgangspunkt skulle tilsi. Dette
kan tyde på at det er et forbedringspotensial i det norske innovasjonssystemet når vi
ser på forskningsinnsats i forhold til vår evne til å skape nye vekstbedrifter. Henger
nyskapingstakten på vitenskapelig kvalitet? Finnes det flaskehalser for rekruttering
av de beste teknologene? Er det for liten investeringsvilje i næringene? Hvordan skal
vi gjøre det mer attraktivt å investere i eller eie norske bioteknologiselskaper? Har vi
et suboptimalt «økosystem» for innovasjon? Eller er situasjonen en kombinasjon av
mange faktorer?
Aktørene i biotekintensiv virksomhet i Norge kan ikke la være å ta tak i disse utfordringene. Det er dette som er utgangspunktet for prosjektet BioVerdi.
Denne rapporten inneholder BioVerdi-prosjektets analyser og drøftelser av disse
spørsmålene, og gir anbefalinger om hvordan vi skal skape «den nye oljen» fra de
biobaserte næringene.

”The world is shifting to an innovation economy and nobody
does innovation better than
America.”
Barack Obama, USAs president
6. desember 2011.
Obama-rapporten, «National Bioeconomy Blueprint», om fremtidens
bioøkonomi beskriver en stor og
hurtigvoksende del av verdensøkonomien, hvor økonomisk aktivitet
stimuleres av forskning og innovasjon i biologisk vitenskap.

MÅLSETTING
BioVerdi-prosjektet har hatt to mål:
1) Å utarbeide konkrete og omforente forslag til tiltak og iverksetting for politikere og
myndigheter slik at vekstpotensialet i de norske bionæringene kan utløses.
2) Å etablere en felles forståelse av hvor bionæringene står i dag og utfordringene de
står overfor, samt å beskrive hvordan aktørene sammen kan arbeide framover.
Vi håper at situasjonsbeskrivelsen, analysene og tiltaksforslagene i denne rapporten
kan bidra til at aktørene arbeider bedre sammen i BioVerdi-partnerskapet, og at politikere og myndigheter har et bedre grunnlag for å utvikle den norske bioøkonomien.
Deltakerne i BioVerdi-partnerskapet (se sdie 10-11) spenner bredt og representerer
alle de fire næringene. Til sammen råder de over ressurser som kan iverksette flere av
de nødvendige tiltakene. Det er først og fremst gjennom målrettede utviklingsprosjekter og samarbeid mellom aktørene selv den ønskede utvikling vil kunne ta form.
Denne rapporten bør kunne være et utgangspunkt for det videre arbeidet. Resultatet bør være en rekke aktørinitierte prosjekter for å implementere tiltakene som
BioVerdi-partnerne foreslår her.

Mandat
BioVerdi mobiliserer de berørte aktørene og har som mål å bidra til at vi
sammen går fra utredning til konkret
handling for å utløse det norske vekstpotensialet i bioøkonomien. Prosjektpartnerne har gitt seg selv følgende
mandat:
Prosjektet BioVerdi skal bidra til økt
verdiskaping i norsk bioøkonomi, gjennom å fremme konkrete tiltak som vil
gjøre det særlig attraktivt og lønnsomt
å utvikle kunnskapsintensiv biobasert
næringsvirksomhet i Norge.
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Hilde Steineger
BASF/Pronova
Biopharma

Torger Reve,
Handelshøyskolen BI

Karita Bekkemellem
Adm.dir. LMI

Dag Rune Olsen,
rektor UiB

Mari Sundli Tveit
rektor NMBU

Ove Lerdahl
Adm. dir. Agroplas

Arne Kristian Kolberg
Konsernsjef Nortura

Yngvild Wasteson
professor NMBU,
tidl. rektor NVH

Leif Rune Skymoen,
Nansen Neuroscience
Network

Karl Christian Agerup,
Adm.dir. Oslotecch AS

Ole Petter Ottersen
Rektor UiO

Styringsgruppen
•
•

•

•
•
•

Leder: Ole Petter Ottersen
(Rektor UiO)
Industri: Hilde Steineger, Vice
President Business Development BASF/Pronova BioPharma,
Odd Magne Rødseth EWGroup
(COO Global Aqua/AquaGen),
Karita Bekkemellem, (CEO LMI)
Universiteter: Mari Sundli Tveit
(rektor NMBU), Gunnar Bovim
(rektor NTNU), Dag Rune Olsen
(Rektor UiB), Anne Husebekk
(Rektor UiT).
Kunnskapsparker: Frank Larsen
(Daglig leder,Hedmark Kunnskapspark)
Kapitalmiljøer: Knut Thomas
Traaseth (Generalsekretær Norsk
Venturekapitalforening)
Klyngeekspert: Torger Reve
(Professor, BI)

Initiativet til BioVerdi kom fra Oslotech AS. Prosjektleder er Øystein Lie,
tidligere Oslotech og fra 2014 dekan
ved Fakultet for veterinærmedisin
og biovitenskap ved NMBU. Lie har
også bygget opp og leder det marine
nettverket MarLife. Avdelingsdirektør
Marius Øgaard, Oslotech AS, har ledet
BioVerdi-prosjektets sekretariat.
BioVerdi er i hovedsak et dugnadsprosjekt mellom partnerne. Oslo kommune,
Akershus Fylkeskommune og Fiskeri og
kystedepartementet har bidratt med
økonomisk støtte til drift av sekretariatet i 2012 og 2013.

Marius Øgaard,
Oslotech,
initativtaker

Øystein LIe,
NMBU og MarLife,
prosjektleder
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Partnerskapet
BioVerdi

Idun Christie
Adm.dir. Graminor

Bjørn Erikstein
Adm. dir. OUS

Pål Pedersen,
rektor UIN

Gudbrand Rødsrud
CTO Borregaard

Marianne Synnes,
rektor HiÅ

Alf Helge Aarskog
CEO Marine Harvest

Greta Bentzen
Adm.dir. NIVA

Ole Kristian Hjelstuen
Adm.dir. Inven2

Mariann Ødegaard
Adm.dir. Kjeller
Innovasjon

Gudmund Holstad
Adm.dir. Veterinærinstituttet

Ernst Kloostermann,
Industrial Biotech
Network Norway

Terje Olav Moen
TEKNA

Hanne Benjaminsen
CapeFish

Sverre Bjørnstad
Adm.dir. Geno
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Arbeidsgrupper og
ekspertbidrag
BioVerdi-prosjektet har fått bidrag
fra følgende ekspertise:
Gunnar Bovim, rektor
NTNU

Knut Traaseth
Norsk Venturekapitalforening

Odd Magne Rødseth
EW Group

Anne Husebekk,
rektor UiT, Norges
arktiske universitet

Frank Larsen
Adm.dir. Hedmark
Kunnskapspark

Helse

Frode Vartdal, UiO
Mette Sollihagen Hauge, UiO
Hilde Steineger, Pronova /BASF
Jørund Sollid, Inven2
Monica Larsen, LMI
Sarah Prosser, UiO
Tom Pike LMI

Marin
Tom Colbjørnsen,
rektor BI

Marit Boyesen,
rektor UIS

Jon Hindar
Adm. dir. Cermaq

DISSE AKTØRENE ERKLÆRER
EIERSKAP TIL PROSJEKTET,
STØTTER
DETS MÅL OG
TILSTREBER
Å IMPLEMENTERE
TILTAKENE DENNE
RAPPORTEN ANBEFALER.

Torunn Lauvdal,
rektor UIA

Arne Handeland
Partner Verdane
Capital

Stål Heggelund, NCE Aquaculture
Carl Seip Hanevold, MarLife
Odd Magne Rødseth, EW Group
Olaf Styrvold, UiT Norges Arktiske Univ.
Bjarte Langhelle, Seagarden
Jon Aulie (MarLife, tidligere MARING)
Kjartan Sandnes, Biomega AS
Oddvar Skarbø, Legasea
Jarl Giske, UiB
Edel Elvevoll, UiT
Pål Pedersen, UiN

Landbruk
Hogne Tyssøy
Holberg Fondene

Øyvind Fylling Jensen
Adm.dir. Nofima

Frank Larsen, Hedmark Kunnskapspark
Else Pran, Kjeller Innovasjon
Colin Murphy, NMBU
Ragnhild Solheim, NMBU
Sverre Bjørnstad, Geno
Hans Fredrik Hoen, NMBU

Industri

Oddvar Skarbø,
Legasea

Øyvind Paasche,
Storby Marin.

Ove Lerdahl, Agroplas
Gudbrand Rødsrud, Borregaard
Kjartan Sandnes, Marine Bioproducts
Carl Seip Hanevold, MarLife
Oddvar Bjørge, Firmenisch Bjørge Biomarin
Ernst Kloosterman, IBNN

Kapital

Knut Thomas Traaseth, NVCA
Arne Handeland, Verdane Capital
Øivind Enger, Sarsia Seeds
Hogne Tyssøy, Holberg Forvaltning
Tom Pike, LMI

Innovasjon og klynge-ekspertise
Th.Thormodsen
CEO Alginor AS

Stål Heggelund
NCE Aquaculture

Sigbjørn Gregusson
Adm.dir. BioBank AS

Carl Seip Hanevold
Styreleder MarLife

Øivind Enger
Sarsia Seed
Management

Torger Reve, BI
Marius Nordkvelde, BI
Else Pran, Kjeller Innovasjon
Marius Øgaard, Oslotech
Jørund Sollid, Inven2

Bioteknologi-ekspertise

Karl Almås, SINTEF
Fiskeri og Havbruk

Eivind Helland,
Blue Planet

Kjartan Sandnes
Alkymar AS

Lars Monrad-Krohn
NCNOR

Inga Kaasen
Partner Nordia Law

Ole Petter Ottersen, UiO
Stig Omholt, NTNU
Olaf Styrvold, UiT Norges Arktiske Univ.
Audun Slettan, UiA
Odd Stokke Gabrielsen, UiO
Kjetil Taskén, UiO
Kjetill Jakobsen, UiO
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BIOTEKNOLOGI

- en muliggjørende teknologi for alle biosektorene

INDUS T RI

H E LS E

M A RI N

LAN DBRU K

Slik startet
bioteknologien
Startskuddet for den moderne bioøkonomien gikk tidlig på 1970-tallet,
da de fundamentale teknologiene
Rekombinant DNA og Polymerase chain
reaction (PCR) ble utviklet.

Bioteknologisk
paradigmeskifte
Rekombinant DNA ble introdusert i 1973
av Peter Lobban og Paul Berg ved Stanford
der nøkkelverktøyene var såkalte restriksjonsenzymer. Dette la grunnlaget for et
fundamentalt teknologisk gjennombruddet paradigmeskifte for bioteknologien.
Man fikk helt ny innsikt i livsprosessene
gjennom en totalt ny forskningsmetodikk.
Anvendelsen ble universell.
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Prosjektets avgrensing
Bioteknologi inngår i et mangfold av ulike produkter og tjenester, og er nøkkelteknologi i en rekke bransjer og markeder.
Skal man se på verdiskapingseffekten fra forskning innen bioteknologi gir det ikke mening å avgrense dette til en enkelt næring. Havbruk, fiskeri, landbruk, prosessindustri
og helsesektoren har alle vidt forskjellige markeder, næringsstrukturer og rammevilkår.
Sammenligner man aktørbildet i disse ulike sektorene, så er det store forskjeller. Det de
har til felles ved siden av å utvikle biobaserte produkter og tjenester, er at de benytter
kunnskap som springer ut av et felles kunnskapsfelt – biologi / biokjemi / bioteknologi /
livsvitenskap. De har selvsagt alle sine egne bransjespesifikke markeder, karakteristika
og utfordringer, men bioteknologi vil kunne være avgjørende for å utvikle fremtidige
konkurransefortrinn for dem alle.
Prosjektet BioVerdi setter derfor bioteknologikunnskapen i sentrum og fokuserer på
hvordan man i de ulike næringssektorene – og på tvers av dem - kan lykkes bedre med å
utnytte resultatene av forskningen. Som beskrevet i «Nasjonal strategi for bioteknologi» (KD 2011) har vi 4 særlig bioteknologiintensive næringer i Norge. Disse er prosjektets fokusområde:
Helse: Helse, helsetjenester og helserelaterte næringer.
Bioverdi vektlegger bioteknologiintensiv utvikling og produksjon av diagnostikk- og
behandlingstilbud til pasienter, men inkluderer også sykdomsforebyggelse gjennom
ernæringsvitenskap og ernæringsprodukter.
Marin: Havbruk, sjømat og forvaltning av det marine miljø.
BioVerdi vektlegger bioteknologiintensiv marin produksjon, dvs sjømat og bioaktive
forbindelser samt innsatsleveranse som vaksiner, diagnostikk, avl etc.
Landbruk: Landbruksbasert mat- og biomasseproduksjon.
BioVerdi vektlegger bioteknologiintensiv matproduksjon med tilhørende bioteknologisk
innsatsleveranse (plante og dyreavl, sykdomskontroll etc), men også fôr, gjødsel og ny
utnyttelse av bioråvarer med kobling mot industriell bioteknologi
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Industri: Miljøvennlige industrielle prosesser og produkter.
Bioverdi vektlegger bioteknologi-intensive industrielle prosesser og produkter, inkludert bioenergi, biomaterialer og miljøteknologi - bioteknologibasert «cleantech».
Det er ikke «vanntette skott» mellom disse fire bionæringene, noe som utfordrer ovenstående definisjoner. Men her ligger også noe av potensialet i BioVerdi prosjektet:
Ved å synliggjøre den felles kunnskapskjernen i biosektorene og det store potensialet i den tilhørende bioøkonomien, øker man sektorens attraktivitet for alle som er
involvert: Arbeidstakere, studenter, forskere, gründere, næringslivseiere, investorer, og
offentlige aktører. Felles innovasjonsutfordringer kan løses med forente krefter, og et
mangfold av muligheter åpnes.

Prosjektets utgangspunkt – Nasjonal strategi for bioteknologi

Nasjonal strategi for bioteknologi har dannet et viktig utgangspunkt for BioVerdi. Prosjektet benytter den samme tilnærmingen med de fire biosektorene, og
vekt på den felles kunnskapen og bioteknologien som de alle deler.
Regjeringens dokument beskriver en strategi, ikke en plan. Det gir økonomiske rammer for en styrket satsning, og generelle føringer på de viktige retningene. Men ansvaret for konkretisering av satsingen legges til de involverte aktørene – både offentlige og
private. BioVerdi prosjektets ambisjon har vært å bruke strategien og legge en konkret
tiltaksplan for hvordan man kan oppnå den ønskede utviklingen.
Nasjonal strategi for bioteknologi legger stor vekt på forskning og utdanning, og
er mest konkret på de offentlige aktørenes oppgaver og ansvar, og satsingene som
skal gjøres innenfor deres virksomhet. Bevilgningene som strategidokumentet kommer
med, går til henholdsvis Norges forskningsråd og til satsingen på humane biobanker og
helsedata. Når det gjelder hvordan det skal skapes næringslivsvekst er strategien lite
konkret.
BioVerdi prosjektet er skrevet av aktørene selv og har hatt et annet fokus enn
Nasjonal strategi for bioteknologi. BioVerdi partnerne har ønsket å analysere utfordringene og behovene til næringsaktørene, og å konkretisere hvordan kunnskapen som
bioteknologiforskingen frembringer kan omsettes i kommersiell verdiskaping. Denne
rapporten er derfor ment som et bidrag til å utfylle en viktig del av bildet som omfatter
den norske bioøkonomien.

Vi må ha en satsing som strekker seg over alle de store
fagfeltene, fra samfunnsvitenskap og humaniora til realfag,
teknologi og helsefag..
Torbjørn Røe-Isakssen
kunnskapsminister
– I Norge kan vi også bli enda mye
bedre på å koble forskning, innovasjon og etablering av nye bedrifter.
Derfor har vi i plattformen lovet
at vi skal styrke programmer for
kommersialisering av forskningsresultater.

NORSK FOU-INVESTERINGER I BIOTEKNOLOGI FORDELT
PÅ ÅR OG FAGOMRÅDER, MILLIONER NOK.
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Kilde: Bioteknologisk FoU 2011 (NIFU-rapport 18/2013)
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Mulighetene og usikkerheten
Det mangler ikke på muligheter til å skape konkurransedyktig norsk bioteknologi-basert næringsvirksomhet.
Mulighetsrommet som ligger i å nyttiggjøre seg norske bioressurser er enormt. Det
er også mulighetene som ligger i å etablere virksomhet som er med og løser globale
utfordringer knyttet til produksjon, konsum, prosessering, lagring, resirkulering og annen håndtering av biologiske ressurser. En rekke land og overnasjonale strukturer har
identifisert disse utfordringene som en hovedkilde for å skape ny økonomisk aktivitet i
dette århundret. En målrettet innsats på å utvikle slik aktivitet vil også være helt i tråd
med Norges fokus på å bidra til økt velstand samtidig som vi reduserer menneskets
fotavtrykk i biosfæren.
Sammen med informasjonsteknologi, nanoteknologi og nye energiproduksjonsteknologier danner bioteknologien grunnlaget for det som karakteriseres som den tredje
industrielle revolusjon, og som forventes dramatisk å endre hvordan vi lever og arbeider. Enhver revolusjon åpner et sett av nye muligheter, men slike muligheter kommer
ikke med en merkelapp, de må identifiseres og gripes.
Usikkerheten knyttet til utfallet av de største biotekintensive bedriftene på Oslo
Børs og hvorvidt de vil gi positiv avkastning eller ei er også stor. Dette henger sammen
med at det som oftest tar svært lang tid å utvikle ny teknologi, og utvikling av produktene fører ofte med seg lange perioder med negative kontantstrømmer innenfor
bioteknologibasert virksomhet sammenlignet med bedrifter i de fleste andre næringer.
På grunn av den høye risikoen er det er lav sannsynlighet for at bioteknologi-aksjene
skal gi høy avkastning sammenlignet med andre aksjer på Oslo Børs. Mangel på gode
exit-historier har bidratt til at investorene har tendert til å velge andre sektorer eller de
har valgt sjømatselskaper foran de innovative bioteknologi-intensive leverandør-løsningene. Oppsiden derimot, hvis man først lykkes, er svært stor rent bedriftsøkonomisk.

Moderniserte
bioøkonomien

KOSTNADENE MED DNA-SEKVENSERING HAR STUPT SOM FØLGE
AV EN RIVENDE BIOTEKNOLOGISK UTVIKLING
I 2000 kostet det over 100 mill. kr å sekvensere et genom på størrelse med menneskets (ca 2000 megabaser eller ca 2 milliarder basepar). I dag koster samme jobben
under 10 000 kr! [Kilde: National Human Genome Research Institute]
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COST PER MEGABASE OF DNA SEQUENCE
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Prinsippene for Polymerase chain
reaction (PCR-metoden) ble først
beskrevet i 1971 av bergenseren Kjell
Kleppe da han arbeidet i laboratoriet til
H. Godbind Khorana, mannen bak den
genetiske kode og Nobelvinner av 1968.
Denne såkalte termosykliske DNA-oppformeringen i reagensrør er blitt et like
universelt bioteknologisk verktøy som
rekombinant-DNA både til vitenskapelig
og kommersielt bruk. Kary Mullis, forsker
ved Cetus Corporation videreutviklet
metoden som Kleppe hadde beskrevet
og han fikk Nobelprisen i 1993.
Den kommersielle anvendelsen av
rekombinant DNA og PCR har modernisert bioøkonomien. Det har resultert i en
lang rekke innovasjoner: Ny generasjon
enzymatisk prosessteknologi, rekombinant fremstilte biologiske legemidler,
molekylær medisin til ny diagnostikk og
behandling (subunit og rekombinante
vaksiner, bio- og DNA sensorer og chips
i diagnostikk, herunder genkartlegging
av arvelige sykdommer, personalisert
medisin etc), nye generasjoner avl og
genetisk foredling, modifiserte produksjonsorganismer, syntetisk biologi.

Side 15

NORSK FOU INVESTERINGER I BIOTEKNOLOGI

De nye fremskrittene
i bioøkonomien
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Kilde: Bioteknologisk FoU 2011 (NIFU-rapport 18/2013)

Universitetenes rolle
Innovasjonsøkonomen Mariana Mazzucato har i boken «The Entrepreneurial State – Debunking Public vs. Private Sector Myths» dokumentert hvordan statlig finansiert FoU er
primærdriveren for utviklingen av ny transformativ teknologi underliggende økonomisk
vekst i den moderne kapitalismen.
Hun avliver derved den ofte fremførte myten om at staten kun er en stor byråkratisk organisasjon som i beste fall via et virkemiddelapparat kan tilrettelegge for
innovasjon i den dynamiske private sektoren. Hun viser at i svært mange tilfeller er det
først når nøkkelinnovasjonene er gjort, og det meste av risikoen fjernet, at den private
sektoren entrer scenen. Dette underkjenner ikke betydningen av den private sektoren
for å utvikle de markedsmulighetene som åpner seg, men det viser at i svært mange
tilfeller ville ikke disse markedene eksistert uten statlig drevet FoU.
Universitetene er i en unik posisjon til å hente inn nye impulser ved at det er de
som først og fremst har tett kontakt med de fremste kunnskapsgenereringsmiljøene på
kloden. Det er nå generell enighet om at videre utvikling av den grunnleggende forståelse bioteknologien er fundert på, transformering av denne forståelsen til teknologi, og
selve anvendelsen av denne teknologien, blir mer og mer avhengig av en mye tettere
integrasjon av livsvitenskapene, de matematiske vitenskapene og ingeniørvitenskapene. Denne intime koblingen mellom kunnskapsgenering og kunnskapsutnyttelse,
som den nye biobaserte økonomien vil være basert på, forsterker universitetenes rolle
ytterligere. Dette fordi de er i en unik posisjon til fullt ut å integrere disse områdene i
store FoU-programmer i tillegg til at det er de som har ansvar for å levere egnet humankapital til den private sektoren som mer og mer blir tvunget til selv å integrere disse

Selv om 70-årene representerte et
paradigmeskifte i bioøkonomien gjennom
de revolusjonerende genteknologiske og
bioteknologiske framskrittene, pågår denne utviklingen for fullt og det kan listes
mange eksempler på nye banebrytende
oppfinnelser, teknologier og anvendelser
som bringer bioøkonomien framover:
systembiologi, bioinformatikk, mikroarray, nanoteknologi, syntetisk biologi, ny
sekvenseringsteknologi for helgenom-sekvensering etc.
Amerikaneren Craig Venter og
medarbeidere stod for pionerarbeidet i
framstillingen av den første syntetiske
bakterien, «Synthia» basert på bakterien Mycoplasma mycoides: Først ble det
laget en arbeidstegning av DNA-tråden
på datamaskin. Deretter ble mindre biter
av DNA produsert på en DNA-syntesemaskin og disse koblet sammen til et
komplett kromosom. Bakteriekromosomet
ble så overført til en annen bakteriecelle
som tok det til seg og begynte å følge
oppskriftene (det vil si lage proteiner)
fra det nye kromosomet. Dermed ble det
blant annet laget enzymer som kuttet opp
bakteriecellens opprinnelige genom og
«tok over» bakteriecellen og omdannet
den. På denne måten kunne man lage
helt nye organismer med utgangspunkt
i en DNA-sekvens som er lagret på en
datamaskin. Anvendelsespotensialet
er uoverskuelig og er også omdiskutert
m.h.t. sikkerhet, etikk etc og kan anvendes
i spekteret fra bioterror til å løse store
og viktige oppgaver for menneskeheten:
nye unike miljøteknologiske bioprosesser,
medisiner som var umulig å tenke seg før.

BioVerdi - Slik kan bioøkonomien bli den nye oljen

Side 16

TTO-PRODUKTIVITET 2011 - ANTALL KOMMERSIALISERTE IDÉER
Raten av selskapsetableringer varierer betydelig mellom TTO-ene. Dette er én av flere
parametere som gir en indikasjon på innovasjonstakten i Norge. Det vil være en målsetting
å øke raten av selskapsetableringer i bionæringene. (Kilde: Jørund Sollid, Inven2)
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kompetanseområdene. Norge mangler kapitalsterk industri med høy FoU-aktivitet på
flere områder hvor vi har muligheter til å skape ny økonomisk aktivitet av internasjonalt
format. Dette gir universitetene i lang tid fremover en enda viktigere rolle i Norge enn
flere andre land.
I 2003 fikk universiteter og høyskoler et nytt lovpålagt oppdrag. I tillegg til å undervise, forske og formidle skulle de nå også innovere. Universitetenes innovasjonsselskaper mottar et stadig større antall idéer fra sine ansatte, og stadig flere idéer ender opp i
nye produkter eller tjenester. Universitetenes rolle i utviklingen av biobasert næringsliv
i Norge er derfor stadig viktigere. Og med dette følger et stadig økende ansvar på universitetene om å bidra til denne næringsutviklingen. Men det er ingen grunn til å tro at
dagens situasjon vil bli vesentlig forbedret om man ikke utvikler innovasjonsmiljøer og
et virkemiddelapparat som i sterkere grad kan utnytte universitetenes kunnskapsproduksjon. Og som i langt større grad baserer seg på tydelige og sterkt politisk forankrede
visjoner om hva man ønsker å oppnå, samt politisk vilje til å iverksette hva som kreves
for å realisere disse visjonene.
BioVerdi-prosjektet anbefaler konkrete forslag til hvordan universitetene i langt
større grad kan brukes for å skape ny bioteknologi, og hvordan dette grunnlaget i samarbeid med næringslivet kan brukes til å skape ny økonomisk aktivitet. Det er et sterkt
behov for å gjøre betydelige justeringer av det norske økosystemet for kunnskapstriangelet utdanning, forskning og næringsliv.
Den nye regjeringen har derfor en unik mulighet til å sette et fotavtrykk
som vil kunne vare i flere tiår fremover. De norske universitetene imøteser en
tett dialog med regjeringen for å bidra til realisering av denne muligheten.
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Den gamle og den nye oljen
«Den game oljen» ga oss handlingsrom som må benyttes
til å utvikle «den nye oljen».
Petroleumsvirksomheten har i de siste førti årene hatt stor betydning for den økonomiske utviklingen i Norge gjennom oppbygging av en stor og lønnsom næring samt økt
aktivitet og næringsutvikling i fastlandsøkonomien. Virksomheten har også gitt betydelige statlige inntekter til det beste for fellesskapet. Norske petroleumsressurser vil
etter hvert tømmes eller bli mindre lønnsomme å utvinne. Marginene vil også presses
av globalt redusert etterspørsel og tilsvarende pris pga. mer effektiviserte motorer eller
økende innslag av energisubstitutter. (Jfr. The Economist 3-9 august, 2013: «Yesterday’s fuel»).
Vår opptur innen olje og gass, har ikke ført til noen offensiv utvikling av annet norsk
næringsliv og norske industriarbeidsplasser med unntak av maritim og marin sektor.
Norge vil trenge nye konkurransedyktige næringer og vi må utnytte det unike handlingsrommet vi har skaffet oss til å dra nytte av den tredje industrielle revolusjonen
preget av informasjonsteknologi, fornybar energi og livsvitenskap. (Jfr. «Perspektivmeldingen 2013” ) og (Jfr. Jeremy Rifkin: «The post carbon paradigm», «The Third Industrial
Revolution»). Vi må skaffe oss flere «ben» å stå på.
Dette er bakgrunnen for at vi har valgt å kalle vårt initiativ ”BioVerdi – slik kan bioøkonomi bli den nye oljen”.

Faksimile av The Economist
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INNOVASJONSSYSTEMET
Dagens situasjon for oppstartbedrifter som etableres ut fra «akademia»
Man opplever lav rate av biobaserte oppstartselskaper i forhold til forskningsinnsatsen og konsepttilgangen (dealflow). Det mangler ikke på kommersialiserbare
ideer og oppfinnelser, men det meste ender opp i salg av lisenser ut fra TTOene. De få
oppstartselskapene som etableres opplever lav tilgang på risikovillig kapital, og har følgelig liten evne til å overleve lenge nok til at man kommer gjennom de risikofylte tidlige
utviklingsfasene. Mange faller fra før de lykkes med å tiltrekke privat kapital eller å bli
kjøpt opp av industrielle aktører.
Dagens situasjon og utfordringer for innovasjonen i etablert næringsliv
Næringen ligger generelt under OECD-nivå m.h.t. investering i FoU, noe som er en
sentral utfordring i langsiktig tilpasning, omstillingsevne og innovasjon. Årsakene er
sammensatte, men viktige grunner er lite utviklet samarbeid med FoU-miljøene og ulike
barrierer for komme i gang med eller øke FoU i egen regi. Videre er andelen næringsrettede forskningsprosjekter i de offentlige FoU-miljøene lav i forhold til totalantallet.

Samarbeid mellom
forskningsmiljøer
og næringsliv
Ett eksempel på hvordan man kan organisere samarbeid mellom forskningsmiljøer og næringsliv er Forskningsrådets
program «Forskningssentre for Miljøvennlig Energi (FME)». Denne ordningen
skal etablere tidsbegrensede forskningssentre som har en konsentrert, fokusert
og langsiktig forskningsinnsats på høyt
internasjonalt nivå for å løse utpekte
utfordringer på energi- og miljøområdet.
FME-sentrene er bygget over samme lest som Forskningsrådets «Senter
for Forskningsdrevet Innovasjon» (SFI).
Et FME skal heve kvaliteten av norsk
forskning og fremskaffe anvendbar
kunnskap og løsninger innen temaområdet. Samarbeid med næringslivsaktører
som brukere av resultatene er sentralt.
Å stimulere til forskerutdanning innen
miljøvennlig energi er også ett av målene for et FME.
Åtte FME sentere innenfor
bioenergi, bygg med nullutslipp,
CO2-håndtering, havvind, miljøvennlig
energidesign og sol, ble etablert i 2009.
De er sikret finansiering i fem år med
opsjon på ytterligere tre år. Etter fire
år ba Forskningsrådet et internasjonalt
ekspertpanel om å gjennomføre en
midtveisevaluering av de åtte sentrene.
Dette er en faglig uavhengig evaluering,
der konklusjoner og anbefalinger helt og
holdent er panelets egne. Programmets
varighet er perioden 2009-2017. Budsjettet er på 10-20 MNOK/år per senter
- til sammen 150 MNOK/år.
Våren 2013 forelå midtveisevalueringen av programmet. Her får de åtte
FME’ene gode skussmål av et internasjonalt ekspertpanel. «- Utviklingen
sentrene har fått til så langt er imponerende. De har etablert klart definerte
forskningsprofiler og engasjert forskere
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Tiltak: Skape et miljø med svært god tilgang på alle de innsatsfaktorene som
både oppstart- og etablerte selskaper trenger for å utvikle ny teknologi.
Dersom kunnskap og humane og materielle ressurser er lett og attraktivt tilgjengelig for bedriftene, reduserer man risikoen forbundet med å utvikle ny teknologi. Da
vil det igjen bli attraktivt å etablere oppstartselskaper og å satse på utvikling av nye
produkter. Man vil kunne holde utviklingsprosjekter i gang mye lengre innenfor et gitt
budsjett, og fjerne vesentlig mer av den teknologiske risikoen som hindrer private
aktører i å investere.
Løsning: Utnytte ressursene på og omkring universitetene til å etablere et
nasjonalt nettverk av innovasjonssentre.
Universitetene representerer en plattform som kan utnyttes mye bedre av industrien: Universitetene produserer gjennom sin forskning den nye vitenskapelige kunnskapen og de nye ideene knyttet til anvendelsen av denne. De har laboratorier, utstyr
og kjernefasiliteter som er kritiske for å videreutvikle denne kunnskapen til ny teknologi, produkter og tjenester. De både bruker selv og kan levere avanserte vitenskapelige
tjenester som bedrifter har behov for når de skal utvikle ny teknologi. De driver også
selv kontinuerlig FoU og teknologiutvikling som er verdifull for næringslivet. Og de utdanner og rekrutterer den kvalifiserte arbeidskraften som er et avgjørende fundament
for bedriftene.
Det er med andre ord på og omkring universitetene at tilgangen på de innsatsfaktorer som kreves for å utvikle ny teknologi finnes. Det er også derfor åpenbart at
det er på og i umiddelbar nærhet av universitetene at man har mulighet til å skape et
slikt miljø som er beskrevet ovenfor: Et miljø der det er spesielt god tilgang på kritiske
ressurser, og hvor det er spesielt attraktivt å etablere slik virksomhet.
BioVerdi prosjektets arbeidsgrupper har hentet inspirasjon fra innovasjonssystemer
i utlandet. Australia har en spesielt interessant modell kalt Collaborative Research Centres (CRC) (http://www. crc.gov.au/Pages/default.aspx ). Der er det etablert samarbeidsarenaer hvor næringsliv og akademia forsker sammen på strategisk viktige områder.
Lignende systemer finnes også i USA, bl.a. ved Carnegie Mellon University ( http://
www.cmu.edu/corporate/partnerships/cic/index.shtml).
Senest på stammen er Catapult-sentrene i UK (https://www.catapult.org.uk/home ):
Et nettverk av innovasjons- og teknologisentre utover hele Storbritannia. Intensjonen
med et katapult innovasjonssenter, er å få de aller beste av Storbritannias bedrifter til
å arbeide side om side med forskere for å utvikle ideer til nye produkter og tjenester.
I katapult sentrene sørger man for at alle kritiske humane, materielle og finansielle
ressurser er tilgjengelige for å sørge for at nysatsingene kan lykkes. Katapulter er ment
å fylle en ny og viktig dimensjon i eksisterende forsknings- og utviklingsprogrammer
etablert av Technology Strategy Board i UK. De er typisk opprettet for å fylle gapet
mellom forskning og næring. Et gap som bl.a. TTO-ene ikke kan fylle alene.
I Norge er Forskningsrådets ”Senter for Forskningsdrevet Innovasjon” (SFI) det
virkemiddelet som ligger nærmest de nevnte utenlandske modellene. De er ikke utstyrt
med alle ressursene som bedriftene trenger. Se også sidenotatet om FME-ordningen:
Samarbeid mellom forskningsmiljøer og næringsliv.
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COLLABORATIVE INNOVATION CENTERS
BioVerdi-prosjektet foreslår derfor et nytt komplett innovasjonssystem for bionæringene: Collaborative Innovation Centers (CIC), som vist på neste side. Et første konseptutkast kan beskrives som følger: Et CIC er en samarbeidssone der bedrifter og forskere fra
akademia kan samarbeide om næringsrelatert teknologiutvikling. Universitetene tilbyr
her bedriftene tilgang til forskere og annet vitenskapelig personale som det er behov
for i bedriftenes prosjekter. Det finnes lab-hotell som bedriftene kan leie tid i. Kritiske
teknologiplattformer leies også ut til både oppstartselskaper og etablerte bedrifter.
Senteret kan drives av faste ansatte som håndterer kontrakter, IPR, ressurser osv.
på en profesjonell og effektiv måte. Dersom senteret ikke råder over alle de ressursene
som bedriftene etterspør, kan de henvende seg til andre sentre i Norge eller i utlandet
som de har avtaler med. Disse fungerer da som underleverandører av de tjenestene
som ønskes. På denne måten kan landets universiteter, høyskoler, sykehus, institutter
osv. kobles sammen i et helhetlig innovasjonsnettverk som bidrar til en attraktiv ressurstilgang for innovative bedrifter. Dette åpner muligheter for å se investeringer i infrastruktur og FoU-programmer i et nasjonalt koordinert bilde. Internasjonale koblinger
kan fungere på samme måte. Her er det viktig å sørge for et solid avtaleverk sentrene
imellom, som regulerer IPR-rettigheter, konkurranseforhold, rettferdig ressurstilgang
m.m.
Universitetenes teknologioverføringskontorer (TTO) vil kunne integrere sin virksomhet med CIC-sentrene. De kan utnytte sentrenes ressurser til på best mulig måte å
kommersialisere og verdiutvikle sine ideer. I mange av disse sentrene vil det regionale
næringsutviklingsapparatet også kunne etablere inkubator. CIC-sentrene vil være et
attraktivt sted å lokalisere en inkubator.
Sentrene bør finansieres av offentlige midler. Virkemiddelappratet (NFR, Innovasjon
Norge og SIVA) har en rekke virkemidler (store programmer (Biotek 2021), teknologiplattformer, SFF, SFI, FORNY, BIA, SkatteFUNN, NCE, ARENA, OFU/IFU, innovasjonsparker, infrastruktur, oppskalering etc) som kan bli viktige elementer i denne senter- og
systemutviklingen. Kanskje kan det her også finnes muligheter for å utvikle nye verktøy for virkemiddelapparatet. Sentrene kan også ta betaling for oppdrag og tjenester til
næringslivet. På denne måten kan næringslivet bidra til å øke Universitetets budsjetter
til forskning og infrastruktur.
Samarbeidet mellom næringslivets personale og det akademisk ansatte personalet
i CIC-sentrene vil kunne føre til etablering av nye relasjoner og kunnskapsflyt som vil
være av viktig betydning for verdiskaping i samfunn og næringsliv. Gjennom denne
modellen kan det bli mulig å utvikle nye FoU-miljøer som har fokus på entreprenørskap,
næringsutvikling og verdiskaping. Disse miljøene vil ikke ta noe vekk fra, men vil være
et verdifullt tillegg til, de gode grunnforskningsmiljøene vi allerede har i dag.
Innovasjonssentrene som vi foreslår skal inneholde kritisk viktig kompetanse og en
mangfoldig aktørstruktur med fysiske og virtuelle koblinger mellom akademia, næring
og kapital. Samhandling må også finnes på tvers av sektorer og disipliner for å høste
uforløst synergi.
Et viktig poeng er at alle nødvendige intellektuelle og materielle ressurser skal
være tilgjengelig i sentrene og fra prosjekt til prosjekt kunne kompletteres med nødvendig tilleggskompetanse gjennom nasjonalt og internasjonalt formalisert nettverk.
Sentrene skal huse eller ha formell tilgang til topp kompetanse som dekker hele
verdinettverket (fra utdanning, grunnforskning til marked), kjernefasiliteter (lab-utstyr,
pilotskala-anlegg, oppskaleringsteknologi etc), ulike eksperttjenester, strukturerte
møteplasser mellom næring, FoU og kapital etc.

med høy kompetanse, mange av dem
med internasjonal status. De har også
trukket til seg flinke og entusiastiske
studenter. Alle sentrene har to eller
flere forskningspartnere, mange på
flere steder. På denne måten har de
lykkes med å øke forskningssamarbeidet
på tvers av institusjonene og dermed
forsterket forskningen på miljøvennlig
energi i Norge.»
Men det er også viktige forbedringspunkter: «På den vitenskapelige siden
har sentrene kommet svært langt og
publisert internasjonalt anerkjente resultater. De har imidlertid ikke lyktes like
godt med å engasjere industrien. Mange
brukerpartnere er ikke fornøyd med
hva de får igjen for å delta i et senter.»
Ifølge rapporten kan det skyldes at bedriftene ikke helt forsto hva hensikten
med langsiktig forskning i sentrene
innebar. De må i større grad definere
hva de ønsker å bruke resultatene til.
Evalueringspanelet mener at sentrene
på sikt trolig vil få mest støtte fra store
selskaper som har mulighet for å støtte
forskning som ikke gir øyeblikkelig
gevinst. Samtidig oppfordrer panelet
offentlige myndigheter til å gå inn som
aktive brukerpartnere. Ekspertene peker
også på mangelen på kontakt mellom
forskere og doktorgradsstudenter i sentrene og industripartnerne. De foreslår
at sentrene og bedriftene i langt større
grad utveksler forskere og næringslivsfolk.

IMPLEMENTERING
Et eksempel på et miljø der disse prinsippene allerede er tatt i bruk, er kreftforskningsmiljøet på Radiumhospitalet ved Oslo universitetssykehus (OUS). Her ligger kreftbehandlingsklinikker samlokalisert med Radiumhospitalets nye forskningsbygg som er
dedikert til kreftforskning, Centre of Cancer Biomedicine (CCB), og den nye innovasjonsparken til Oslo Cancer Cluster (under bygging). Dette kreftforskningsmiljøet er antagelig
det forskningsmiljøet ved OUS som har høstet størst internasjonal oppmerksomhet
og anerkjennelse for sin forskning. Samtidig er det kjent som det miljøet i Norge som
er sterkest på innovasjon og næringsutvikling fra helserelatert forskning. At det er en
sammenheng mellom topp forskning og produktivt innovasjonsmiljø er ikke tilfeldig.
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Samlokaliseringen og integreringen av utdanning, klinikk, forskning, næringsliv,
kapitalmiljøer, og oppstartselskaper er nøkkelen. Man har lykkes innenfor et fortettet
miljø å bygge en aktivitetsportefølje som rommer alt fra den langsiktige forskningen
til kortsiktig teknologi- og produktutvikling. Miljøet tilbyr bedriftene muligheter for
verifisering og klinisk utprøving av nye legemidler og medisinsk utstyr.
Den nye strategien for livsvitenskap ved Universitetet i Oslo tar også opp i seg
noen sentrale deler av disse elementene og er således et viktig steg i retning av å
legge til rette for styrket innovasjon innen livsvitenskap i Norge. Spesifikt vil universitetet utvikle og stimulere til «konvergens», som betyr bedre samhandling og samarbeid mellom de tradisjonelle fagdisiplinene. Gjennom et nytt planlagt anlegg for
livsvitenskap, inkludert kjemi og farmasi, i Gaustadbekkdalen (Jfr KD pressemelding
av 15/2-2013) vil Universitetet i Oslo skape en ny arena for tverrfaglig forskning
og utvikling. En fellesnevner for vellykkede prosjekter er at de bygger på samarbeid
mellom disiplinene. Flere innovative kontaktflater er et av målene som Universitetet i
Oslo har med sin nye strategi for livsvitenskap. Etablering av CIC-modellen vil harmonisere med UiOs planer.
Likeledes, i overbevisning om at det er i grenseflatene mellom teknologier og
metodologier nye transformative innovasjoner oppstår, har NTNU i tett samarbeid
med SINTEF allerede organisert hele sitt bioteknologiprogram under headingen
“NTNU Biotechnology - the Confluence of Life Sciences, Mathematical Sciences and
Engineering”.
Innovasjonssenterplanene på Ås og Hamar, de øvrige «innovasjonsmaskinene» i
Bergen (Marineholmen), Stavanger (Blue Planet klyngen), Trondheim (SINTEF), Bodø
kunnskapspark, Tromsø med sine mange elementer (MabCent, MarBio, Biotech North,
Norimo, Innovasjonspark, Barentscenter etc) og med tilkoblede oppstart-, kapital
og industriaktører, representerer etablerte noder som kan kobles opp i et nasjonalt
innovasjonssystem.

KLYNGER
Klyngeutvikling er en viktig og vellykket felles satsing fra virkemiddelaktørene Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og SIVA. ARENA og NCE klyngene er aktører som
utfører viktig helhetstenkende arbeid for å koble aktørene i sine respektive næringer,
utvikle infrastruktur og andre elementer som styrker deres konkurranseevne, og
katalysere prosjekter for å løse aktørenes felles utfordringer. Klyngene ville kunne
være gode samarbeidspartnere for de beskrevne CIC-sentrene. De ville kunne bidra til
utforming, formidling av tjenester og markedsføring av sentrene. Et nært samarbeid
mellom CIC-sentrene og klyngeorganisasjonene vil også bidra til å styrke klyngenes
verdi overfor bedriftene, og gi dem et nytt verktøy å arbeide med for å utvikle konkurransekraft for sine næringsmiljøer.
Norge trenger en klyngepolitikk inspirert av Australia, USA, og Storbritannia i den
spesielt vitenskapsintensive bioøkonomien. Dette vil kreve en endring av fokus til en
ny modell der bedriftenes behov settes i sentrum og hvor universiteter, høyskoler og
forskningsinstitutter er aktører som er leverandører av kunnskap, ideer, arbeidskraft,
og infrastruktur. CIC-modellen ville kunne bidra til en slik utvikling.

FINANSIERING

Finansiering må baseres på et «spleiselag». BioVerdi partnerne foreslår at innovasjonssentrene finansieres av de involverte interessenter: Stat, virkemiddelapparat,
næring, og kapitaleiere. Det vil være ulike finansieringskategorier knyttet til grunninvesteringer, avskrivninger, drift og servicetjenester. Samtidig ser vi for oss at
virkemiddelapparatet kan bidra slik at oppstartselskaper og innovasjonsprosjekter i
etablerte bedrifter kan kjøpe tjenestene på en attraktiv måte.
Det er avgjørende at finansieringen av investeringer, drift og tjenesteleveranser
fra sentrene følger EØS-statsstøtteregelverket. Ekspertise på dette området må derfor trekkes inn i når man skal utarbeide et detaljert design av CIC-modellen.

VIDERE ARBEID
BioVerdi Partnerne mener at CIC-modellen er svært interessant, og ønsker at en
implementasjon i Norge utredes i detalj. I en slik utredning kan man designe en
modell som ivaretar de ønskede kvalitetene beskrevet ovenfor, samtidig som den har
løsninger på de ulike barrierene for implementering. Modellen må ta utgangspunkt i
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HVER NODE I INNOVASJONSSYSTEMET (NETTVERKET) ER ET
LOKALT INNOVASJONSSENTER. DETTE ER ET KOMPLETT SYSTEM
AV KRITISK VIKTIGE HUMANE, ØKONOMISKE OG MATERIELLE
RESSURSER. SENTRENE HAR NASJONALE OG INTERNASJONALE
KOBLINGER DA DE ER AVHENGIGE AV KOMPLETTERENDE KOMPETANSE FRA PROSJEKT TIL PROSJEKT.

CIC

“INNOVASJONSSMASKINEN”
Dette er en modell for den beskrevne “innovasjonsmaskinen” som kan tilpasses
ulike miljøer og ha både fysiske og virtuelle systemer og koblinger.
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alle de eksisterende strukturer og ressurser i Norge som kan danne utgangspunkt for
innovasjonssystemet. Veldig mye finnes allerede og designet må beskrive hvordan
disse kan videreutvikles og kobles til en bedre fungerende helhet. Man bør også
studere lignende systemer i utlandet og identifisere de beste løsningene fra disse.
Håndplukkede nøkkelaktører med førstehånds kunnskap om de respektive områdene
må delta i dette arbeidet. En detaljert utredning av CIC-modellen bør initieres og
ledes av BioVerdi-partnerne.
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MARKEDSNÆR FoU
OG INNOVASJON
GLOBALE AKTØRER

Få av de norske biobaserte næringsmiljøene kan i dag kalle seg for globale
kunnskapsnav. Et mål på om man lykkes med å realisere dette er graden av interesse fra internasjonale selskaper: Ønsker de å investere i norske selskaper?
Ønsker de å etablere tilstedeværelse i Norge?
Vi har sett fra fremveksten av næringsklynger innen offshore og maritim industri de
siste tiårene, at tilstedeværelsen av globale aktører er en forutsetning for å lykkes i moderne nærings- og industriutvikling. Dette henger sammen med flere viktige faktorer:
• Markedstilgang. Globale aktører har allerede etablerte markedskanaler.
• Kapitaltilgang. De tunge internasjonale konsernene har nødvendig kapital.
• FoU-tilgang. Internasjonalt ledende bedrifter har egne FoU-avdelinger som ofte er
betydelig større enn de fleste norske institusjoner innen anvendt forskning.
Vertskapsattraktivitet
De globale aktørene gjennomfører nøye vurderinger før de velger geografisk lokalisering for investeringer i næringsaktivitet. Vurderingene gjøres på basis av en rekke
parametere. Aktørene må ha tro på at infrastrukturen ligger til rette for drift, og at
myndighetene signaliserer langsiktighet, forutsigbarhet og satsing som katalyserer mulighetene for videre utvikling og vekst. De fleste av de aktuelle virkemidlene på disse
områdene avgjøres av nasjonale myndigheter.
Det er opp til regionale og lokale krefter å legge til rette for en attraktiv arbeidsmarkedsregion som gjør det sannsynlig at tilstrekkelig med kompetent personell vil
være tilgjengelig i regionen. I denne sammenheng er tilstedeværelse av industri og de
regionale høyskolene sentrale, de kan også være viktige bindeledd til nasjonale og internasjonale universiteter, industrielle-, og andre kompetansemiljøer. I distriktene viser
det seg også at utdanningssted øker sjansen for bosetting i betydelig grad.
Regionale forskningsorganisasjoner og FoU infrastruktur en også faktorer av stor
betydning for næringsmiljøene. Både utdanning og FoU er viktig for regional utvikling.
Dette vektlegges av globale aktører, og representerer sentrale elementer i forhold til
knoppskyting og entreprenørskap. De regionale FoU-institusjonene er ofte komplementære i forhold til bedriftenes egne FoU-avdelinger, og er relevante fordi de får oppgaver
gitt av bedriftene. Slik opparbeider de viktig kompetanse i markedsnære problemstillinger. Samspillet mellom forsknings- og næringsmiljøene utenfor universitetene og
universitetsbyene spiller på denne måten en viktig rolle i å skape næringsvekst og å tiltrekke internasjonale aktører. Det er ikke tilfeldig at klyngeteori handler om geografisk
nærhet, der personer omgås i ulike, daglige situasjoner og relasjoner.

LEGASEA - ET EKSEMPEL PÅ MARKEDSNÆR
FOU OG INNOVASJON FRA BIOMARIN SEKTOR

For å illustrere faktorene som er generelt beskrevet over, vil vi ta eksempel i den biomarine klyngen Legasea på Mørekysten. Dette er det et av få biobaserte industrimiljøer i
Norge som er i nærheten av å være en komplett, geografisk næringsklynge i et globalt
perspektiv. Fokus for klyngen er marine ingredienser.
Klyngeorganisasjonen Legasea, som fikk Arena-status i juni 2013, har geografisk
utgangspunkt i Møre og Romsdal, men har ambisjoner om å utvikle norsk biomarin
næring som globalt ledende. Derfor har de valgt «Norwegian Biomarine Resources»
som slagord.
I følge rapport fra Roger Richardsen i Sintef representerer Møre og Romsdal et viktig
tyngdepunkt i norsk, marin ingrediensindustri. Det er tung internasjonal tilstedeværelse
i regionen, representert ved Epax/FMC, Firmenich, BASF og TrippleNine/Vedde, og de
tyngste norske aktørene som DenOmega (Orkla) og Marine Harvest Ingredients. I tillegg
består klyngen av familie- og lokaleide bedrifter som Arctic Nutrition, Berg Lipidtech, Br.
Sperre, Fortuna Oils, GC Rieber Oils, Pharma Marine og Vital Seafood. Samlet representerer bedriftene en globalt ledende industriklynge både innen omega-3 og protein, fra
fôrindustri til farmasi.
Klyngen omfatter også 8 av 9 havgående fiskefartøy i Norge som har fabrikker om
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bord for å prosessere restråstoff under produksjon av frosne fiskeprodukter (Eros/Vartdal Seafood, Havfisk, Roaldsnes og Strand Sea Service), i tillegg til å utvikle og drive
fartøy for nye ressurser som krill (Olympic Seafood). Men det er blanding av globale
selskaper og familiebedrifter som gir dynamikk, sammen med det nære samspillet med
Høgskolen i Ålesund, Møreforsking, Sintef fiskeri og havbruk, ÅKP, fylkeskommunen og
Innovasjon Norge.
Det spesielt interessante med den biomarine næringsklyngen Legasea, selv i global
målestokk, er at:
• Hele verdikjeden er representert.
• Legasea har et geografisk utgangspunkt i den kommersielt viktigste marine regio
nen i Norge, med store volumer av dokumentert bærekraftige volumer av råstoff.
• Klyngen har medlemmer som representerer alle kategorier som produserer restråstoff.
• De største internasjonale og nasjonale aktører innen marine ingredienser er til
stede i regionen, mange i form av sin første investering og inntreden i næringen.
• Det er inngått et forpliktende klyngesamarbeid, der næring, leverandører, utdan
ning, forskning og innovasjonsselskap er medlemmer.
Alt dette setter regionen i en helt unik posisjon når temaet er kommersialisering av
marine ingredienser, og et kart de globale aktørene har sett før de investerer i regionen.
Innovasjon handler til syvende og sist om kommersialisering. Derfor er det så viktig
med markedsnær FoU, innovasjon og infrastruktur. Det er dette som gjør regionen
attraktiv for investorer og industrielle aktører.
Samspill mellom næring og akademia er viktig. Det gjelder både universitet og
høyskoler, nasjonalt og internasjonalt. Men for å henge med i den globale konkurransen
er det avgjørende at mer anvendt forskning må skje markedsnært og industrinært. Vi
må samle alle gode krefter for å utvikle de spydspisser som allerede er etablert, og som
raskere vil gi effekt i hele Norge – fra kyst- skog- og landbruksregionene med sine store
naturressurser, til universitetsbyene med sine forskningsressurser.

FINANSIELL KAPITAL
For å lykkes i å styrke innovasjonsevnen og verdiskapingen innen bioteksektorene, særlig gjennom nye vekstbedrifter, kreves økt tilgang på risikokapital.
Felles for de fleste næringer i Norge er mangel på risikokapital i tidligfase. Videre er en
stor del av den tilgjengelige risikokapitalen i senere faser gjerne rettet mot tradisjonelle
næringer som olje og energi, shipping, bygg og anlegg og detaljhandel. Innen bioteknologi er det imidlertid stor mangel på offentlig og privat risikokapital i hele verdikjeden
helt fra verifisering, gjennom kommersialiseringsfasen og frem til bedriftsutvikling.
Dette skaper store utfordringer med å realisere det uforløste verdiskapingspotensialet
innenfor biosektoren. Kapitalutløsende virkemidler blir desto viktigere og må innrettes
slik at de bidrar til større risikoavlastning og på sikt stimulerer til en gradvis oppbygging
av et miljø med kompetente private bioteknologi-investorer.
Dagens offentlige støtteordninger er mange, og i store deler gode, men de er
fragmenterte og lite oversiktlige. De tar i liten grad inn over seg sektorens spesielle utfordringer med hensyn på årlige investeringsbeløp og tidshorisont. Det er lite forutsigbarhet med hensyn til tilgang på virkemidler fra år til år. Koordineringen mellom NFRs
«Technology Push» og Innovasjon Norges «Market Pull» må styrkes for å lage et robust
virkemiddelsystem som virker effektivt både i lansering av kommersialiserbare konsepter med livets rett, og i å sikre reell implementering av innovasjoner i eksisterende
næring.
Risikoavlastning og tilgang til risikokapital
En av fellesnevnerne for landene som har lykkes i å skape internasjonale vekstbedrifter er effektive statlige risikoavlastningsmekanismer og skatteinsentiver, som
gjør det mer attraktivt for private investorer å delta i tidligfase- og såkorninvesteringer.
Ifølge Tidligfaseutvalget til Norsk Venturekapitalforening (NVCA) utmerker USA,Tyskland, Storbritannia og Singapore seg med vellykkede tidligfaseprogrammer.
• I Singapore utløses offentlig kapital når det private markedet understøtter
forretningskonseptet. Fra en pott på 20 milliarder kroner matcher det offentlige
med tilsvarende beløp som det er hentet inn i privat kapital til førstegangsetableringer. Oppfølgingsinvesteringer forutsetter at kvalifiserte forretnings-
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OPPSTARTBEDRIFTER ER JOBBSKAPERNE
Grafen viser at det er oppstartbedriftene i USA som står for den overlegent største
netto tilførsel av arbeidsplasser sammenlignet med eksisterende næringsliv. Innen
bioøkonomien der bioteknologien får stadig større betydning, har derfor universitetene
og innovasjonssystemene knyttet til disse en av de mest sentrale rollene.
[Kilde: Kaufmann Foundation]
STARTUPS CREAT MOST NEW NET JOBS IN THE UNITED STATES
Net Job Change - Startups Net Job Change - Existing Firms
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engler (business angels) og øvrige private investorer går inn på samme vilkår som
staten. Singapore har skatteordninger som innebærer at inntektene er skattefrie
de første tre årene etter etableringen kombinert med gunstige skattefradragsordninger for forretningsengler.
• I USA kommer om lag 60 prosent av tidligfasekapitalen gjennom statlige støtteordninger og/eller programmer finansiert gjennom flere departementer og statlige
organisasjoner..
• I Europa er ordningene i stor grad bygget opp rundt skatteinsentiver for investorer
i tidligfase, som i det britiske Enterprise Investment Scheme. Sverige innførte nylig
en ordning med skatteintensiver for å tiltrekke mer risikokapital til tidligfase.
• EXIST-ordningen i Tyskland inneholder både tidligfasestøtte og støtte til
forskningsoverføring. Tidligfase-støtte gis i form av stipender til oppstartprosjekter
ved universiteter og forskningsinstitusjoner, mens det innen forskningsoverføringen er ulike ordninger som gir dekning av lønnskostnader utstyr og materiell.
Støtte i tidligfasesegmentet bør også i større grad basere seg på relativt automatiske ordninger, som reduserer usikkerhet knyttet til uklare kriterier og utfall for
bedrifter/ prosjekter som vurderer om de skal bruke ressurser på en søkeprosess. EUs
forskningsprogram Horisont 2020 har åpnet for en slik ordning ved å innføre et såkalt
SME-instrument. Dette innebærer at en bedrift som har kvalifisert seg i en søknadsprosess for et utviklingsprogram, kommer inn i et system som tar utviklingsprosjektet
videre, og som kobler virkemidler for forskning og innovasjon til prosjektet. Kriteriene
for å «gå videre» i dette systemet er milepælsoppnåelser beskrevet i prosjektet.
En slik tildeling av kapital i tidligfasesegmentet krever kompetente seleksjonsmiljøer som har handlingsrom for å gjøre tildelinger til de beste prosjektene eller
menneskene, samtidig som de evner å gi råd og oppfølging som kan bidra til å ta prosjektene/ bedriftene over i neste fase. Norge bør vurdere å innføre et lignende system
for å sikre sømløs overgang mellom Forskningsrådets og Innovasjon Norges virkemidler.
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LIVSFASENE I ET OPPSTARTSELSKAP FRA KONSEPT TIL
BÆREKRAFTIG FORRETNING
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Kilde: Norsk Venturekapitalforening.

Dagens situasjon og mangler i Norge
En rekke spennende idéer går tapt og nystartede selskaper strander, fordi de ikke har
tilstrekkelig finansielt handlingsrom for å kunne foredle de gode idéene i en fase med
høye utviklingskostnader og få eller ingen inntekter.
Pre-såkorn og Såkornfasen
Det er få såkalte business angels i Norge med stor grad av investeringskapasitet.
Videre fokuserer private investorer i stor grad på bransjer og teknologi som fremstår
mer oversiktlig, også hva angår risiko. Risikoavlastningen for investorene i tidligfasesegmentet står i ofte ikke i forhold til den høye risikoen de påtar seg og arbeidsinnsatsen som kreves.
Såkornfondene har siden 2011 ikke hatt kapital til å foreta nyinvesteringer, og av
de fire landsdekkende såkornfondene har bare ett fond bioteknologi som 50% av sitt
nedslagsfelt. To av seks varslede nye såkornfond er tildelt, men ingen av de to nye
såkornfondene investerer i bioteknologi. Blant søkerne til et av såkornmandatene var et
forvaltningsselskap med fokus på bioteknologi. Privat kapital var på plass, og dette ble
meddelt regjeringsapparatet og Stortinget. På tross av dette valgte man å ikke utvide
antall såkornmandater til tre, og følgelig gikk bioteksektoren ”glipp av” 500 millioner
kroner i såkornkapital. Dette er svært uheldig og sektoren står derfor uten tilgang til
såkornmidler på ubestemt tid
Det er helt avgjørende for næringsvekst på bioteknologiområdet at et kompetent
forvaltningsmiljø innenfor biotek lykkes med å bli tildelt mandat for et kommende såkornfond. Hvis ikke vil mye innovasjonspotensial og potensiell verdiskaping falle bort.
Veldedige midler går tradisjonelt kun til grunnforskning. Disse kunne kommet
pasienter og samfunn til nytte ved også å gå til selskaper og forskningsbasert
produktutvikling. Kreftforeningen går i disse dager foran med investeringer i tidligfaseselskaper.
Dagens innretning av formuesskatten er uheldig i forhold til eierskap i oppstart- og
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vekstselskaper. Formueskatten rammer biotekgründere og investorer spesielt hardt.
Med utviklingsløp på opptil 12 år og høy risiko betales det formueskatt i årevis også på
prosjekter som feiler og der all kapitalen går tapt. En nedbygging, og på sikt fjerning
av formueskatten, vil ha stor betydning for investeringsviljen i høyrisikoprosjekter med
lang utviklingstid.

Skatteordning for innovative
helsegründere
En ny finansiell mekanisme kan bidra
til å løse utfordringene med å skaffe
risikokapital til innovative selskaper i
helse- og biotekindustrien.
På oppdrag fra de tre helseklyngene Oslo Medtech, Oslo
Cancer Cluster og Nansen Neuroscience
Network har Menon Business Economics
utredet et forslag om en støtteordning
etter modell av den såkalte oljemyggordningen som ble introdusert i oljenæringen i 2005.
Oljemyggordningen innebærer
at petroleumselskaper som ikke er i
skatteposisjon, og som dermed ikke
får skattefradrag for sine lete- og
utviklingskostnader, får en kontantutbetaling som tilsvarer skattefradraget.
Ordningen ble etablert for å stimulerer
til lete- og utviklingsaktivitet blant små,
unge oljeselskaper. Når selskapene går
med overskudd og kommer i skatteposisjon, må de tilbakebetale skattegjelden.
En tilsvarende ordning for innovative selskaper i helsenæringen, kalt
”Helsemyggordningen”, vil innebære
kontantutbetaling av skattefradraget
relatert til kostnadene ved utvikling og
testing av helseprodukter og helseteknologier for innovatører som ikke er i
skatteposisjon. Når bedriften kommer i
skatteposisjon, må de tilbakebetale de
utbetalte skattefradragene. Ordningen
fungerer dermed som et rentefritt
risikolån fra staten til helseinnovatørene.
Den primære begrunnelsen for
ordningen er det lange tidsperspektivet
og risikoen knyttet til helseinnovasjon. Den norske næringen
forsker årlig for åtte milliarder kroner.
Likevel er det kun en liten andel av
forskningen som leder til kommersielle
produkter og lønnsomme bedrifter.
Private investorer styrer ofte unna
helseinnovasjonens langvarige og usikre
innovasjons- og kommersialiseringsprosesser. Ordningen vil ifølge Menon
Business Economics bidra til at flere helseinnovatører kommer seg over dødens
dal og lykkes med å kommersialisere
sine produkter eller teknologier.
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Venturekapitalfasen (VC)
Det har i alle år vært krevende å reise penger til innovasjoner/selskaper innenfor bioteknologi fra private kilder.
Dette skyldes nok både det lange utviklingsløpetkombinert med stort kapitalbehov
og høy risiko. Videre har nok bransjen ikke vært flink nok til å synliggjøre det uforløste
verdiskapningspotensialet innenfor biotek. Det er heller ingen historikk for at myndighetene, i motsetning til i andre sektorer, har øremerket midler for biosektoren gjennom
såkornordninger eller statlige investeringer gjennom direkteinvesteringer som
eksempelvis Investinor, eller fond i fond investeringer som eksempelvis Argentum. Alt i
alt har dette ledet til kapitaltørke for denne sektoren.
I denne rapporten finner vi det ikke riktig å gå inn i en debatt rundt øremerking av
offentlige midler, ei heller Investinor og Argentums investeringsfokus og investeringsmandater. Derimot vil vi understreke betydningen av et velfungerende økosystemet
for risikokapital. Dette innebærer hele verdikjeden gjennom tilstrekkelig med verifikasjons- og pre-såkormidler, flere såkornfond med investeringskapasitet innenfor flere
sektorer, samt økt ko-investeringskapasitet for statlige investeringsselskaper/fond.

ØNSKEDE TILTAK

Eksisterende offentlige virkemidler må optimaliseres slik at de gir større risikoavlastning og virkelig evner å utløse investeringer fra private investorer. Her
foreslås tiltak for de ulike fasene i kommersialiseringsprosessen.
1) Pre-såkornfasen:
Automatiske ordninger hvor gründere eller prosjekter/selskaper kvalifiserer seg til
stipender uten omfattende bindinger og på grunnlag av enkle kriterier. Kvalifikasjonsprosessen gjennomføres av utvalgte aktører innen det eksisterende virkemiddelapparat
samt etablerte inkubatorer, de akademiske innovasjonsselskapene og investormiljøer.
Beløpene som deles ut bør ligge i størrelsesorden 200.000 til 400.000 kroner.
Selskaper som følger egen forretningsplan og viser tilfredsstillende utvikling, kan søke
om nye stipend på 400.000 til 600.000 kroner tildelt etter samme prinsipper som
nevnt.
Etter modell av den vellykkede EXIST-ordningen i Tyskland bør studenter som vil
arbeide med kommersialisering av forskning i samarbeid med universitetene, få mulighet til å konkurrere om stipender på opp mot 1 million kroner, som samtidig må matches
med egeninnsats fra universitetene.
Styrke virkemidler rettet mot verifisering av ny teknologi:
• Årlig ekstrabevilgning til FORNY for støtte til bio-relaterte prosjekter
• Landets TTOer/innovasjonsselskaper bør få et proof-of-concept fond hvor de er
i stand til å gjøre kritiske avklaringer som er nødvendig for å redusere
risikoelementene for privatkapitalen
• Øke den årlige totale BIA-potten.
Tilpasse Innovasjon Norges etablererstøtte:
• Utvide etablererstøtte ved å innføre et teknologiavklaringssteg/ Innovation
Voucher som ligger mellom dagens etablererstøtte og markedsintroduksjonsstøtte. Støtten bør kunne søkes av alle bedrifter uansett alder og være
i størrelsesorden 100-500 000.
2) Såkornfasen:
• Kontinuitet i tilgang på såkornmidler må sikres bedre enn tidligere. Tiltak må
iverksettes for å samle eksisterende og bygge mer
forvaltningskompetanse innen bioteknologi.
• Skatteincentiver for investeringer i pre-kommersielle forskningsbaserte
bedrifter vil øke tilgangen på engelinvestorer og private såkorninvestorer.
3) Venturefasen:
• Offentlige virkemidler: I venturesegmentet kan man med fordel også benytte
skatteinsentiver for å tiltrekke seg privat risikokapital. Målet må være at biotek-
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sektoren i løpet av en 4-6 års periode gjennom skatteinsentiver og økt kunnskap
om sektorens verdiskapsningspotensial, evner å tilføre sektoren 2 milliarder kroner
i risikokapital.
• Privat VC kapital: Stimulere interesse hos aktive eierfond gjennom å spre
kunnskap, aktiv nettverksbygging og synliggjøring av verdiskapningspotensiale.
Skatteinsentiver for investeringer i pre-kommersielle forskningsbaserte bedrifter,
uavhengig av sektor,vil øke tilgangen på privat VC kapital. (Se eget avsnitt om
skatteinsentiver.)

TILTAK FOR ALLE UTVIKLINGSFASER
Skatteinsentiver for private investorer og bedrifter:
I flere europeiske land er det utstrakt praksis for spissede skatteincentiver for å tiltrekke risikokapital til særskilte næringer, samt å lette skatte- og avgiftspresset for
tidligfasebedrifter. I Norge bør man gi skatteintensiver til investorer, private og bedrifter, for investeringer opp til et maksimumsbeløp for investorer i selskaper i tidligfase.
Storbritannina og Sverige har vellykkede ordninger som kan tjene som utgangspunkt.
Myndighetene bør også lette på avgiftene og satser som tynger nystartede
bedrifter. Dette kan være lettelse i arbeidsgiveravgift, merverdiavgift, avskrivningssatser osv. Videre er ufordelaktig opsjonsbeskatning til hinder for at små og ressurssvake bedrifter kan tiltrekke seg kompetanse og gi medeierskap til nøkkelpersoner og
ansatte.
Det bør Innføres et eget tiltak innenfor Skattefunn der forskningsbaserte tidligfasebedrifter tilbys en refusjonsramme (skattefradrag) på 35 %. Den generelle timesats for
SkatteFUNN bør økes til det som er normal timeprissats for brukerstyrt forskning.
Ny låneordning «Biomyggordning»:
Det bør innføres en låneinsentivordning etter mønster fra Oljemyggordningen. Oljemyggordningen gir skatteutsettelse for oljeselskaper som satser på nye oljefelter. I
desember 2013 foreslo næringsklyngene Oslo Medtech, Oslo Cancer Cluster, og Nansen
Neuroscience Network å innføre en lignende ordning for selskaper som utvikler nye
helserelaterte produkter. De gav den navnet «Helsemyggordningen». En beskrivelse
av forslaget finnes i rapporten «Helsemyggordningen: Et virkemiddel for å stimulere til
helseinnovasjon» (MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2013). BioVerdi partnerskapet støtter
forslaget til nytt virkemiddel og foreslår videre at det omfatter alle de fire biosektorene,
under navnet «Biomyggordningen».
Kapitalanalyse av norske bedrifter i bioøkonomien.
Som en viktig komponent av Bioverdi-prosjektet har man samlet en database over ca
600 bedrifter innen norsk bioøkonomi og klassifisert disse m.h.t. virksomhetsområde.
Bedriftene dekker all de fire biosektorene som er omfattet av BioVerdi-prosjektet:
helse, marin, landbruk og industri.
I samarbeid med BI skal man kartlegge de ulike bedriftenes tilgang på kapital i ulike
faser gjennom nye eierskapsdata, regnskapsinformasjon samt gjennom spørreundersøkelser. En hovedhensikt med analysen er å forsøke å belyse mulige sammenhenger mellom ulike former for finansiell kapital og bedriftens utvikling. Rapporten fra
analysen vil foreligge som egen rapport etterkant av BioVerdi-rapporten.

HUMAN KAPITAL
Human kapital er den viktigste ressursen i alle biosektorene.
Bioøkonomien er blant de aller mest kunnskapsintensive av alle bransjer og denne utviklingen tiltar. Den viktigste kapitalen er talenter og ferdigutdannede kandidater som
kan bidra til å utvikle næringen fra forskning til marked.
Alle fire sektorene har utfordringer i konkurransen med petroleumsindustrien om
talentene, og en viktig konkurransefaktor i attraktivitetsindeksen er lønnsbetingelser
og karrieremuligheter. For de fire bransjene er det store forskjeller i tilgang til talenter.
Deler av marin sektor har store problemer med rekruttering i flere segment, noe som
også er vel dokumentert i rapporten Et kunnskapsbasert Norge (Reve & Sasson 2012).
Den mest bioteknologi-intensive delen, Marin bioteknolog/biprospektering har

BioVerdi - Slik kan bioøkonomien bli den nye oljen

Side 28

TTO-PRODUKTIVITET 2011 - MÅLT I PENGER
Millioner kroner. Kilde: Jørund Sollid, Inven2

Lisensinntekter

25

Aksjesalg

20

15

10

COVENTURE

NORINNOVA

PREKUBATOR

SINVENT

CAMPUS KJELLER

BTO

NTNU TTO

INVEN 2

5

tilfredsstillende rekruttering men for sjømatnæringen er det vanskelig å tiltrekke seg
kvalifisert arbeidskraft.
Rapporten «Et kunnskapsbasert Norge» peker på middels og lav score også for
helse/bioteknologi sektoren for hhv utdannings- og talentattraktivitet, mens
forsknings- og innovasjonsattraktiviteten er høy. Helsenæringen leder klart på
utdanningsnivå sammenlignet med øvrige norske næringer. Rapporten analyserer også
flyten av arbeidskraft mellom næringssektorer, og dokumenterer at den norske helsesektoren er tydelig isolert fra andre næringssektorer. Bildet som trer frem er av et
sterkt men lukket kunnskapsmiljø, som i liten grad utveksler medarbeidere med andre
typer organisasjoner og bedrifter. Det er relevant å stille spørsmål ved hva dette betyr
for kunnskaps- og organisasjonskulturen i helsesektoren, hva det betyr for de
løsningene man velger i virksomhetene, og evnen miljøet har til å innovere og endre
seg.
Som nevnt innledningsvis i denne rapporten har bionæringene en viktig felles
kunnskapsbase i livsvitenskap og bioteknologi. Utdanning og forskning innenfor disse
fagene kan derfor for mange kunne være en inngangsbillett til flere ulike næringer
og et stort antall ulike roller som arbeidstaker. Denne sammenhengen er aktørene i de
fire næringssektorene lite opptatt av. Dette til tross for at tverrsektoriell overføring av
både kunnskap og arbeidskraft kan utvikles til en viktig konkurransefaktor for dem alle.
Effektene av dette ville være økt innovasjonstakt, og et robust og attraktivt arbeidsmarked som tiltrekker talenter.
Tverrfaglighet og flerfaglighet er viktige stikkord i utviklingen av de nye bionæringene. Det er en sterk global trend at behovet for enkeltpersoner og team med tverrfaglig og flerfaglig kompetanse er etterspurt. Årsaken til dette ligger i den vitenskapelige og teknologiske utviklingen der fagdisipliner og løsninger i økende grad smelter
sammen. IKT blir viktig verktøy i bioteknologi, det samme blir kjemi, fysikk og materialvitenskap, samtidig som genetikk og andre bioteknologiske verktøy anvendes i et stort
antall ulike produkter og markeder. Dette får nå konsekvenser for hvordan FoU-miljøene
organiserer sin virksomhet og tiltrekker talenter. Her skjer det nå store endringer.
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Samtidig må næringslivet også være denne utviklingen bevisst, og tenke fremtidsrettet
i sin rekruttering av arbeidstakere.
Norge har ingen utdannings- eller rekrutteringspolicy for å sette bioteknologi på
timeplanen på videregående. Det eksperimentelle prosjektet Oslo Cancer Cluster gjør
på Ullern Videregående er et unntak. Helsenæringen er den desidert mest FoUintensive blant norske næringer men også her er det selvsagt stor forskjell på om man
snakker om helseservice og utvikling og produksjon av avansert terapi og diagnostikk
samt helserelatert marin næringsmiddelindustri. I industriell bioøkonomi og har
attraktiviteten på human kapital selvsagt blitt hengende etter pga av åpenbare økonomiske utfordringer i industrien. Noen få sterke enkeltmiljøer innen UoH og instituttsektoren danner mer unntakene.
Landbruket har også betydelige utfordringer på human kapital. I 2011 hadde 7.9 %
av de sysselsatte i matindustrien høyere utdanning. Sammenlignet med andre industribransjer er dette en relativt lavt. Andelen ansatte med høyere utdanning øker. Det viser
at det stilles større krav til utdanning og kompetanse i denne industrien.
Når det gjelder studenter innen primærnæringsfag i Norge, så er antallet nesten
halvert i perioden 2000 – 2010 fra ca. 1850 i 2000 til nær 1000 i 2010. Mens antall
med avlagt dr.-grad innen medisin og helsefag, teknologi, matematikk og naturvitenskap, samfunnsfag og humaniora har hatt en sterk økning i samme tidsperiode, har
antallet dr.-grader innen landbruks-, fiskeri og veterinærmedisin holdt seg på samme
nivå (ca. 200 i året.) NMBU og andre utdanningssteder i landet har hatt og har
problemer å rekruttere studenter til landbruksfag. Landbruksindustri generelt framstår
på langt nær så attraktiv som en del andre bransjer i Norge.
Rekruttering til landbruks- eller næringsmiddelrelatert bioteknologi generelt, eller
genetikk og avl spesielt, har ikke hatt den samme utfordringen. Næringen selv har også
blitt flinkere til å rekruttere personer med høy bioteknologisk kunnskaps- og
kompetansebakgrunn.
Til slutt må vi peke på viktigheten av å erkjenne at flinke enkeltpersoner med entreprenørånd har erfaringsmessig stor betydning for miljøbygging og verdiskaping ikke
minst i distriktene. Dette ser vi eksempler på innen alle bransjer, men ikke minst innen
marin sektor som har bygget verdensledende virksomheter og bidratt gjennom dette til
regionale klynger. De små miljøene hvor vi kan sies å være ledende, er nesten alltid
drevet av enkeltpersoner mer enn av optimale systemer eller av institusjonell kunnskap. Flere av disse enkeltpersonene kommer også ofte fra lange opphold i internasjonale miljøer. I dag er det vanskelig både i forsknings- og kommersielle sammenhenger å få nordmenn til utlandet i lengre perioder. Her trengs en dramatisk endring i
insentivordninger for å få endret dette. Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft med
spisskompetanse kan være en annen løsning for å fylle bedriftenes behov.
Forslag
• Offentlig innrettet markedsføring mot ungdommen om fremtidspotensialet i valg
av real- og biofag og tilrettelegging med finansielle rammer i skolen for å følge opp
dette samt koble næringsliv og innovasjonssentre opp mot skolen (videregående
og yrkesskoler) og ikke bare mot universitetene.
• Lage statlige insentivordninger for å øke rekrutteringen til bionæringene:
skatt, lønnsstrukturer etc.
• Statlige insentivordninger for langsiktig samarbeide mellom norske aktører
og fremragende internasjonale miljøer innen bioøkonomi.
• Øremerkede PhD-midler til utenlandsopphold for forskning innen
bioøkonomifeltene.
• Stimulere til forskningssamarbeid via rammeprogrammet Horisont 2020
hvor forskning og innovasjon sees i sammenheng.

RAMMER OG KULTURBYGGING FOR SAMARBEID
Kommersialisering av idéer krever god samhandling og forståelse mellom
forskningsmiljø og næringsliv
Høy kvalitet på forskningen gir det beste grunnlag for kommersialisering av forskningsresultater. Men det må i tillegg arbeides med insentiver, retningslinjer og ordninger som
fungerer som drivkraft for at nøkkelaktørene i kommersialiseringsløpet samarbeider.
Forskerens rolle
Forskerens rolle er å melde fra om en mulig oppfinnelse eller et kommersialiserbart
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resultat til universitetet eller forskningsinstitusjonen slik arbeidstakeroppfinnelsesloven foreskriver. Meldingen bør helst skje uoppfordret og uten unødig opphold. Men
det er ingen automatikk i forskeres evne og vilje til å melde inn kommersialiserbare
resultater.
Hos enkelte forskere og forskningsmiljøer oppfattes fremdeles kommersialisering
ikke som en del av deres arbeidsansvar. Det trengs fremdeles holdningsarbeid og kulturbygging for at forskere skal se på kommersialisering som en av sine kjerneoppgaver.
Forskeren bør i sitt forskningsarbeid kunne identifisere praktiske anvendelsesområder
som kan ha næringsnytte. Allerede i planleggingsfasen av et forskningsprosjekt bør forskeren vurdere mulige framtidige kommersialiserebare resultater. Forskeren kan også
hjelpe til med å identifisere mulige industripartnere eller avtakere av oppfinnelser eller
ny teknologi, siden forskere ofte er godt kjent med næringen og har gode
kontakter med denne. Forskeren sitter også inne med nøkkelkunnskap om det tekniske
og vitenskapelige grunnlaget for oppfinnelsen eller det kommersialiserbare resultatet.
Noe som bl.a. er viktig ved søknad om patent og ved markedsføring av oppfinnelsen
overfor bedrifter eller andre interessenter. For mange forskere vil et viktig insentiv
være å kunne motta en rimelig andel av en fremtidig gevinst slik loven forskriver (lisensiering, selskap eller ved salg).

TTOens eller kommersialiseringsaktørens rolle
TTO-ens oppgave er å vurdere innmeldte mulige oppfinnelser/kommersialisebare resultater på en profesjonell måte.
TTO-enes suksess er basert på tilfang av gode ideer og resultater og riktig utvelgelse
av hva man skal arbeide videre med. TTO-en har gjerne et system for ”peer review” eller
en uhildet og profesjonell vurdering av ideer eller resultater med utspring fra forskning.
Hver forretningsidé er ofte unik, fordi forskningen retter mot ulike bransjer og
teknologiområder (farmasøytisk industri, miljøteknologi, kjemisk ndustri mv). TTO-er
oppretter gjerne team som kan gjøre kompetente vurderinger av oppfinnelsen eller
forretnings- ideen. Om f.eks. oppfinnelsen er liv laga fra et teknologisk og forretningsmessig ståsted.
TTO-en må ha tilgang til et profesjonelt apparat av rådgivere både innad og utad
med nese for forretning for å få dette til. Men også innen patentering. TTO-et må på
bakgrunn av vurderingene også gi tilrådning til om institusjonen bør overta eierretten
til å utnytte oppfinnelsen mot en rimelig godtgjøring til forsker, fagmiljø og
institusjonen. Suksess for TTO-en beror på evnen til å velge ut de gode ideene som
fortjener støtte og videre oppfølging og ha tillit og troverdighet hos forskere og
forskningsmiljøene. Ideens eller resultatets skjebne avhenger samtidig av at det finnes
pre-såkorn kapital som gjør det mulig å videreutvikle ideen slik at kunder (industri,
næringsliv, offentlige) kan bli interessert i ideen.
Uten kapital og næringslivsinteresse er selv den mest briljante forretningsidé dømt
til å mislykkes. Erfaringer fra TTO-er i USA og andre land viser at personlige kontakter i
næringslivet er en forutsetning for å få etablert en interesse for ideen. Er en slik
kontakt først etablert kan TTO-en forhandle fram hvordan forretningsideen kan
kommersialiseres (lisensiering, salg, opprettelse av selskap). TTO-ene må som en basis
ha god innsikt i og forståelse av teknologi og utviklingsbehovene i relevante deler
næringslivet.

Næringslivets rolle

Norsk industri har ikke en velutviklet tradisjon for lisensiering. Kommersialisering
av FoU forutsetter derfor ofte kontakter til internasjonalt næringsliv (farmasøytisk
industri, bioteknologi industri mv.). Det kan i mange sammenhenger være aktuelt for
universiteter og TTO-er å tenke internasjonalt allerede i vurderingen forretningsideen(e). Internasjonalisering utgjør et viktig virkemiddel for å få til kommersialisering av
forskningsresultater.
Det er ofte svært vanskelig å bedømme forretningsverdien av teknologi som springer ut av forskning. Teknologien befinner seg ofte i en tidligfase og den har ikke vært
utprøvet (proof of concept). Næringslivet oppfatter det som altfor risikofylt å investere
i utvikling av slik uprøvd teknologi. Det må finnes ordninger som gjør det mulig for
UoH-institusjonen og fordele risikoen ved utprøvingen av teknologien i en tidligfase.
UoH-institusjonene bør ha tilgang på midler (slik som pre-såkorn og såkorn) som gjør
det mulig å vurdere og utprøve teknologien slik at den kan bli mer interessant for
næringslivet og investorer.
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Gjensidig forståelse mellom akademia og næringsliv
Et hovedproblem for at samarbeidet mellom forskningsmiljøer, TTO-er og
næringsliv ikke fungerer som det bør, er manglende gjensidig forståelse.
Et viktig opphav til spenninger mellom forskningen og næringslivet er synet på og
utnyttelse av kunnskap. Utviklingen av ny kunnskap er en viktig drivkraft for
universiteter og høgskoler og forskningsinstitutter. Institusjonene og samfunnet har
utviklet kraftfulle insentiver for framskaffelse av ny kunnskap e.g. akademiske
karriereløp, nødvendighet av offentliggjøring av resultater gjennom publisering,
siteringer mv. Forskningsmessig merittering skjer normalt kun gjennom anerkjennelse
fra andre forskere av eget forskningsarbeid. Dette forutsetter at man bør være raskt
ute med resultater og vise åpenhet om innhold og metoder.
I næringslivet er imidlertid kunnskapsutvikling i stor grad styrt av ønsker om økonomisk vinning og å skaffe seg konkurransemessig fortrinn ved utvikling og utnyttelse av
ny kunnskap. Hemmelighold eller delvis offentliggjøring gjennom patenter er
virkemidler for å skaffe seg dette fortrinnet. Konflikt skapes ved forskerens og
forskningsmiljøets legitime behov i å offentligjøre resultater og næringslivets krav til
hemmeligholdelse. Det er flere andre forhold som kan gi opphav til motsetninger og
uenigheter.
Enkelte universiteter, TTO-er eller kommersialiseringsaktører
mener at næringslivet
• Ikke forstår universitetenes behov for åpenhet omforskningsresultater og
begrensninger av konfidensialitet – også når det gjelderoppdragsforskning
• Forstår ikke at noen ganger må akademiske hensyn gå foran kommersielle hensyn
• Har ikke tatt inn over seg konsekvensen av endringer i arbeidstakeroppfinnelsesloven og at næringslivet ikke lenger kan forholde seg direkte
til forskere
• Tar ikke inn over seg at endringer i arbeidstakeroppfinnelsesloven er utformet
etter modell av Bayh-Dole Act i USA og har vært innført i en rekke land, med unntak
av Sverige, og har ført til en økning i antall innmeldte oppfinnelser, lisenser og
oppstartselskaper
• Ser ikke nødvendigheten av at universitetene eier rettigheter til forskning
• Ser på TTO-er mer som et problem enn som en løsning.
Enkelte i næringslivet mener at universitetene,
TTO-er eller kommersialiseringsaktører
• Er for lite fleksible og for tøffe i forhandlinger om lisenser og aksjeandel
i oppstartselskaper
• Bør være mer villig til overdra rettigheter til oppfinnelser og kommersialiserbare
resultater i tilfeller der dette er til det beste for kommersialisering
• Går for langt i krav om begrensninger av konfidensialitet av forskningsresultater
• Har ikke forståelse for det enorme arbeidet som kreves i form av tid, penger og
personalinnsats som skal til for å kommersialisere f.eks. en oppfinnelse
• Har ikke den forretningsmessige innsikten som skal til for å kommersialisere
forskningsresultater
• Forstår ikke at næringslivet kan ha behov for å ha eierrettigheter til forskningsresultater i prosjekter direkte finansiert av næringslivet, men også delvis
i bidragsprosjekter
Mye av problemet i forholdet mellom universitetene og næringslivet er at de ofte ikke
ser hverandre som ressurser for hverandre, og spiller ikke nok på lag. Det gjelder å
finne feil snarere enn muligheter. Den internasjonale trenden går i dag samtidig i stadig
sterkere i retning av åpen innovasjon der næringsliv og forskermiljøene deler kunnskap
og kompetanse i en atmosfære av åpenhet, gjensidig tillit og bevissthet om ikke å
forspille kommersielle muligheter.
Det bør satses mer på åpen innovasjon i samspillet mellom næringsliv og
forskningsmiljøene. Uansett, skal man få til kommersialisering, må universitetene og
deres TTO-er og næringslivet spille på lag samt akseptere hverandres ståsted og
samfunnsoppgave. Alle gode krefter må til dersom man skal få til mer
kommersialisering av FoU i Norge.
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INFRASTRUKTUR VED UNIVERSITETENE

Det kreves en sterk forskningsinfrastruktur med vekt på frontlinje teknologi,
for å kunne forske på ett høyt internasjonalt nivå, og. Universitetene kan eie
viktig infrastruktur som det private næringsliv også har nytte av.
For å legge til rette for et godt samarbeid ønsker universitetene å gi industrien tilgang
til en del av infrastrukturen. Siden infrastrukturen ved norske universitet er statlig
finansiert via basisbudsjett og omfattende bevilgninger fra Norges forskningsråd, må
en eventuell tilgang reguleres med avtaler på forretningsmessig vilkår. Bruken må
reguleres nøye og kan ikke komme til fortrengsel for universitetenes ordinære
virksomhet.
Det er nå etablert et leiestedskonsept i Norge hvor Forskningsrådet dekker alle
kostnader (ikke bare selve kjøpet av utstyrsenheten) for bruk av eksisterende infrastruktur til forskning i den grad prosjektene. Dette vil føre til en fornuftig prisstruktur
knyttet til forskningsinfrastrukturtjenester som kan være av interesse for næringslivet.
Et eksempel på samarbeid mellom universitet og næringsliv er ”The Norwegian
Micro- and Nanofabrication Facility” (NorFab) som ble åpnet i 2011, på grunnlag av en
bevilgning på 71 millioner fra Norges forskningsråd. NorFab består av fire renromslaboratorier disponert av NTNU, SINTEF, Høyskolen i Vestfold og Universitetet i Oslo.
Både akademia og industrien har tilgang til NorFab sine laboratorier mot vederlag.
Dette legger forholdene til rette for et godt samarbeid om forskning og innovasjon
innen området Mikro- og nanoteknologi.
Samarbeid innen forskning og innovasjon, mellom akademia og industrien kan by på
utfordringer, fordi statlige institusjoner må forholde seg til regler om kryssubsidiering
og statsstøtte. Fordi NorFab og annen infrastruktur ved universitetene er statlig
finansiert, må tilgang til laboratoriene tilbys ut i fra en totalbudsjettering. Dette
innebærer krav om full dekning av alle driftskostnader knyttet til den aktuelle virksomheten, som for eksempel lønn, utstyr, oppvarming, strøm mv. Det er utarbeidet felles
bruker-avtaler for de fire laboratoriene som er inkludert i NorFab, med like prislister og
adgangsrutiner. Avtalene regulerer blant annet omfang av bruk og leie av kvalifisert
personale, pris, ansvar og eierskap til prosjekt-resultater. Brukeren må selv sette seg
inn i de sikkerhetsregler og rutiner som er nødvendig for den aktuelle bruken, for å
unngå ulykker og skader.

TTO-enes utfordringer

TTOene får pr i dag midler fra egne eiere via deres basisbevilgning. Utenom dette er
det er kun Forskningsrådets FORNY-midler på totalt 123 millioner kroner som er
tilgjengelige for finansiering av TTOenes arbeid. Innen biotek-forskning er det i tillegg
mulig å søke av midler i størrelsesorden 60 millioner kroner for å gjøre forsøk som ikke
er ren forskning. For små og store bedrifter som inngår samarbeid med miljøer som har
verifisert idéer er det mulig å søke IFU/OFU-midler fra Innovasjon Norge eller BIAmidler fra Forskningsrådet på totalt 685 millioner kroner. Til å etablere nye bedrifter
kan Innovasjon Norge gi tilskudd fra sine midler som til sammen utgjør totalt 130
millioner kroner.
For hver andel det offentlige bruker på forskning, brukes det kun ca 1 % på kommersialisering. Det brukes m.a.o. svært små ressurser på innovasjon i forlengelsen av
universitetenes forskning. En styrket finansiering kan derfor bidra til ytterligere å
hente ut innovasjonspotensiale fra denne type forskning.
I Norge er det svak kultur for engleinvestorer eller filantroper som gir midler til
verifisering eller eksplorativ utvikling av idéer. Det vil være mulig for TTOene å endre
denne kulturen og få løst ut private midler ved å kunne gi risikoavlastning i tidlig fase
dersom TTOene hadde hatt tilgang på egne investeringsmidler. Det er et mål i seg selv
at TTOene skal bli selvfinansierte, men det investeres for lite i denne virksomheten til
at de vil nå kritisk masse i løpet av kort tid. Såkornfond og venturekapital investerer
betydelig senere i prosessen, i selskaper som har verifisert teknologi, som er kommet
langt i utviklingsløpet og dermed har betydelig lavere risiko.

Forslag til tiltak

Styrke forutsetningene for økt innovasjon og verdiskaping gjennom konkrete tiltak i
samarbeidssonen mellom akademia, næring, kapital og det offentlige virkemiddelapparatet. Disse tiltakene omfatter nye meritteringskriterier for akademia, risikoavlastning for privatkapitalen, tiltak for kulturendring i forståelsen og den gjensidige
respekten for samfunnsrollene og ikke minst optimalisering av innovasjonssystemene.
(Se avsnittene om finansiell kapital, human kapital og innovasjonssystem).
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MARKEDSINNOVASJON

DOBLINS 10
INNOVASJONSTYPER

Verdiskaping gjennom markedsinnovasjon og merkevarebygging

Finansielle innovasjoner

Norge og norske selskaper i biosektorene har hverken sterk kultur, tradisjon
eller nødvendig oppdatert kompetanse på markedsinnovasjon og merkevarebygging. Her ligger et stort uforløst potensial for verdiskaping.
Global konkurranse, med mange aktører og sterke merkevarer, vil prege markedene i fremtiden. Denne markedssituasjonen vil øke behovet for markedsorientering
og tilstedeværelsen av markedsorienterte selskaper. Våre markeder blir stadig mer
selektive, og for å oppnå verdiskaping vil det i framtiden bli enda viktigere å fokusere
på hva som kommuniseres ut til markedet, og på hvilken måte informasjonen overleveres kunden. Ressurser satt inn i merkevarebygging og -satsing vil stimulere til vekst, gi
bedre prismargin og ikke minst høyere kundelojalitet. Sterke merkevarer fører til store
konkurransemessige fortrinn, og klynger av sterke norske merkevarer kan gi betydelige
muligheter i det globale markedet. Merkevarebygging kan med andre ord være avgjørende for suksess.
Men det finnnes også unntak. Disse finnes hovedsakelig blant selskapene som
produserer varer til forbrukermarkeder, som bl.a. legemidler og matvarer. De internasjonale farmasøytiske selskapene og norske selskaper som Tine og Orkla er eksempler på
aktører som er eksperter på markedsinnovasjon og merkevarebygging.
Men hvorfor er det da ikke flere som satser på markedsorientering og markedsinnovative strategier i de biobaserte sektorene?
En vanlig misoppfatning er at det ikke er verdt innsatsen å satse på markedsinnovasjon, markedsorientering eller merkevarebygging, fordi selskapene opererer for langt
bak i verdikjeden. Men også for produkter som inngår som råvarer eller fundament i
andre sammensatte produkter, er det viktig å differensiere sitt tilbud, kommunisere
effektivt med markedet, og bygge forventninger og lojalitet hos kundene. En
merkevare kan brukes som verktøy til å differensiere produkter, og dermed opparbeide
denne ekstra verdien. Gjennom tilgang til riktig markedsinformasjon og markedskompetanse er det ingenting som tilsier at biobaserte næringer ikke skal kunne lykkes
med markedsinnovative strategier. Det er ikke vanskeligere å differensiere et biobasert
produkt, enn andre produkter, og i mange markeder kan det i dag rett og slett være
vanskelig å overleve med kun udifferensierte produkter.
Klarer man ikke å innovere utover teknologi og produktforbedring, så får man trolig
ikke ut hele verdipotensialet. Eller man når rett og slett ikke ut i markedet. Ofte er
manglende kunnskap den største barrieren for å satse på markedsorientert
verdiskapning, og mange selskaper fokuserer heller på kostnadene ved investering i
markedsarbeid, enn på den potensielle merverdien.
Som eier av en merkevare er det viktig å være oppmerksom på at posisjonen til
merkevaren er skapt i sinnet til kunden. Utfordringen er å sikre at kunden har rett
opplevelse av produkt og service, og de tilhørende markedsføringsprogrammene.
For å lykkes i både markedsinnovasjon og med merkevarebygging må man vite
hvordan man skal posisjonere seg i markedet. Denne innsikten er avhengig av detaljert
kunnskap om det markedet en ønsker å betjene. Dette krever satsing på systematisk
markedsarbeid og etablering av kunnskap, metoder og funksjoner i bedriftene som er
svært forskjellig fra den virksomheten som ofte oppfattes som bedriftens kjernevirksomhet: råvareproduksjon, teknologi, raffinering osv. Hvordan man gjør dette på en
effektiv måte krever en ekspertise og erfaring som mange av bedriftene ikke har. Det
er med andre ord mangel på kompetanse som gjør at biobasert næringsutvikling ofte er
for ensidig fokusert på teknologiutvikling og produktforbedring.

1 Forretningsmodell

Hvordan tjener du penger

2 Nettverk og allianser

Hvordan du samarbeider med andre
aktører for å skape verdi

Prosessinnovasjoner
3 Støtteprosesser

Hvordan du understøtter bedriftens
kjerneprosesser og medarbeidere

4 Kjerneprosesser

Hvordan du skaper dine produkter/
tjenester og gir dem verdi

Produkt- og tjenesteinnovasjoner
5 Produktytelse

Hvordan du designer ditt produkt/
tjeneste

6 Produktsystem

Hvordan du setter sammen flere
produkter/tjenester til et helhetlig
tilbud

7 Tilleggstjenester

Hvordan du tilbyr dine kunder og
forbrukere verdi utover og omkring dine
produkter/tjenester

Leveranseinnovasjoner
8 Kanal

Hvordan du får dine produkter/tjenester til markedet

9 Merkevarebygging

Hvordan du kommuniserer dine
tilbud

10 Kundeopplevelse

Hvordan dine kunder opplever å
interagere med bedriftn og dens tilbud

Forslag til tiltak

For å koble produktutviklingen tettere mot markedsinnovasjon og merkevarebygging, og øke den markedsfokuserte kompetansen i bionæringene, foreslår
vi derfor som tiltak at det etableres markedsdrevne innovasjonssentre innenfor
de fire bioøkonomiske hovedområdene. Videre foreslås det at det etableres et
nasjonalt senter for markedsforskning og innovasjon innen bioøkonomi.
• Innenfor de fire bioøkonomiske områdene foreslås det opprettet markedsdrevne
innovasjonssentere som kan bistå bedriftene med kompetanse, prosjekt-
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etablering og innovasjonsledelse. Slike innovasjonssentre kan kobles opp mot
etablerte næringsklynger (NCE/Arena). Et slikt senter (Biosmia) etableres i 2014
innen landbruksbasert bioøkonomi i Hamar tilknyttet Arena Heidner med statlig
støtte til etableringsfasen.
• For å oppnå bedre kompetanse innen bioøkonomisk markedsinnovasjon foreslås
det videre å opprette et nasjonalt senter for markedsforskning og innovasjon (NSM
FI). Målsettingen med denne type felles kompetanseplattform er å styrke markeds
forskningen og innovasjon, som begge er viktige tiltak for økt verdiskaping. Det vil
kunne opprettes nasjonale markedsforskningssentre i FoU og/eller innovasjonssentrene der det utdannes, gis grader og utføres markedsforskning. Det kan dermed
utvikles både et generelt ”curriculum” og en spesialiseringsmulighet til ulike bran
sjer. Et slikt nasjonalt senter kan for eksempel etableres ved BI eller NMBU.
En svært viktig betingelse er at sentrene må knyttes tett opp mot næringslivet. En
næringsrettet innsats vil kunne bidra til å bygge bro mellom forskningsaktiviteter,
virkemiddelapparat og næringsaktører. Denne innsatsen er viktig for å redusere gapet
mellom teori og bedriftspraksis, samt for å høste større støtte for markedsinnovasjon
innad i den biobaserte næringen. Slik forankring er nødvendig for å gjøre de nye
sentrene til viktige og robuste institusjoner. Opprettelsen av nasjonale markedsforskningssentre vil også kunne bidra til rekruttering av dyktige mennesker til de
biobaserte næringene.
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Helse: Paradigmeskiftet i legemiddelindustrien gir nye muligheter.
Marin: Et globalt kunnskapsnav som skal videre.
Industri: Ny underskog og gamle klassikere med ny kraft.
Landbruk: Fastlands-Norges nest største industri.

De fire store biosektorene
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Kilde: Et kunnsbasert Norge. Universitetsforlaget 2012. T. Reve og A. Sasson.

Metodikk: Smaragdmodellen
Smaragdmodellen er et verktøy for å sammenligne attraktiviteten i ulike næringer.
Smaragd henspeiler på seks attraktivitetsdimensjoner: Klynge, utdanning, talent, eierskap, forskning og innovasjon, og miljø. Summen av disse dimensjonene kalles kunnskapsallmenningen. Et viktig poeng er at alle dimensjonene i kunnskapsallmenningen
påvirkes av næringspolitikk og rammevilkår. En syvende dimensjon er den vertikale
aksen «kunnskapsdynamikk» som sier noe om hvor godt aktørene i næringen er koblet
med hverandre og med omkringliggende næringer.
Inspirert av boken og prosjektet ”Et kunnskapsbasert Norge” har arbeidsgruppene i
BioVerdi benyttet smaragdmodellens syv dimensjoner når de har analysert utfordringer
og tiltak i de fire biosektorene.
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Norge i internasjonal bioøkonomi: Norske pionerer som
forandret historien
Norsk bioøkonomisk historie
strekker seg nesten 150 år tilbake
(1870–tallet) og 100 år før startskuddet for den moderne bioteknologien (1970-tallet) og som
omfatter verdensberømte forskere
og industriutvikling av verdensformat.

HELSESEKTOREN
Helse, helsetjenester og helserelaterte næringer. Bioverdi vektlegger bioteknologiintensiv utvikling og produksjon av diagnostikk- og behandlingstilbud til
pasienter, men inkluderer også sykdomsforebyggelse gjennom ernæringsvitenskap og ernæringsprodukter.

PARADIGMESKIFTET I LEGEMIDDELINDUSTRIEN
GIR NYE MULIGHETER FOR NORGE
Gjennom de siste ti-årene har de store internasjonale selskapene redusert FoU i egen
regi samtidig som de har trappet kraftig opp innlisensiering og oppkjøp av innovative
produkter fra tidligfaseselskaper og universiteter. Dette er en konsekvens av et innovasjons- eller produktivitetsgap: FoU-kostnadene har gått opp uten tilsvarende uttelling
på fremstillingsraten av nye godkjente legemidler. Sistnevnte har nominelt gått ned
innen internasjonal farmasøytisk industri, og fra 2000 til 2004 har prosentandelen
godkjenninger for små selskaper sammenlignet med de store gått fra hhv ca 30/70
til 70/30. Paradigmeskiftet har gitt nye betydelige muligheter for norske innovative
miljøer og selskaper. Norge har betydelig produksjon av kommersialiserbare konsepter
med internasjonal kvalitet og potensial fra akademia. På grunn av mangel på tidligfasekapital lisensieres disse innovasjonene ofte ut på et tidlig stadium og man går glipp av
muligheter for økt norsk verdiskapning og næringsutvikling. En forutsetning for at
Norge skal ta del i denne verdiskapingen er at norske innovative selskaper, som har livets, rett og gis rimelige betingelser for å overleve «dødsdalene» og kan få produktene
sine ut i det internasjonale markedet gjennom nevnte lokomotiver.
De norske kommersielle klassikerne Nycomed, Apothekernes Laboratorier (A.L.), A/S
Farmasøytisk Industri (AFI), (med unntak av Weiders Farmasøytiske A/S (Weifa)), har
gjennomgått diverse konsolideringer (fusjoner), fisjoner og utenlandsk oppkjøp. Nyco-
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IS BIG BETTER?
Grafen viser at de små innovative bedriftene over tid har overtatt ledelsen
over de store mht til antall godkjente legemidler
% N M E APPROVALS

Source: Tufts CSDD,2007

33%
”Biomedisin er en industriell
sektor som sannsynligvis vil ta
større og større plass i verdensøkonomien. Eldrebølgen, folks
forventninger til helsevesenet,
kombinert med medisinske
nyvinninger, er faktorer som vil
bidra til dette.”

71%

67%
2 9%
2000

2004

Big Pharma
Small Pharma and Biotech

Kilde: Legemiddelindustrien.

med-Amersham (1997), Takeda Nycomed (2012), AL skiftet navn til Alpharma 1994 og
flyttet til New Jersey (nå datterselskap av King Pharmaceutical), mens akvadelen, Pharmaq er et norsk «employee buy out» sammen med koinvestorer med full fokus på akvakultur og nylig ble Pharmaq Holding overtatt av Permira-fondene. AFI ble innfusjonert i
Nycomed-gruppen i 1985. I senere tid er det utviklet en del neste generasjons bioteknologi-helse-selskaper, hvorav flere på børs: Algeta, Bionor Pharma, Biotech Pharmacon,
DiaGenic, PCI Biotech, Photocure, Ayanda, Navamedic, Epitarget, Lytix Biopharma, Vitas,
Oxysolutions, reGenic. Videre er det høy internasjonal klasse på forskningen innen felt
som kreftsykdom, stamcelle-FoU, immunologi/vaksinologi, diagnostikk, ernæringsvitenskap, nevrovitenskap som gir forhåpninger om nye potensielle vekstbedrifter.
Det foreligger i dag ingen store eiermiljøer på norske hender, men store internasjonale er representert gjennom kontorer, kliniske studier, FoU på biobanker etc: Takeda,
Astra Zeneca, MSD, Novartis, Roche, GSK, Pfizer, Bayer. Den samme utviklingen har man
sett i Sverige. Dansk legemiddelsektor skiller seg imidlertid ut ved at danske eierskap i
en rekke suksessrike bedrifter er opprettholdt gjennom stiftelsesstrukturer. En
spennende modell. I en dynamisk global sektor vil internasjonale eierskifter alltid være
et viktig element, slik det også er i våre sterkeste sektorer som olje, gass, maritim,
marin etc. I disse sektorene er det imidlertid en bedre balanse mellom norsk og
utenlandsk eierskap. Vårt langsiktige mål er å gjenoppbygge norsk investorinteresse og
kompetanse via en målrettet satsing på bioteknologi.

Bent Høie
helse og omsorgsminister.
Norge har i dag en underskog av
små biomedisinske selskaper med
stort potensial for utvikling. Det er
svært viktig, både for samfunnet
og for næringen selv, at biomedisin
anerkjennes som en næring og
at det settes fokus på næringens
ansvar og muligheter til å skape
arbeidsplasser, verdier for eierne
og skatteinntekter for samfunnet”.

Helsefremmende næringsmidler

Hele 86% av alle dødsfall og 77% av sykdomsbyrden i Europa er relatert til ernæring og
livsstil (WHO). For å møte de store samfunnsmessige utfordringene knyttet til ernæring
og helse, er det på europeisk nivå med Norge som interessepartner igangsatt en rekke
initiativ som bl.a. Joint Programming Initiative – a healthy diet for a healthy life, EuroDISH, etc. med formål om å styrke innovasjonen innenfor området helse og ernæring.
Helsefremmende næringsmidler er her avgrenset til å omfatte to separate
næringsmiddelkategorier:
• næringsmidler med godkjent helsepåstand (1)
• næringsmidler til spesielle ernæringsmessige behov (2)
Begge disse næringsmiddelkategoriene reguleres av egne rettslige regulativer og
forordninger. Se: http://www.mattilsynet.no
I denne sammenhengen er det spesifikke krav til dokumentasjon av ernærings- og
helsepåstander og er en (ny) utfordring for tilknyttet næringsmiddelindustri. Det
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Revolusjonerte
med PCR-teknologi

Kjell Kleppe (1934-1988) fra
Bergen vil mange hevde er den de
facto oppfinneren av den
revolusjonerende PCR-teknologien
som rask oppformerer (kloner) DNA
i reagensglass uten vektorer.
Han var stjerneforsker ved University of
Wisconsin og publiserte arbeidet 10-15
år før amerikaneren Kary Mullis utviklet
teknologien videre og fikk Nobelprisen.
(Langvarig rettsak fra familien til Kleppe
i Norge hjalp ikke i det amerikanske
rettssystemet).
Alle genteknologiske laboratorier
og bioteknikk-intensive kommersielle
aktører verden rundt bruker teknologien
hver dag. Industrikjempen Hoffmann La
Roche overtok verdenspatentet.

Banebrytende
blodcelleteknologi

vektlegges at dette er kostbart og tidkrevende, men bidrar samtidig til dokumentasjon
for nye produktinnovasjoner av næringsmidler med positive helseeffekter.
Den mest kjente næringsmiddelingrediensen som har oppnådd godkjent helsepåstand samt godkjent bruk i næringsmidler til spesielle ernæringsmessige behov er
omega-3. Særlig innenfor marin sektor har Norge en rekke komparative fordeler for
å møte samfunnsutfordringene relatert til ernæring og helse. Veksten blant Norske
aktører som BASF/Pronova BioPharma, Axellus/ Orkla og Aker Biomarine har vært formidabel, og det ligger også store innovasjonspotensialer innenfor andre produktområder
som protein- og karbohydratforbindelser.
Den marine ingrediensindustrien har store vekstambisjoner og satser mot å innta en
sterk posisjon på verdensmarkedet med produkter i næringsmiddel-, functional food-,
helsekost- og farmasimarkedet. Dette er globale markeder i sterk vekst, blant annet
for å møte de helsemessige utfordringene knyttet til overvekt og feil livsstil. Globale
trender og økt fokus på helse har gjort det mulig å utvikle en ledende industri med utgangspunkt i marine oljer. Denne trenden muliggjør også fremveksten av industri som
bruker marine proteiner eller deler av proteiner (peptider og aminosyrer) til produkter
som kan virke som antioksidanter, blodtrykksregulerende eller vektregulerende midler.
Genetikkens utvikling har også gitt nye markeder for spesialiserte enzymer fra marin
biomasse, og i kjølvannet av satsingen på marin bioprospektering har det over tid også
utviklet seg en betydelig industriell kompetanse.
Omsetningen av marine ingredienser globalt har de siste ti årene hatt en jevn vekst
fra 1 milliard kroner i 2001 til nesten 5 milliarder i 2010. Lønnsomheten varierer mye,
men mange aktører gjør god butikk på det som en gang var avfall. Globale estimater
setter markedsverdien av marine ingredienser til 22 -23 milliarder kroner med tilhørende årlig vekst på 4-5 %. Dette er et konservativt estimat. Mindre konservative
anslag ligger på 10-12 % årlig vekst. Norske bedrifter omsatte altså for rundt 20 % av
verdensmarkedet da omsetningen i norsk marin ingrediensindustri ble stipulert til 4,8
milliarder kroner i 2010. [Kildereferanse: Verdiskaping basert på produktive hav i 2050,
NTVA og DKNVS, 2012]

ATTRAKTIVITETSVURDERING - HELSE

Det er utfordrende å karakterisere denne sektoren generelt etter nedenstående kriterier da den både kan måles ut fra FoU- og annen innsats i.f.t. målte effekter på folkehelsa
og i.f.t. verdiskapingen i de helserelaterte næringene. Avhengig av hvilket segment
man ser på (på den ene siden allmenne helsetjenester fra offentlig og privat sektor og
på den annen side næring knyttet til legemidler, diagnostikk og ernæringsprodukter), er
det også svære kontraster mellom dem m.h.t. lokale, nasjonale og globale ambisjoner.
Legemiddelindustrien og andre sektorer knyttet til for eksempel marine næringsmidler
har globale ambisjoner.

Klynge

Arne Bøyum, lege og forsker ved
FFI Kjeller utviklet på 1980-tallet
en banebrytende teknologi for separasjon av blodceller med kolossalt
applikasjonsfelt.
Bøyum er kanskje den mest siterte
norske forskeren internasjonalt og Nycomed (Norges eldste legemiddelselskap
grunnlagt av apotekeren Morten Nyegaard i 1874) og Axis Shield har bygget
store verdier på denne basisteknologien.
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Den mer etablerte legemiddel- og diagnostikknæringen er konsentrert i Oslo-regionen. Utenfor Oslo regionen finnes det også en underskog av nyetableringer knyttet til
universitetsbyene Tromsø og Trondheim og langs kysten har det vokst frem en stor og
vekstkraftig industri som er koblet til marin næringsmiddelindustri og bioprospektering.
Historisk har klyngeaspektet i Norge vært svakt, men i den senere tid har det skjedd
en betydelig forbedring inne helseområdet. Aktive nye klyngeorganisajoner som Oslo
Cancer Cluster, Oslo Medtech og Nansen Neurosceince er etablert og TTO’ene er mer
konsolidert og profesjonalisert. Oslo Cancer Cluster ble i 2008 kåret som et av verdens
ledende kreftklynger. Antall småselskaper har vært kontinuerlig økende og vi ser stadig
flere eksempler på oppfinnere og gründere som tar fatt på nye prosjekter. Samhandling
mellom etablert internasjonal legemiddelindusti og norske oppstartselskaper bl.a.
gjennom utvidet fokus også på lokal næringsutvikling hos bransjeorganisasjonen
Legemiddelindustrien (LMI) er også et tegn på styrket klyngeaktivtet.

Utdanning og talent

Helsenæringen leder klart på utdanningsnivå sammenlignet med øvrig norsk næring,
herunder prosent med bachelor, master og doktorgrader (PhD). I en nylig rapport fra
Helsedirektoratet (Ernæringskompetanse i helse- og omsorgstjenesten) fremkommer
det ”et skrikende behov” for kunnskap om ernæring og helse hos norsk helsepersonell
(faksimile NRK, 8/4-2013) med meget stort behov for utdanning av kliniske ernæringsfysiologer. Dette behovet gjenspeiles også i norsk institutts- og universitets sektor og
næringsliv. Det eksperimentelle prosjektet på Ullern Videregående er et unntak.
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FoU og innovasjon

Helsenæringen er den desidert mest FoU-intensive blant norske næringer (gj.sn. åtte
FoU-ansatte mot gj.sn. to i andre næringer) og kvaliteten på livsvitenskap og bioteknologi FoU i akademia har økt betydelig med en over-representativitet på kreftrelatert FoU i legemiddelsektoren. Innovasjonstakten, dvs. nyetableringer eller antall
vellykkede kommersialiseringer ut fra universitetene sammenlignet med total FoUinnsats er derimot lav og som beskrevet ovenfor så har de store legemiddelaktørene
restrukturert og flyttet ut. Legemiddel- og næringsmiddelindustriens forventede økte
kjøp av FoU eksternt og potensielle pilotkunderelasjon til FoU-intensive innovative
selskaper, vil kunne gi nye muligheter forutsatt høy kvalitet på/attraktiv FoU og evne
til tidlig-fase overlevelse. Innovasjonstakten og verdiskapingen her hjemme sammenlignet med total FoU-innsats er større blant helserelatert marin næringsmiddelindustri
enn innen legemiddel- og diagnostikkområdet.

Eierskap

Selv om Norge har relativt sterke kapitaleiermiljøer, med Staten dog som den desidert
største, mangler vi legemiddelindustrieiere og langsiktige, tålmodige og kompetente
penger i tidligfase. De private kapitaleiermiljøene investerer lite i bio-sektorene delvis
av tradisjon og kultur og delvis basert på manglende incentiver. Det er skattemessig
mer gunstig å investere i eiendom enn i bioteknologi-venture. Videre mangler Norge
den robuste langsiktige finans som finnes i internasjonal legemiddellindustri. Norge har
betydelige industrielle eiermiljøer i marin sektor (havbruk, sjømat og marin
ingrediensindustri), med tilsvarende potensial for å sette mer fart i bioteknologibasert
innovasjon i Norge framover. Igjen avhenger det også av rammebetingelser: Hvordan
skape et velfungerende kapitalmarked.

Miljø

Miljøproblematikk for denne sektoren er bl.a. knyttet til utilsiktet og uheldig virkning på
naturmiljøet fra bioteknologiske og/eller genteknologiske konstrukter. Denne risikoen
er liten pga. strenge reguleringer. Den helserelaterte ingrediensindustrien har
miljøutfordringer knyttet til bærekraftig utnyttelse av for eksempel marine ressurser,
herunder marine oljer til bl.a. omga-3-indutrien.

Biokamp mot
kreftsykdom
BerGenBio utvikler nye medisiner
mot kreftsykdom, med fokus på
å blokkere biologiske mekanismer som er aktive i spredning av
kreftsykdommen og som bidrar til
at kreftceller blir resistente mot
kjemoterapi.
Det Bergen-baserte bioteknologiselskapet ble spunnet ut av
Universitetet i Bergen i 2008, og har
hentet inn betydelige beløp i risikokapital fra investorer som Investinor,
Sarsia Seed, Norsk Innovasjonskapital
og Birk Venture.
BerGenBio bruker en avansert
egenutviklet genteknologiplattform for
å identifisere bindeseter i kreftcellene
som kan angripes med legemidler.
Etter at selskapet i mai 2013
hentet inn rundt 35 millioner kroner i
ny kapital, har selskapet startet klinisk
fase 1-studier på mennesker med sin
første legemiddelkandidat kalt BGB324.
Medikamentet blokkerer et bindesete
kalt AXL, som ser ut til å være aktivt
involvert i mange typer kreft, bl.a. blodkreft, brystkreft, bukspyttkjertelkreft og
lungekreft.

Dynamikk

Dette er en sektor som skiller seg fra mange andre ved å være «born global». Det vil
si at man fra dag en sikter mot et globalt marked med globale og svært sterke konkurrenter. Det nasjonale markedet er av liten betydning. I noen analyser vurderes
mangelen på lokal konkurranse som et tegn på liten dynamikk. Vi vil imidlertid hevde
det motsatte. Å tvinges til å konkurrere med de beste i verden fra første stund er vel så
skjerpende og dynamisk som om det fantes lokale konkurrenter. Norske aktører tvinger
umiddelbart ut i et internasjonalt landskap og må trekke på et internasjonalt nettverk
av rådgivere og alliansepartnere.
Like viktig som konkurransebildet for selskapets produkter i markedet er imidlertid
konkurransen om kapital. I denne kontinuerlig pågående kampen konkurrerer alle bioteknologiselskaper om de samme kapitalkildene og den lokale og regionale
konkurransen er svært krevende.
Innenfor segmentet marin ingrediensindustri som særlig retter seg mot helse og
som utfordres av helsepåstandsforordningen, mangler også kompetente leverandører
av testsystemer etc for å verifisere sine produkter i.f.t. helseeffekter. (se Marin sektor).

Kapitaltilgang er den største flaskehalsen i helsenæringen

Den største innovasjonsutfordringen samt potensialet til bioteknologibasert helse
ligger i å få etablert og utviklet nyskapende bedrifter fra FoU-miljøene siden
internasjonal farmasøytisk industri har kuttet kraftig på FoU-innsatsen og derfor har
betydelig redusert egenutviklet nyskaping. Med mangel på norske eiermiljøer som
kunne bidra med finansiell styrke og «lange penger», er man avhengig av å komme
over flere bølgedaler (kommersialisering, industrialisering) med andre risikopenger
(statlige tidlige penger og risikoavlastet eller insentivert privat kapital) eller ved
organisk vekst ved cashflow fra tidlig produktsalg.
Disse utfordringene med foreslåtte tiltak behandles nærmere i kapittelet Finansiell
kapital.
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Innovasjonskulturbygging

Dagens situasjon/norske myndigheters holdninger:
Helseforetakene er samarbeidspartner innen FoU og innovasjon mellom universitet og
myndighet i Norge. Næringslivsutvikling synes å være er en ”ikke-sak” innen helseområdet (Jfr St meld 18, 2012-2013, Lange linjer og Forskningsrådets Norsk veikart
for forskningsinfrastruktur 2012). Gjennom opprettelsen av HelseOmsorg21 har vi forhåpninger om at næringslivets rolle som bidragsyter til helsevesenet og helsevesenets
potensiale for å bidra til nasjonal næringsutvikling blir belyst og får danne en ny felles
plattform vi kan bygge på.

Ønskede nye løsninger

Målstyrt
vaksine
Med utgangspunkt i et patentert
molekyl bruker det norske selskapet
Vaccibody AS DNA-teknologi for å
utvikle mer effektive vaksiner mot
bakterier, virus og kreftsykdom.
Ideen bak Vaccibody er utvikling av et
molekyl som optimaliserer vaksiner ved
å sikre at vaksinemolekyler kommer
frem til de cellene i kroppen som er best
til å sette i gang en rask, bred og sterk
immunrespons.
Vaccibodies vaksiner gir unik høy
cellebasert immunitet, øker effekten
av DNA vaksiner og dekker et umettet
medisinsk behov, blant annet fordi DNA
vaksiner hittil ikke har vist god effekt i
mennesker.
Det er tre forskere ved Universitetet
i Oslo og Rikshospitalet som utviklet
Vaccibody-molekylet; professorene
Bjarne Bogen og Inger Sandlie samt
immunolog Agnete Fredriksen under
arbeidet med en doktorgrad. Fredriksen
er i dag forskningsdirektør i Vaccibody
AS, som ble etablert i 2007.
Vaccibody har hittil hentet inn 22
millioner kroner i privat kapital og omlag
det tilsvarende fra ulike offentlige støtteordninger. De største eierne er Sarsia
Seed, Radiumhospitalets Forskningsstiftelse, Springfondet og oppfinnerne.
Selskapet utvikler nå sitt første
produkt, rettet mot kvinner med forstadier til livmorhalskreft, som skal testes
ut på mennesker gjennom klinisk fase I/
IIa i 2014.
- Dyreforsøkene har vist at vi ved å
gi vaksinen kan fjerne etablerte kreftsvulster. Det gir oss selvtillit og sterk tro
på produktet, og har gjort at vi opplever
økt oppmerksomhet både i forskningsmiljøene og blant investorer, sier
forskningsdirektør Agnete Fredriksen.
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• KDs måling av universitetsaktivitet: Indikatorer for måloppnåelse bør utvides til å
omfatte innovasjon og samarbeid med næringsliv på en synlig måte
• Akademias rolle vs næringslivets rolle: Utvikle nødvendig kulturforståelse og
respekt for «nysgjerrighetsdrevet» vs «resultatdrevet» rolle og oppgave i
samfunnet.
• Implementere holdningsarbeid, insentiver og «tellekanter» som stimulerer til
patentering, næringsutvikling, gründervirksomhet og samarbeid med næringsliv.
• Stimulere til økt klinisk utprøving: dette vil omfatte både holdningsarbeid,
bygging av spesialkompetanse, nye insentiv- og meritteringsordninger og kunnskap
om markedsorientering.

HelseOmsorg21 (HO)

HelseOmsorg21 er en nasjonal strategiprosess for å utvikle en forsknings- og
innovasjonsstrategi for helse- og omsorgssektoren (www.helseomsorg21.no).
Strategien skal være ferdig og legges fram for Helse- og omsorgsdepartementet innen
sommeren 2014.
Det er nedsatt en strategigruppe av regjering/departementet med ansvar for å
utvikle en forsknings- og innovasjonsstrategi for helse- og omsorgssektoren. Et topplederforum har blitt etablert som referansegruppe for strategigruppen og med ansvar
for implementering.
Målet er at HelseOmsorg21-strategien skal legge grunnlaget for en målrettet,
helhetlig og koordinert nasjonal innsats for forskning, utvikling og innovasjon innenfor
helse- og omsorgsområdet. Formålet er å fremme en kunnskapsbasert folkehelsepolitikk, helse- og omsorgstjenester som kjennetegnes av høy kvalitet, pasientsikkerhet, brukermedvirkning og effektivitet, i tillegg til utvikling av kunnskapsbasert
næringsliv innen feltet og nasjonal økonomisk utvikling.
Arbeidet er organisert i fem arbeidsgrupper
som skal ta for seg hvert av følgende utvalgte områder
• Næringsutvikling.
• Forskningskvalitet og internasjonalisering.
• Kunnskapssystemet.
• Kommunesektoren.
• Globale helseutfordringer.
Strategiprosessen vil være åpen for innspill fra alle aktører, og vil resultere i en overordnet strategi for sektoren samt arbeidsgrupperapporter fra de 5 ulike arbeidsgruppene.

Oppsummerte tiltak innen helse

• Utnytte paradigmeskiftet som har medført at «big pharma» har satt intern FoU
på «sparebluss» og dermed skapt et nytt sug om ny teknologi og nye behandlingsmetoder og preparater. Dette har gitt nye muligheter for innovative vekstbedrifter og en rekke insentiver (se generelt avsnitt) må iverksettes for å få de
beste oppstartbedriftene over i livskraftig fase før de nærmer seg de store.
• Bedre kapitaltilgang. Optimalisere tidligfasen med risikoavlastning og skatteinsentiver for privat kapital i samspill med offentlig. Se generelt kapital-kapittel.
• Legge til rette for en målrettet, helhetlig og koordinert innsats for forskning,
utvikling og innovasjon i helse- og omsorgsområdet. Koble universitetssykehusene
sterkere opp mot denne strategien
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MARIN SEKTOR
Havbruk, sjømat og forvaltning av marine ressurser og det marine miljø.
BioVerdi vektlegger bioteknologi-intensiv marin produksjon, dvs sjømat og og
bioaktive forbindelser samt innsatsleveranse som vaksiner, diagnostikk, avl etc.

DET MARINE NORGE – ET GLOBALT
KUNNSKAPSNAV SOM SKAL VIDERE

Norsk fiskerinærings solide historikk som en viktig bærebjelke i norsk økonomi siden
middelalderen og siste århundres maritime revolusjoner innen fiskeri , skipsfart og
leverandørnæring har sammen med aktiv statlig medvirkning, djerve entreprenører
og god forskningsinnsats lagt grunnlaget for to nye norske blå revolusjoner med
globalt format: olje og gass og havbruk. De siste tiårene har den samme basen løftet
og modernisert marin ingrediensindustri til verdens største og mest avanserte. Vi står
også klar til å høste nye økonomiske potensialer fra en ny blå bølge med veldig langt
perspektiv: marin bioprospektering.
Fra nord til sør ser det «marine globale kunnskapsnavet» omkring storbyregionene
ut som følger:
Tromsø er porten til noen av de rikeste og minst utnyttede marine ressursene i
Arktis. Universitet i Tromsø, Nofima Marin, Havforskningsinstituttet og Norut frembringer forskningsresultater av høy internasjonal kvalitet og har med sin satsing på marin
bioteknologi en interessant klynge av nye oppstartselskaper. Tromsø har tatt en globalt
ledende posisjon innen arktisk marin bioprospektering. Her ligger: SFI-MabCent og
ARENA-Biotech North.
Bodø fronter et av landets sterkeste fiskeri- og havbruksfylker, og bruker FoU aktivt
for å utvikle den marine industrien. Nordland dekker 27 % av Norges kystlinje og fylket
har landets høyeste sjømatproduksjon bestående av 20 % av den norske lakseproduksjonen og store torskefiskerier. I Bodø er både Universitetet i Nordland (UiN) og
NCE Aquaculture lokalisert. UiN spiller en ledende rolle innen utdanning og forsking
i akvakultur. Institusjonen har i lenge tilbudt etter- og videreutdanning for ansatte i
havbrukssektoren. Forskningsmiljøet ved UiN har lenge arbeidet både innen grunnleggende og anvendt forskning i nært samarbeid med industrielle aktører. Samarbeidet
spenner frå økologi til sjømat, men inkluderer også helse og reproduksjon. I all relevant
forskning anvendes genomikk aktivt for bedre å forstå biologiske prosesser. UiN har i
nært samarbeid med anerkjente partnere deltatt i kartleggingen av torskegenomet, og
har senere gjort samme kartlegging for kysttorsk og skrei.
Trondheim har NTNU og SINTEF som FoU-drivkrefter, og er unike ved å dekke
alle viktige felt innen så vel maritime og marine sektorer, inkludert bioprospektering.
Trøndelag produserer nær 20 prosent av norsk laks og ørret, har solide verdikjeder
innen oppdrettsnæringen. Trondheim har under prosjektering Ocean Space Center, et
marinteknisk kunnskapssenter med synergi mellom maritim og marin kompetanse.
Ålesund støtter seg på den etablerte og sterke fiskeindustrien i Møre og Romsdal.
Regionen har blitt verdensledende på foredling og raffinering av marine lipider, som
omega-3. Møreforskning og fylkets tre høgskoler er aktive medspillere til bedriftene
som utgjør omega-3 klyngen, nå med ARENA-«Legasea».
Bergen, med UiB, Havforskningsinstituttet, NIFES, NHH, Uni Research og Helse
Bergen i spissen, står sterkt innen alle segmenter av marin FoU, Om lag 20 prosent av
den totale sjømateksporten fra Norge leveres fra Bergen. Forskningsmiljøene i regionen
står for om lag halvparten av den norske marine FoU-innsatsen, med spisskompetanse innenfor klima og energi, dyphav, oseanografi, økologi, biodiversitet, fiskeri, havbruk, fiskehelse, bioprospektering, kystsone, bioøkonomi, ernæring og helse . Nesten
alle SFF-, SFI- og FME-er i Bergen er marint innrettet. Av spesiell relevans for denne
utredningen kan nevnes Sars International Centre for Marine Molecular Biology (Uni
Research, UiB), Sea Lice Research Centre (UiB, HI, NMBU), Senter for geobiologi (UiB),
Senter for anvendt bioteknologi (Uni Research), Senter for dypmarin forskning (UiB),
Centre for research-based innovation in sustainable fish capture and pre-processing
technology (HI, UiB, UiT og Nofima) og Hjortsenteret for marin økosystemdynamikk (HI,
UiB, Uni Research og Nansensenteret), De viktigste forskningsaktørene i byen er samlet
i Bergen marine forskningsklynge. Tett ved UiB på Marineholmen finnes også en meget
sterk samling av innovasjonsaktører der Bergen Teknologioverføring, Sarsia Seed,
Sarsia Innovation og Sarsia Development danner en fullstendig kjede fra forskning til
bedriftsetablering. Denne kjeden har stimulert til at det nå etableres langt flere tekno-

Regjeringa vil øke forskningen på bioressurser fra havet.
Målet er å få bedre kunnskap
om mulighetene for å produsere ingredienser til mat, fôr og
spesialprodukter fra det marine
miljøet.
Elisabeth Aspaker
fiskeriminister
- Å styrke arbeidet med nye fôrkilder er særlig viktig for en voksende oppdrettsnæring, samtidig som
bruken av nye marine råvarer etter
hvert har utviklet seg til en ny
spennende marin industri i Norge
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”Den blå revolusjonen” - Akvakulturen og tilhørende leverandørnæring

Grunnlaget ble lagt tidlig på 70-tallet av entreprenører av ganske sammensatt næringsmessig og faglig bakgrunn. Avlsarbeid, fôr-utvikling, sykdomsbekjempelse koblet opp
mot pionerene med maritim kompetanse og kapital fra fiskeriindustrien skapte denne
nye industrien med globale forgreninger.
Denne historien er et godt eksempel på svært god avkastning av høykompetent
FoU-innsats, som også var målrettet. Jfr. Frisk Fisk-satsingen med FoU-miljøene,
virkemiddelapparatet og næringen i samarbeid som løste bl.a. Hitrasyken. Selv om

A nt i b i ot i k a
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Akvakulturen i Norge hadde ikke overlevd uten moderne sykdomskontroll.
Kaldtvannsvibriose, også kalt Hitrasyken, var det første store sykdomsproblemet i norsk fiskeoppdrett. Det første
utbruddet ble registrert i et oppdrettsanlegg i Hammerfest i 1977. Fram til
1983 ble sykdommen spredt langs hele
kysten og påførte næringen årlige tap på
100- 200 millioner kroner årlig.
Det var lenge uenighet om årsaken til
sykdomsutbruddene var en bakterieinfeksjon eller en produksjonslidelse. Det
viste seg at en bestemt bakterie, Vibrio
Salmonicida, kunne isoleres fra den syke
fisken, og når den ble injisert i frisk fisk
så man de samme sykdomssymptomene
som ved naturlig utbrudd. Sykdommen var
i utgangspunktet et rent norsk fenomen,
og denne store utfordringen måtte derfor
møtes med utvikling av nasjonal
kompetanse. Forskningsprogrammet
«Frisk Fisk» stod sentralt i dette arbeidet.
Det ble etablert som et samarbeidsprosjekt mellom oppdrettsnæringen,
forskningsrådet, forsikringsselskaper,
vaksineselskaper og forskningsmiljøer.
Professor Trond Jørgensen ved
Universitetet i Tromsø og allierte var en
nøkkelgruppe i dette arbeidet da de på
begynnelsen av 80-tallet karakteriserte
molekylkomplekser (VS-P1) på overflaten
av bakterien, Vibrio Salmonicidae, som
var viktig for laksens immunrespons og
det la derfor et viktig grunnlag for hurtig
diagnostikk og vaksineutvikling. I 1987
klarte Frisk Fisk å fremskaffe en vaksine
mot kaldtvannsvibriose. Sykdommen ble
eliminert som problem for oppdrettsnæringen.
Antibiotika hadde i begynnelsen vært den
eneste behandlingsmåten og grunnet
Kaldtvannsvibriose økte forbruket av antibiotika dramatisk utover 80-tallet og var
i 1987 på over 40 tonn ren substans. På
dette tidspunktet var totalproduksjonen
i norsk oppdrettsnæring ca. 50 000 tonn.
25 år senere er anitbiotikaforbruket ca.
4000-8000 kilo i en produksjon på over 1
million tonn fisk.Med basis i initiativet til
og etablering av Frisk Fisk programmet og
den forskningsinnsatsen som ble nedlagt i
prosjektet, har Norge i dag en bred
kompetanse innen områder som fiskeimmunologi, vaksineutvikling og fiskehelse. En suksesshistorie fra forskningen
og praktisk implementering i tverrfaglig
samarbeid.

logibaserte bedrifter enn tidligere fra forsknings- og utdanningsinstitusjonene i Norge.
Bergensmiljøene er derfor sentrale for marin FoU, næringsvirksomhet og teknologi for
hele kysten.
Stavanger har sterke og lange tradisjoner innen marin FoU. Rogaland har vært en
foregangsregion innen utviklingen av nye oppdrettsarter. Med utgangspunkt i
Universitetet i Stavanger, har det utviklet seg FoU-klynger med spesiell kompetanse
innen marin økonomi, innovasjon, markedsføring, industriell gastronomi og kulinarisk
differensiering. ARENA «Et hav av muligheter», driftes av nettverksselskapet «Blue
Planet».
Kristiansand arbeider med videreutvikling og utvidelse av oppdrett av fisk og skalldyr. Lite utnyttede ressurser (LUR)-arter har stort potensial i regionen.
Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Arendal er regionens spydspiss innen
marin FoU, og samarbeider med forskningsmiljøene ved UiA, med spesilet fokus på
marin økologi.
Oslo-regionen har landets største totalinnsats innen FoU, herunder også biovitenskap, og er landets finans- og kapital-senter. Regionen leder an innen marin genomikk
(UiO, NMBU, Nofima) og avlsteknologier. Sterke FoU-miljøer innen andre sektorer, bidrar
til å heve også FoU-kompetansen i marin sektor. Med sine betydelige FoU-miljøer,
innsatsleverandører, og kapital- og eiermiljøer for store aktører i næringen, er Osloregionen en viktig inkubator og et viktig kraftsenter for sektoren. NFR støtter sentre
for fremragende forskning og plattformer som CEES, Najonalt sekvenseringssenter,
CiGene og Aquaculture Protein Center.
På tvers av de regionale kraftsentrene har FoU-miljøene som Nofima, SINTEF Fiskeri
og havbruk, Havforskningsinstituttet, NIFES og NIVA gjennom sine mange regionale
etableringer, en viktig funksjon i å koble sammen det marine kunnskaps-Norge på
aggregert nivå.

TONNES PRODUCED

”Frisk Fisk” reddet norsk
oppdrettsnæring
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produksjonen av laks har relativt liten bruk av det vi vanligvis forstår med bioteknologi,
er innsatsleverandørene (avl, fôr, ingredienser, vaksine, diagnostikk) bioteknologiintensive og som helhet må en derfor betrakte akvakulturen med sin 42 mrd. kr
eksportverdi som den viktigste bioøkonomien i Norge. Den er næringen med den
desidert største vekstraten og bør kunne betraktes som et globalt kunnskapsnav. Mens
øvrig industri i Norge har en årlig verdiskapingsvekst på ca 1,5 % og BNP øker med ca
2%, viser fiskeri og oppdrett en årlig verdivekst på 5,5%. Selv om kjerneaktivitetene,
bl.a. pga. høy konsolidering og automatisering ikke sysselsetter mer enn vel 5000,
skaper ringvirkningene gjennom leverandører og underleverandører det fire-dobbelte
av dette i antall årsverk.
Råvaretilgang av marine ingredienser til fôrindustrien utgjør imidlertid en sterk potensiell begrensning for langsiktig vekst i norsk lakseproduksjon. Det trengs nye marine
råvarer, enten i form av lite utnyttede ressurser som plankton og mesopelagisk fisk,
bioteknologisk drevet produksjon av marine alger med ønskede egenskaper, eller helt
andre typer marine organismer som basis for fôrindustrien. Trolig vil alle disse
kildene trenges. Det er også behov for forsterket fokus på marin matproduksjon fra
lavere trofiske nivåer, så som skjell, som ikke rammes av disse ressursbegrensningene.
På tilsvarende måte som i olje- og gassindustrien, representerer leverandørindustrien innovasjonskraften i den marine sektoren. Samspillet mellom krevende produksjonsaktører og leverandørleddet er derfor selve hovedmaskinen i den marine klyngen.
For å kunne realisere predikterte mål og mangedobling av produksjon og verdiskaping
i årtiene som kommer, er man kritisk avhengig av at dette samspillet fortsetter og at
man oppretteholder en robust og innovativ leverandørnæring. Det finnes noen litt
bekymringsfulle trekk i dette bildet som blir tatt opp i kapittelet om attraktivitet og
eierskap.

Fiskeri og forvaltning av marine ressurser og miljø

Norsk fiskeriindustri står for 31% av den totale eksportverdien på vel 61 mrd NOK av
norsk sjømat (Norges sjømatråd - 2013 tall). Den har vært bærebjelken i norsk sjømatnæring siden middelalderen og har gjennomgått en rivende maritim teknologisk utvikling. Dens maritime kompetanse har vært et viktig grunnlag for utviklingen av norsk
olje- og offshore-industri og akvakulturrevolusjonen.
Utfordringene for næringen ligger i å kunne øke forutsigbarheten på dynamikken i
havressursene, bærekraftig utnyttelse av ressurser på nye trofiske nivåer (krill, calanus,
sekkedyr etc), utvikle høstbar produksjon av stedbundne høyprisarter i høyproduktive
havområder(skalldyr, makroalger etc), bedre utnyttelse av restråstoff (særlig hvitfiskindustrien) og modernisering av markedsføring og salg og ikke minst sterkere
markedsorientering og varemerkebygging. Fiskeriene har et stort og økende potensial,
ikke minst gjennom økt bioteknologisk og genetisk FoU. Det vil gi ny kunnskapsbase for
bedre å forstå ressursbiologien på alle trofiske nivå og dermed kunne høste legitimert
og bærekraftig med helt nytt format sammenlignet med i dag, blant annet på grunn av
oppskalering som et resultat av spredning av beskatningstrykket på flere arter og
trofiske nivåer, fremstilling av høyprisprodukter fra organismer på lavere trofisk nivå
etc. Videre ligger kanskje det aller største potensialet på et område Norge har
satset lite hittil: utvikle segmentet havbeite i høyproduktive havområder der Norge har
helt spesielle forutsetninger med sin lange kystlinje og havbassenger med moderate
dybder. (Jfr. Rapporten «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050», DKNVS/NTVA
2012).

Rekeskall
mot sopp
Forskere ved NMBU utvikler et miljøvennlig anti-soppmiddel til bruk
på planter i landbruket.
Middelet har potensial til betydelig å
redusere bruken av kjemiske soppdrepende midler.
Utgangspunktet er reke- og krabbeskall, hvor hovedbestanddelen er stoffet
kitin. Ved hjelp av avansert enzymteknologi kan råstoffene omdannes til
såkalte kitooligosakkarider. Forskerne
har funnet ut at enkelte typer kitooligosakkarider er kraftige anti-soppmidler.
De er ikke giftige og vil brytes ned i
naturen.
Forskere ved NMBU har i mer enn ti
år forsket på enzymer som bryter ned
biomasse. Både enzymteknologer og mikrobiologer har vært med på utviklingen
av produktet
– Vi har funnet at kitooligosakkarider
av en viss lengde og acetyleringsgrad
gir en veldig god beskyttelse på planter
mot soppangrep og bruk av kitooligosakkarider vil kunne føre til en betraktelig
nedgang i bruken av kjemiske plantevernmidler, sier Arne Tronsmo, professor
i mikrobiologi, til forskning.no
Funnet har resultert i en patentsøknad på produktet, og det er opprettet
et selskap, BioChos som med støtte fra
Innovasjon Norge, skal drive arbeidet
videre. Selskapet vil i første omgang
jobbe med å utvikle plantevernmiddelet.
BioChos-teamet består av postdoktor Berit Bjugan Aam (daglig leder),
professor Vincent Eijsink, professor
Morten Sørlie og Arne Tronsmo.
Markedet er verdensomspennende,
prisen vil være konkurransedyktig og
kommende EU-regler vil skape etterspørsel etter et alternativ til dagens
soppdrepende midler, sier Aam til
forskning.no.

Biomarin ingrediensindustri

Næringen deles inn etter markedssegmenter: Fôringredienser, næringsmiddelingredienser, ingredienser til kosmetikk, farmasøytiske ingredienser, industrielle enzymer,
biomaterialer etc. Den norske biomarine næringen omsetter for nesten 5 milliarder i
året og har hatt en vekst på rundt 20 % årlig. Den er i global målestokk betydelig større
relativt sett enn annen marin næring da den utgjør ca 20% av verdens omsetning. Det
er de marine oljene som har den største veksten og salget av proteiner, enzymer og
alginater er økende. Produktene har bredt og økende nedslagsfelt: Fôr til akvakultur,
ernærings-, legemiddel- og helsekostprodusenter, kosmetikkindustrien, annen
prosessindustri (for eksempel enzymer til biokatalytiske og enzymatiske prosesser),
biomaterialer, bioenergi etc. Industrien har derfor grenseflater og koblinger mot andre
store næringer og sektorer som akvakultur, industriell bioøkonomi og legemiddelindustrien. Næringens største utfordringer ligger både på å kunne bygge en langsiktig eierkultur da sektoren er svært FoU og innovasjonsintensiv samt å kunne utvide
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råvaregrunnlaget. Marine fettstoffer er under sterkt press og alternativer ligger i lite
utnyttet råstoff fra eksisterende industri, nye fiske- og havressurser (krill, rauåte,
mikro- og makroalger, planter etc). Industrialisering basert på disse nye kildene krever
langsiktighet med tilsvarende behov for utviklingsarbeid, også innen prosessteknologi
og oppskalering.

Bioprospektering

Holder teten
i marin genomikk
”The Aqua Genome Project” skal
sørge for at Norge beholder sin
ledende posisjon internasjonalt
innen marin genomikk og kan skape
en unik kunnskapsbase på torsk og
laks.
Prosjektet er finansiert med cirka 40
millioner kroner fra Norges forskningsråd og involverer deltakere fra Universitetet i Oslo (UiO), NMBU, Nofima og
AquaGen AS.
Prosjektet ledes av Kjetil S. Jakobsen
ved Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) ved Institutt
for biovitenskap. Dette er et av Norges
sterkeste vitenskapelige miljøer, og har
et utstrakt internasjonalt forskningssamarbeid.
The Aqua Genome Project bygger
på erfaringene som forskningsgruppen
ved CEES har opparbeidet seg gjennom
sekvenseringen av genomene til torsk
og laks. Dette er mulig fordi kostnadene
til DNA-sekvensering nå er blitt redusert
med en faktor av 1000 til 10000 ganger
i forhold til tidligere teknologier.
I og med at vi har tilgang på genomsekvens fra begge arter, innebærer
dette at det er mulig å gjøre storskala
sekvensering og kartlegging på individog populasjonsnivå.
Datagrunnlaget for prosjektet skal
genereres ved genomsekvensering
av 1000 individer av torsk og laks fra
utvalgte populasjoner og oppdrettsfisk.
Denne informasjonen skal brukes til
bedre å forstå egenskaper som er
relevante for både akvakultur og
forståelsen av biologien hos de to
artene.
Måler et å bygge opp et helt nytt
genetisk kunnskapsgrunnlag for torsk
og laks som akvakulturnæringen,
forvaltningen og forskningsmiljøene kan
nyte godt av. Det skal øke effektiviteten
innen lakse- og torskeoppdrett og bidra
til å redusere medisinbruken i akvakulturnæringen.
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Marin bioprospektering er et felt med særnorske fortrinn pga store havområder med
lite utforskede genetiske ressurser, ikke minst i dyphavet og i subarktiske og arktiske
strøk der forekomsten av forbindelser med ekstreme egenskaper kan ha stort potensial
fra enzymatisk basert prosessindustri til legemidler og biomaterialer. Virksomheten er
spesielt bærekraftig siden den er basert på identifikasjon av biologisk aktivitet,
hvoretter man tar sikte på påfølgende syntetisk framstilling av aktiv del av forbindelsen. Man forbruker dermed ikke de marine ressursene. Det er behov for spesiell langsiktighet da FoU-delen er omfattende med mange trinn fra «biodiscovery» via identifikasjon av aktivitet til isolering, karakterisering, konstruksjon/syntese og ikke minst
uttesting av produkt. Tålmodig kapital i oppstartfasen er det tilsvarende behov for.
Det er investert betydelige ressurser innenfor marin bioprospektering, og gjennom
blant annet MabCent-SFI, er det bygget opp en omfattende og fremtidsrettet infrastruktur, samt et internasjonalt fremtredende fagmiljø. Det knyttes fortsatt store forventninger til innovasjon og nyskaping basert på forskning innenfor dette fagområdet.
En videre satsing vil bidra til å realisere potensialet for industri- og næringsutvikling,
ikke bare innenfor farmasi og legemiddelutvikling, men også annen industri så som mat
og ingrediensindustri. UiT vil gjennom etableringen av et Nasjonalt senter for marin
bioprospektering («Marprosp - The Arctic Centre of Marine Bioprospecting») videreutvikle kompetansen og infrastrukturen som allerede er etablert. Dette vil gi ringvirkninger for både regionalt, nasjonalt og internasjonalt næringsliv.

Attraktivitetsvurdering
KLYNGEATTRAKTIVITET

Akvakultur og biotek-basert innsatsleveranse
Norge som helhet har format og sammensetning til å kunne defineres som en kunnskapsklynge med globalt format, med klassiske kjennetegn som krevende produsenter
i samspill med en velutviklet leverandørnæring. Selv om det har skjedd en betydelig
konsolidering i sektoren over de 40 årene med dannelse av større foretak, herunder
noen som er multinasjonale, består fremdeles mye av næringens av små og mellomstore bedrifter.
Bedriftene er spredt langs mesteparten av Norges kyst hvor mange er aktive medlemmer i de marine klyngene NCE Aquaculture (Nordland), akvARENA (Trøndelag) og
ARENA Ocean of Opportunities (Rogaland) og det marine miljøet i Bergensregionen.
Klyngene vil ha en viktig rolle i å forsterke innovasjonstakten i de mest vekstkraftige og internasjonalt rettede havbruksmiljøer. Det anbefales i den forbindelse at
en GCE-Aquaculture klynge med utgangspunkt i de tre eksisterende havbruksklyngene
blir etablert og således bidrar til å samle den innovative kraften i en nasjonal satsning.
Ingrediensindustri og bioprospektering
Næringen består av bedrifter som er spredd rundt i landet, men med en kraftfull klynge
i Ålesundregionen: «Omegaland». Det er for tidlig å vurdere klyngeattraktiviteten.
Men næringen er dynamisk, FoU-intensiv og har en stor framtid, selv om ekspertene
er usikre på hvilken retning som vil bli dominerende framover. Tromsøregionen har en
gryende klynge av potensielle vekstselskaper (Marine Biochemicals AS, Arctizymes AS,
Lytix AS) og noen større internasjonale (Nordic Pharma) koblet til toppkompetansen i
marin bioprospektering ved universitetet og tilliggende fasiliteter. Dette er en spesielt
utpekt nasjonal satsing.
UTDANNING OG TALENT
Akvakultur og leverandørindustri
Attraktiviteten varierer sterkt over sektorene og over regioner, særlig hvis vi begrenser
denne vurderingen til bioteknologi-intensiv virksomhet: Utdanning innen bioteknologi er i mindre grad relevant for de tradisjonelle fiskeribedriftene, men etterspørselen av kompetanse er økende fra de moderne industrielle fiskeriaktørene. Sam-
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tidig er slik utdanning helt avgjørende for dem som arbeider innenfor ressursbiologien
og fiskeriforvaltningen, og som driver vital kunnskapsbygging på dette området (se
eget avsnitt under fiskeri). Utdanningen innen fiskehelse og forskning som foregår
ved UiT, UiB og Veterinærhøyskolen (NMBU) er svært viktig for aktørene i oppdrettsnæringen, og i det bioteknologibaserte leverandørsegment. Aller viktigst er dette for
aktørene innenfor ingrediensindustri og bioprospektering (se nedenfor).
De små og mellomstore akvakulturbedriftene har relativt lav andel av høyt utdannede ansatte, og næringen som helhet har ikke fulgt samfunnets utvikling med
hensyn til utdanningsnivå. Hordaland-regionen har den marine sektorens høyeste
generelle utdanningsnivå. Tromsø leverer over 1500 nyutdannede med høyere grad
i marine studier. Nofima og de andre FoU-enhetene som Sintef Fiskeri og havbruk
og universitetene bidrar med kritisk viktig kompetanseinnsats. Dette samspillet i
«akvakulturrevolusjonen» er sentrale virkemidler i den positive utviklingen og verdiskapningen man har hatt både i akvakulturen og leverandørindustrien. Selv om
kjerneaktiviteten i næringen i forhold til sitt format bare sysselsetter rundt 5000, så er
ringvirkningene store representert med leverandører og underleverandører. Analyser fra
2010 (Henriksen m.fl. 2012) viser at ringvirkningene utgjorde 20000 årsverk med en
produksjonsverdi på ca 46 mrd kr, dvs en ringvirkningsverdi like stor som kjerneaktivitetene (eksportverdien) av både oppdrett og fiskeri. Det er mange institusjoner i
Norge med spesialisert utdanningstilbud, men pga få arbeidsplasser er det også relativt
få studenter ved utdanningsstedene.
Ingrediensindustri og bioprospektering
Det er flere utdanningsinstitusjoner med tilbud innen denne type bioteknologi.
Tromsø-regionen har med sin spesielle satsing på bioteknologi-intensiv marin sektor og
bioprospektering skapt en regional klynge med svært høyt utdanningsnivå. De
biomarine klyngene er spesielt koblet til Tromsø- og Møre-regionen, men også med
tiltagende akkumulering i Trøndelag, Nordland, Bergen og Stavanger og noen større
aktører i Oslo-regionen. Disse næringene krever også høy bioteknologisk kompetanse
«in house», og bedriftene må ha tett kontakt med utdanningsmiljøene for å rekruttere
talentene.
Et illustrerende eksempel er åpningen av Nordic Pharmas nye produksjonslokaler i
Kaldfjord i Tromsø som åpnet i oktober 2013. Her har en større internasjonal aktør valgt
å lokalisere sin virksomhet der den har best tilgang både på kompetent arbeidskraft og
råvarer.
FOU OG INNOVASJON
Akvakultur og biotek-basert innsatsleveranse
Akvakultur- og sjømatnæringen er relativt innovativ. I tillegg hevder norske forskere
seg internasjonalt med god publisering av nye resultater. Derimot er det en utfordring
med kunnskapsoverføring generelt i næringen, fordi bedriftene i moderat grad
investerer i kunnskapsarbeidsplasser. Sentrale FoU-miljøer for næringen: UiB, NMBU,
UiT, Sintef F&H, HKP, UiO, NIFES, Havforskningsinstituttet, Nofima, UiS, veterinærmiljøene, NCE Bødø etc.
Ingrediensindustri og bioprospektering
Produktutvikling innen segmentene høykvalitet marine oljer, spesialenzymer, andre
bioaktive proteiner og alginater krever mye forskning. Veien fram fra idé til innovativt
resultat er typisk lang og krever langsiktig satsing. Tilsvarende langsiktighet kreves
for den marine bioprospekteringen. Norge har sterke forskningsmiljø som har dannet
grunnlaget for denne næringen med kunnskap og innovasjon. Tilsvarende langsiktighet
kreves for den marine bioprospekteringen. For en del av markedssegmentene i denne
sektoren finnes det barrierer mot innovasjon forbundet med kostnadene som påløper
for å dokumentere helsefremmende virkninger – såkalt helsepåstand. Se mer om dette i
kapittelet om Sektorspesifikke utfordringer.

Forvalter
laksegenomet
AquaGen eier og forvalter verdens
mest foredlede avlsmateriale på
atlantisk laks og regnbueørret.
AquaGen er et avlsselskap som utvikler,
fremstiller og leverer genetisk
materiale til den globale havbruksindustrien. Gjennom markedsorientert
forskning og utvikling har selskapet
oppnådd en ledende posisjon som leverandør av befruktet rogn av atlantisk
laks og regnbueørret.
Avlsarbeidet de siste 40 årene
har hatt stor betydning for økningen i
produktiviteten i oppdrettsnæringen
og blant annet medvirket til nesten en
halvering i produksjonstiden fra smolt
til slaktestørrrelse, bedre fôrutnyttelse, høyere overlevelse, og forbedret
filetkvalitet. I 2009 gjorde Aquagen den
første lakserogna som er selektert ved
hjelp av genmarkører for økt resistens
mot virussykdommen IPN tilgjengelig.
AquaGens produkter er en videreutvikling av det arbeidet som ble
startet av avlsforskere på Norges Landbrukshøyskole (NLH), nå NMBU.
Professor Harald Skjervold ved Institutt for husdyravl, NLH var drivkraften i
arbeidet med å innføre moderne prinsipper i norsk husdyravl. Han etablerte en
avlsstasjon for regnbueørret ved Dal på
Romerrike. Det ble i årene 1968-1970
samlet inn regnbueørretmateriale fra
Norge, Sverige og Danmark. Senere ble
denne avlsfisken flyttet til avlsstasjonen på Sunndalsøra.
I 1992 ble Norsk Lakseavl AS
etablert. Året etter overtar selskapet
aksjene i Akva Gen AS (Akvaforsk
AS` selskap for produksjon og salg
av rogn) på Sunndalsøra. Norsk Lakseavl
var eid av næringsutøvere, myndigheter,
bank/ forsikring og utstyrsleverandører.
I 1999 skifter selskapet navn og profil
til AquaGen AS.
Verdens fremste aktør innenfor
fjærfegenetikk, Erich Wesjohann
Group GmbH (EW Group) kjøpte i
2008 50,2 prosent av aksjene i AquaGen AS og eier i dag 92.9 prosent.

EIERSKAP
Akvakultur og biotek-basert innsatsleveranse
Næringen har brukbar tilgang på kompetent kapital. Oslo er den største børsen for
notering av sjømatselskaper både i antall og verdi, 15 selskap og 70 milliarder i verdi i
utgangen av 2013.
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Gjennom årene har det blitt en klar profesjonalisering både blant investorer og blant
ledere for de største selskapene.
Ingrediensindustri og bioprospektering
Noen bedrifter har vært børsnotert som Pronova, og dette har åpnet investorenes øyne
for næringen. Nylig ble Pronova kjøpt opp av BASF fra Tyskland og det internasjonale
konsernet FMC er en hovedleverandør av alginat. Men denne næringen har en utfordring med kapital til nye prosjekter pga lang utviklingstid som er typisk for
bioteknologiske produkter.
En trend som er tydelig er at norske kapitaleiere selger seg ut av kunnskapsintensiv bioteknologibasert leverandørindustri innen havbrukssektoren
• Farmasi: Norbio solgt til Intervet, senere til Merck/MSD Animal Health. Pharmaq er
solgt til Permira-fondene.
• Fôr: Ewos ble nylig solgt til utenlandske finansielle investorer. Tidligere er Skretting
solgt til Nutreco og Biomar (danskeide) er tidligere solgt ut.
• Avl: AquaGen ble majoritetsovertatt av EW Group i 2007 og helt overtatt av EW Group
i 2013.

INFEKSIØS PANKREASNEKROSE (IPN) HOS LAKS
Effekten av resistensgenet mot IPN
er svært sterk: 60 % dødelighet hos
kontrollene {uten resistensgen} ved
belastning og minimal dødelighet
hos bærerne av resistensgenet.
[Kilde: AquaGen AS]
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Dermed er nøkkelbedrifter og lokomotivene innen de viktigste leverandørindustriene
til havbrukssektoren solgt ut av lander. Dette er Ikke nødvendigvis negativt i en global
økonomi, men verdt å problematisere opp mot den generelle diskusjonen over mangel
på kompetent og langsiktig kapital i Norge.
Nevnte selskaper representerer omfattende og avansert teknologi og knowhow
som har lang tidshorisont for oppbygging. Det som kommer til å skje innen disse tre
nevnte leverandørområdene er at kunnskapen og teknologien som er utviklet i dragsuget av laksenæringen i Norge, nå er klar for tilpassing, implementering, og internasjonaliering i andre akvakulturindustrier. Denne globaliseringen og oppkapitaliseringen av
norsk teknologi vil ikke havne på norsk hender. Dette er beklagelig, men det kan synes
som norske eiermiljøer mangler visjoner på hvordan immaterielle verdier og teknologi
kan kapitaliseres innenfor andre sektorer enn produksjon av laks, dvs. innenfor biovitenskapsbasert leverandørindustri. Hverken de store og enda mindre grad de mange
mellomstore og små produsentene kan forvente å kunne bygge opp tilsvarende
kompetanse og løsninger internt.
Dette skjer parallelt med en sterk konsolideringstrend i produksjonsleddet og
vertikal integrering hvor produkter og tjenester som tidligere var utviklet og levert av
eksterne aktører/leverandørindustri nå blitt integrert «in house». Dette er dermed en
stikk motsatt utvikling av hva som skjer innen internasjonal farmasøytisk industri hvor
man bygger ned in-house aktiviteten av hightech «risikosport» knyttet til produktutvikling og nye teknologiplattformer.
For marin sektor betyr dette igjen at de store oppdrettskonsernene forlater rollen
som krevende kunde og trekkraft overfor vitenskapsintensiv produktutvikling hos
leverandørindustrien. Den norske fiskebørsen er blitt rikere på sjømat men fattigere
på biovitenskapsbasert leveranse. Klyngen har definitivt tapt kraft og dynamikk både
gjennom aktørtap og kunnskapstap. Kan og skal vi gjøre noe med dette?

QQ

GENOTYPE FOR IPN RESISTANCE
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Akvakultur og biotek-basert innsatsleveranse.
Fórinnovasjon har vært viktig for å redusere miljøeffektene, men omfanget av norsk
havbruk er så stort at dette vil forbli en utfordring. Tilsvarende har vaksiner vært viktig
for å redusere sykdom og eliminere antibiotikabehandlingen, men fortsatt er parasitter
en stor utfordring og et omdømmeproblem. Tap av fisk fra merdene er redusert, men
fortsatt er rømt laks et beydelig tema, ikke minst pga. sykdom og parasittspredning
samt uønsket genetisk interaksjon med villaksen.
Rømmingsproblematikken koblet til miljø og villaksinteraksjon er et betydelig
omdømmeproblem for næringen som det nå er satt ny offensiv inn i næringens nye
miljøsatsing. Ingrediensindustri og bioprospektering Utfordringen er en bærekraftig utnyttelse av marine ressurser og herunder implementering av nye råvarebaser for å lette
presset på de eksisterende. Bioprospekteringen har ikke denne utfordringenn
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GLOBALE MARINE OLJER UNDER PRESS

Designer
proteiner

Økende fôrbehov i akvakultur, økt human konsum av omega-3

Biomega AS utvikler proteiner og
lipider fra marine råvarer ved hjelp
av enzymatisk hydrolyse.
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Flere fiskearter blir brukt som råvarer,
men Biomega spesialiserer seg på
behandling av avkapp laksefisk, og
produktlinjen inkluderer blant annet
peptider, aminosyrer, mineraler og oljer
fra laks.
Enzymatisk hydrolyse er det grunnleggende konseptet, som blir etterfulgt
av separasjonstrinn som gir høykvalitet
proteiner, lipider og andre avledede
produkter. Bruk av enzymer ved lave
temperatur sikrer optimal utnyttelse av
de helsemessig fordelene ved fisk.
Selskapet har flere patenter som
dekker prosessen fra prosessering av
råvarer til bruk av sluttprodukter.
Blant produktene er marine mineraler, ulike oljer til blant annet fôr og i
kosttilskudd for mennesker, og proteiner.
Biomegas teknologi gjør det mulig å
produsere designede proteiner.
Biomega deltar sammen med
Borregaard i et nasjonalt forskningsprosjekt, NorZymeD sammen med seks
forskningsinstitusjoner. Prosjektet
er finansiert gjennom Biotek 2021 i
Norges forskningsråd med NMBU som
prosjekteier og forsker Vincent Eijsink
som leder. Hensikten er blant annet å
utvikle enzymer for å utnytte biomasse
innenfor trevirke og avkapp fra fiskeri
og havbruk. Borregaard og Biomega vil
bidra til å drive prosjektet i en retning
som fører til at norsk industri kan nyte
godt av resultatene.
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SCENARIO 2050: POTENSIAL FOR MARIN VERDISKAPING

Scenario 2050 fra «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050»
DKNVS / NTVA rapport 2012, predikterer en leverandørindustri på 70 mrd nok i 2030 og
125 mrd nok i 2050. En måloppnåelse betinger sannsynligvis at det enten tvinger seg
fram gjennom egendynamikk siden produsentleddet, som stadig øker, ikke på langt nær
har alle løsningene internt eller så må det utvikles og utøves en bevisst innovasjons- og
næringspolitikk som driver fram en ny robust leverandørsektor.
600.0

Fiskerinæring
Havbruk, laks og laksefisk
Marine ingredienser
Leverandørindustri, inkl fôrproduksjon

500.0

Havbruk, nye arter
Marine alger
Høyproduktive havområder

400.0

Havet er undervurdert som
verdens «spiskammer».
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300.0

20 0 . 0

MRD. KR. I OMSETNING

Verdens befolkning er ventet å øke
med 2-3 milliarder mennesker frem til
midten av dette århundre, samtidig som
velstanden også ventes å øke.
Havet står for halvparten av primærproduksjonen i verden men bidrar bare
med 2 % av menneskehetens mat. Det
er avgjørende viktig at vi i de kommende
tiårene finner bærekraftige metoder til
å hente langt mer mat fra havet. Vi kan
hente ny råvarebase fra flere trofiske
nivåer i havet som krill og Calanus, men
kan også flytte havbruksproduksjonen
ned til de som spiser alger, for eksempel
skjell: her er praktisk talt ingen begrensning i hva som kan produseres. Selv om
Norge skal leve av laks lenge ennå, er
fremtidig vekst i havbruk bygget på at
vi både finner andre råstoffer til laksen
og at vi finner mer hensiktsmessige
livsformer for matproduksjon enn både
laks og kylling. Her kommer algespisende skalldyr ,kamskjell, blåskjell, etc., til
å kunne spille en lang viktigere rolle.
En hittil undervurdert og underestimert
biomasse i havet er mesopelagisk fisk.
En forskerguppe ved UiB: Kaartvedt,
Staby, Aksnes (2012) Mar. Ecol. Prog.
Ser. 456: 1-6 viser at biomassen av
mesopelagisk fisk i verdenshavene er
underestimert med minst en faktor på
10, og at det finnes langt mer av disse
små fiskeslagene enn den totale årlige
fiskefangsten i verden. Det er altså
store muligheter for økt uttak fra havet
ved å fokusere på mer kortlivede arter
lenger nede i næringskjeden (både mesopelagisk fisk, skalldyr og dyreplankton).
Dette kan delvis bli mer høyverdig mat
for mennesker og delvis mer marint fôr
til havbruk.
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DYNAMIKK
Akvakultur og biotek-basert innsatsleveranse
Klynger utvikler seg ved et sterkt samspill regionalt. Sett i lys av dette er klyngedynamikken inne akvakultur i Norge mer nasjonal enn regional. De lokale kundene er
mindre krevende enn de utenlandske kundene. De nasjonale og internasjonale
leverandørene er klart viktigere enn de regionale leverandørene. Videre er
konkurransen størst nasjonalt og ikke lokalt. Det sterke fokuset på laks setter også en
begrensing både for dynamikk og klyngeutviklingen.
Ingrediensindustri og bioprospepktering
Det er få aktører, men med noe nasjonale konkurranse inne marine oljer. For de andre
områdene er det fortrinnsvis internasjonal konkurranse. Men pga tidligere nevnte
spredningen av bedriftene er det lite klyngedynamikk.
Sektorspesifikke utfordringer – akvakultur og biotekbasert innsatsleveranse
Det er behov for å optimalisere innovasjonssystemet og kulturen for å løse de store
spørsmålene (fôrråvarer, areal, virussykdommer, miljø, rømming, omdømme, nye arter
som buffer for den volatile laksen, markedsinnovasjon) for å befeste og styrke Norges
marine verdiskapning. Dette gjøres best ved å implementere tiltakene beskrevet i
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kapitlene om innovasjonssystemet og humankapital, herunder med betydelig innsats
for rekruttering av human kapital (talent og produksjon av topp kompetent personell) til
å inngå på en rekke ulike poster i hele den marine kunnskapsallmenningen.
Man må også lage konkrete tiltak for å motvirke «erosjonen» av det norskeide
bioteknologi-intensive leverandørleddet. Dette er en av innovasjonsmotorene i akvakulturnæringen og våre visjoner om bærekraftig mangedobling av sjømatproduksjonen
vil neppe kunne realiseres uten revitalisering av dette innovative og jobbskapende
segmentet.
Sektorspesifikke utfordringer – marin ingrediensindustri og bioprospektering
Her handler det om å få til bedre utnyttelse av eksisterende råvarer (restråstoff og
utkast særlig stort fra hvitfisk: ca. 200 tusen tonn) og utvikle bioraffineringsteknologier for kostnadseffektiv produksjon av høyverdiprodukter fra laks, hvitfisk, pelagisk),
finne nye råvarekilder og utvikle prosessmetoder for disse (mikroalger, makroalger, krill,
rauåte etc), da marine råvarer er under press, særlig marine oljer. Den nye marine
protein-sektoren må utvikles. Kommersialiseringen fra marin bioprospektering må
styrkes.
Helsepåstandsforordningen for næringsmidler
Det er en betydelig utfordring å få bygget opp kompetanse og høyteknologiske
leverandørmiljøer i Norge som kan teste næringsmiddelproduktene i forhold til nevnte
helse-påstandsforordning.
Utvikling og markedsføring av kosttilskudds-produkter med offentlig godkjent helsepåstand inngår i en sentral strategi for norsk marin ingrediensindustri for å kunne øke
verdiskapingen fra marint råstoff og marine ingredienser. Den norske marine
ingrediensindustrien har derfor som mål å utvikle produkter med en høyere foredlingsog dokumentasjonsgrad enn hittil, og dermed å gå fra mat- og kosttilskuddsmarkedet til
markedet for næringsmidler med dokumenterte helseeffekter. I Europa er skillet mellom
disse markedene tydeliggjort ved den såkalte ”påstandsforordningen”(EF1924/2006)
som er implementert også i norske forskrifter. Den skal veilede forbrukerne i forhold
til dokumenterte helsemessige effekter, og samtidig beskytte forbrukerne mot falske
helsepåstander og uredelig markedsføring. EU har godkjent 222 helsepåstander som
kan brukes om næringsmidler, inklusiv kosttilskudd. De fleste av helsepåstandene
gjelder vitaminer, mineraler, fettsyrer, protein og spesifikke fiber. European Food Safety
Authority (EFSA) har vurdert påstandene, og funnet at det er vitenskapelig dokumentasjon for de påståtte helseeffektene.
Liknende lovgivning finnes også i det nordamerikanske markedet. Produkter med
offentlig godkjent helsepåstand kan - i likhet med legemidler – kun selges dersom det er
framskaffet solid vitenskapelig dokumentasjon, som er vurdert og akseptert av
offentlige myndigheter.
Hvis man ikke kan verifisere helsepåstander vitenskapelig, så kan heller ikke produktene markedsføres med slike helsepåstander. På den annen side, med vitenskapelig
dokumentert innhold og metabolske effekter, kan en aktørs produkt løftes opp i et nytt
segment med helt ny prisstruktur: kosttilskudd med offentlig godkjent helsepåstand.
Norske aktører lider under at de må kjøpe slike tjenester ute pga manglende
kompetanse hjemme.
Næringen har en del sterke eiermiljøer, men ikke nok til å løfte ut alle nye konsepter
fra «akademiet» som har livets rett. Derfor også her behov for mer tidlig-fase kompetent risikovillig kapital.
En liten skog av norske bedrifter har ca. 20% av global omsetning innen biomarin
sektor: BASF/Pronova Biopharma, Aker BioMarine, EPAX, Biomega, Seagarden, Arcticzymes, Firmenich Bjørge Biomarine, Marine Harvest Ingredients, Calanus, FMC Biopolymers, CLAR, OliVita, Hoffseth Biocare, GC Rieber Oils, Probio/Ayanda, Akva-Ren, Eximo,
Contra, Marealis, Cognis Scandinavia, Napro Pharma, Berg Lipidtech, Pharma Marin,
Polargodt, Algea, Hydral, Fortuna Oils, Vital Seafood, Denomega, Hordafor, Rieber&Søn,
Aqua Bio Technology, Primex Biochemical, Regenics, Omegatri, Marine Bioenergy, Nutrimar, Scanbio, Aquarius, Denomega Nutr. Oils, Maritex, Sigmarine m.fl.

Øker oksygeninnhold i vann
Det norske selskapet OxySolutions
AS har utviklet en patentert metode
som øker oksygeninnholdet i
vannet. Mulige anvendelsesområder
er blant annet fiskeoppdrett, ulike
medisinske områder, funksjonell
drikke og kosmetikk.
Startpunktet for alle fremtidige
produkter er OxySolutions` oksygenrike
vann. I korte trekk består produktet av
rent vann tilsatt mineraler og oksygen
som har gjennomgått en rekke
prosesser. Alle prosesser er bygget inn i
en patentert maskin. Både prosessen og
anvendelsesmetode er patentbeskyttet.
OxySolutions` teknologi gjør det
mulig å øke nivået av oppløst oksygen i
vannet. Tester har indikert stabile nivåer
på over 90 mg / l, eller ca 10-12 ganger
høyere enn tidligere antatt mulig.
I oppdrettsnæringen er oksygentilsetning en svært viktig funksjon.
I lukkede resirkulerende akvakultur-systemer som klekkerier, settefiskanlegg og brønnbåter, blir oksygen
boblet inn i vannet.
Dette har flere ulemper. Mye av
oksygen forsvinner ut av vannet igjen,
fisken utnytter lite av det som faktisk
blir tilført, og det er vanskelig å opprettholde konstant oksygenkonsentrasjon i
anlegget. Prosessen krever mye energi,
og boblene kan stresse fisken.
Oxysolution løsning er å blande
super-oksygenert vann med vanlig vann
som sirkulerer i anlegget. Det skal gi et
stabilt høyt nivå oksygen i vannet, noe
som trolig også vil øke fôring-effektiviteten vesentlig. Innen lakseoppdrett
arbeider OxySolutions med et prosjekt
for fullskala testing av teknologien i
smoltproduksjon.
OxySolution har presentert sin teknologi for de store aktørene i oppdrettsnæringen og fått gode tilbakemeldinger.

ANBEFALTE TILTAK INNEN MARIN SEKTOR

Dagens situasjon og mangler
Sektoren er i verdenstoppen både innen akvakultur/sjømat og marin ingrediensindustri. Akvakulturen har i deler en sterk eierstruktur med finansielle muskler. Imidlertid
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trenger også denne sektoren mer risikovillig tidligfasekapital for å utvikle den store
diversiteten av nye løsninger som kan kommersialiseres og dermed også videreutvikle
innovasjonsmotorene i næringen: leverandørindustrien.
Nye løsninger og betydelig tilførsel av kvalifisert human kapital trengs for å møte
de store oppgavene i akvakulturen (virussykdommer, rømming, fôrkilder, bedre utnyttelse av restråstoff, nye arter i oppdrett som langsiktig motvekt til ensidig avhengighet av et volatilt laksemarked. Et mindre utviklet segment, havbeite på høyproduktive
havområder, og med betydelig potensial vil kunne være et av svarene på å diversifisere
norsk oppdrett ut over laksen. For å utvikle dette potensialet trengs betydelig tilførsel
av kompetanse (for eksempel fjerne Østen) og investeringer. Videre trengs ny kompetanse og teknologi til bærekraftig utnyttelse av nye råvarer (mikro- og makroalger, nye
arter på ulike trofiske marine nivåer) og bedre utnyttelse av restråstoff med tilhørende
raffineringsteknologi til å møte presset ingrediensindustrien nå har på seg for å finne
råvareløsninger. Tålmodig kapital til marin bioprospektering er en forutsetning for å
kunne tappe det langsiktige store potensialet i dette FoU-intensive segmentet. Dette
er noen nøkkelområder som kan bidra til at Norge befester sin globale posisjon som
leverandør av høykvalitets produkter og kompetanse innen marin sektor.

Ønskede nye løsninger

Klynge
Forsterke innovasjonsaktiviteten ved å etablere en nasjonal GCE-Aquaculture klynge
for havbruksnæringen. Gjennom strategiske samarbeidsprosjekter mellom klyngens
partnere og med eksterne partnere vil dette bidra til økt verdiskaping, forsterket attraktivitet og posisjon innenfor globale verdikjeder.

Teknologirevolusjon
med Ugelstads kuler

Human kapital
Hovedkonklusjonen fra rapporten «Et kunnskapsbasert Norge» (T. reve & A. Sasson,
Universitetsforlaget 2012), konkluderer ut fra attraktivitets- og kunnskapsnavmodellen
at næringen scorer godt på FoU og innovasjon, eierskap og til dels klynge med lavt på
utdannings- og talentattraktivitet. Styrke humankapitalen på alle nivåer i kunnskapsallmenningen og verdikjeden. Lage insentivordninger for å hente hoder fra verden utenfor og insentiver til å velge realfag, bionæring og marin sektor. Se eget kapitel.
Finansiell kapital
Her vises til det generelle kapittelet for finansiell kapital for alle biosektorene. Langsiktig kompetent kapital er særlig viktig for bioteknologi-intensiv leverandørsegment og
biomarin del (ingrediens og marin bioprospektering).

John Ugelstad, Professor i polymerkjemi fra NTNU og SINTEF utviklet,
verdens første og eneste monodisperse polymerpartikler nesten uten
størrelsesbegrensning, fra nanometer til «snøballer».
Applikasjonsbredden er enorm: diagnostikk, kreftbehandling, separasjon,
materialteknologi, m.m.
Kanskje litt typisk norsk, så ble små
verdier bygget i Norge. Tidligere svenske
Pharmacia kjøpte bl.a. rettighetene til bioseparasjon under 1 l (all finkromatografi).
Norske Dyno overtok bulk produksjon,
mens det norske oppstartselskapet Dynal,
nå eid av amerikanske Life Technologies,
utviklet og solgte en rekke diagnostiske
og bioseparasjonsprodukter og molekylære labteknikker og roboter med stor
omsetning i det internasjonale markedet
basert på magnetiske partikler.
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Systemskifte i havet
Ny kunnskap om havressursene vil legge grunnlag for ny vekst både i volum og verdi.
Det anbefales at marin genomikk og tverrfaglige økosystemstudier oppgraderes betydelig for bedre å kunne forstå genetiske bestandsstrukturer, dynamikk, utbredelse,
rekruttering av de klassiske fiskeriressursene og bedre forstå interaksjoner mellom
ulike trofiske nivåer etc. Den nye kunnskapen vil kunne gi større forutsigbarhet og
dermed optimalisere fangst og forvaltningsregimer. Dette vil igjen gi sikrere økonomi
og forutsigbarhet for fiskeriene og mer robust grunnlag for nye høstingsregimer på nye
arter/nye trofiske nivåene med utvikling av høyprisprodukter (krill, calanus etc). Videre
vil man få et sikrere grunnlag for kvotebestemmelser, nasjonale ressursrettigheter,
sporing av illegale fangstregimer og assistere de seriøse aktørene i å bygge gode
merkevarer og omdømme. «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050», DKNVS/
NTVA rapport 2012 forventer nesten en dobling av verdiskapingen fra fiskeriene i
2050, dvs ca 45 mrd kr. Vi tror at den nye kunnskapsbaserte strategien beskrevet ovenfor vil være en viktig forutsetning for å nå denne målsettingen.
Nye råvarer (dyrking av makro- og mikroalger, hoppekreps etc)
Vi er på terskelen til å bygge en ny næring ved å lære oss å dyrke organismer på et
lavere nivå i næringskjeden enn fisk. Det er lang vei å gå og vi har mye å lære fra
Europa, Australia og USA innen mikroalger og fra Østen innen makroalger, der man
produserer mer enn 15 mill tonn makroalger årlig og hele 90% går direkte til menneskeføde. I Norge har tradisjonen vært fremstilling av mel og alginat. Tang og tare kan gå
til fôr, fôringredienser, mat (sushi), helsekost, biobrensel (etanol og gass), biologisk
rensing, fjord- og jordforbedring, biokjemikalier og andre høykostprodukter og bioaktive
substanser gjennom ekstraksjon eller ved konvertering av en rikholdig karbohydartkilde
v.h.a. enzymatisk katalyse. Vi bør ha alle muligheter for å lage en fremtidig
industriell produksjon av makroalger av betydelig format i akvakulturområder eller
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områder dedikert til satsing på høyproduktive havområder. Etableringen av Norsk
senter for tang- og tareteknologi ved Sintef Fiskeri og Havbruk, sommeren 2011 var
et viktig startskudd for denne nye næringen. Marine lipider, herunder de essensielle
fettsyrene DHA og EPA, er under stort press fra både oppdrettsindustrien og helsekostnæringen. Av global produksjon av ca 1 mill tonn marine oljer går mesteparten til fôr
til fisk og dyr og helsekostindustrien er i sterk økning. Nye råvarekilder må derfor tas
i bruk. Nærliggende for dyrkning er mikroalger i fotobioreaktorer eller i åpne systemer
og etter hvert ulike krepsdyr som cyclops (hoppekreps) og andre copepoder i industriell
skala. Blant de ville ressursene er krill og raudåte gode kandidater og flere norske
aktører er i gang på alle disse områdene. Dette er igjen meget FoU og innovasjonsintensiv virksomhet med lang horisont før bærekraftige næringer etableres. Derfor
meget viktig med strategisk offentlig FoU satsing og tålmodige risikokapitalpenger i
bedriftsetableringsfasen på disse viktige områdene for bærekraftig marin næringsutvikling. Forventet biomarin verdi 2050: totalt ca 70 mrd kr, herav verdi fra marine
alger vel 40 mrd. Kr.
Bedre utnyttelse av råvarebasen
Norge har god utnyttelse av restråstoff fra laks og pelagiske arter selv om vi har mye
å gå på når det gjelder fremstilling av høykostprodukter fra de samme segmentene. På
hvitfisk derimot har vi langt å gå og kaster nesten 200 tusen tonn restråstoff årlig. Her
har vi mye å lære fra Island der de har en egen satsing på dette gjennom en ny klynge,
Iceland Ocean Cluster, som gjennom ulike tiltak, herunder finansiering, assisterer
bedriftsetablering med særlig fokus på produktutvikling fra restråstoff fra hvitfisk. I
Norge går dessuten fremdeles mesteparten av restråstoffet (ca 1 mill tonn) fra laks,
pelagisk og hvitfisk til ensilasje, fiskemel og olje. Som kjent hardner kampen om råstoffet til, og den biomarine FoU-intensive næringen som utvikler høykostprodukter vil
trolig ha dette som hovedråstoff på sikt. En viktig suksessfaktor i denne omleggingen er oppbygging av prosessteknisk kompetanse i bioraffinering, prosessteknologi og skalering. En viktig tiltak nylig er derfor opprettelsen Nofimas nasjonale
prosesslaboratorium i Kaldfjord.

Arktiske
enzymer
ArcticZymes utvikler, produserer
og selger enzymer som brukes i
molekylærbiologi innen forsknings
og - diagnostiske markeder.
Fra en portefølje av marine bioprospekteringsaktiviteter i arktiske strøk
utvikler ArcticZymes enzymspesifikk
rekombinant produksjon- og renseteknologi, som igjen gjør unike enzymer
tilgjengelig for helsemarkedet.
ArcticZymes’ enzymportefølje
vokser raskt, hovedsakelig på grunn av
utviklingen av strategiske partnerskap
med blant annet MabCent og MARZymes, samt resultater fra InnoZymes-prosjektet som ble støttet av Norges
forskningsråd.
Teknologien er utviklet siden tidlig
på 1990-tallet og om lag halvparten
av ArcticZymes` ansatte jobber med
forskning og produktutvikling. Selskapet har også et bredt samarbeid med
forskningsorganisasjoner både i Norge
og internasjonalt. ArcticZymes eies av
børsnoterte Biotec Pharmacon.

Høyproduktive havområder - ”Mer enn bare laks”
Utvikling av havbeite (Sea Ranching) på høyproduktive havområder kan gi grunnlag for
høstbar produksjon av en serie av stedbundne høyprisarter som ulike skalldyr (kamskjell, blåskjell, kråkeboller, hummer, kreps, sjøpølser etc). Dette kan være noe av svaret
på å gjøre Norge mindre avhengig av laks som eneste store eksportvare og dermed
gjøre oss mindre sårbare samtidig som vi utvikler et område som er forventet å gi
betydelig verdiskaping: Estimat 2050: 25 mrd kr.
Systemskifte i FoU
Vi må ha flere FoU-tanker i hodet på en gang. Vi må holde ambisjonen høyt på marin
livsvitenskap gjennom fortsatt sterk grunnforskning (Sarsia Seed har empiri for at oppfinnelser eller dealflow fra grunnforskningen har størst potensial). Samtidig må vi innstallere nye robuste næringsdefinerte FoU-konsortier, SFIer el l. for å ta opp og løse de
store utfordringene (fôr, helse, miljø, restråstoff), nye råvarer for ingrediensindustrien
og de nye mulighetene for næringen (høykostprodukter oppover i verdikjeden). Disse
oppgavene er for sammensatte til å takles av små miljøer og oftest trengs systemløsninger for å fikse systemfeil eller for å utløse nye potensialer. Derfor er også tverrfaglig og tverrsektoriell tilnærming ønskelig. Man har sterk empiri for blå/grønt samarbeid og det kan utvides til blå, grønt, rødt, hvitt og engineering, offshore, subsea-tech
etc. Forventet akvakulturverdi 2050: 240 mrd kr.
Markedsinnovasjon
Bygge kunnskap og kultur for markedsorientering og merkevarebygging. Anbefales
bygget et nasjonalt markedsforskningsmiljø. Norge kunne ha økt verdiskapingen
betraktelig fra sine produkter gjennom bedre markedsorientering og merkevarebygging.
Styrke bioteknologi-intensivt leverandørledd
Være oppmerksom på at sjømatsektoren som beskrevet ovenfor, er blitt betydelig fattigere på norskeide bioteknologibasert leverandørindustri de siste årene, og vurdere om
universitetene og de andre FoU-enhetene sammen med virkemiddelapparat, kapitaleiere og næring kan snu denne trenden og skape en ny generasjon leverandører.
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INDUSTRISEKTOREN
Miljøvennlige industrielle prosesser og produkter. Bioverdi vektlegger bioteknologi-intensive industrielle prosesser og produkter, inkludert bioenergi, biomaterialer og miljøteknologi: bioteknologibasert «cleantech».

NY UNDERSKOG OG GAMLE KLASSIKERE MED NY KRAFT
Hovedingrediensen
i bioøkonomien

I 1903 la Birkeland og Eyde grunnlaget
for en norsk og multinasjonal industrikjempe gjennom teknologien som henter
nitrogen fra luften som grunnlag for
kunstgjødsel.
Gjødsel ble et av hovedproduktene i
industrikonglomeratet Norsk Hydro, som
senere fisjonerte ut denne delen gjennom
det verdensledende gjødselselskapet Yara
som også selger en rekke industrielle løsninger, innen prosess og miljøteknologi.
Om ikke Yara er et biotek-intensivt
selskap, så er det tuftet på banebrytende
naturvitenskap og er verdensledende i å
forsyne bioproduksjonen med vekstfaktorer. Vurdert slik er kanskje Norsk Hydro og
Yara Norges sterkeste enkeltbidrag til den
delen av den globale bioøkonomien som
er basert på bioproduksjon og biomaterialer.
De norske ledende industriselskapene på bioprosess og bioraffinering
av råvare er først og fremst Borregaard
samt sildolje- og sildemelaktørene (for
eksempel Austevoll Seafood), tranproduksjonen (Møller’s Tran, Norges eldste
merkevare, grunnlagt i 1854), fôrindustrien (Ewos, Skretting) og alginat fra tang
og tare (Protan og FMC Biopolymer). Vårt
internasjonale flaggskip i omega-3 (og
med farmastatus) er Pronova Biopharma,
nå eiet av BASF.

BioVerdi - Slik kan bioøkonomien bli den nye oljen

Den norske råvarebasen er et fortrinn: Marine råvarer, avansert skog- og landbruk, avansert klassisk raffineringsindustri koblet med nye unike prosessteknikker. Det er store
omstillingsbehov, og potensiale for nye næringssegmenter, herunder innen miljøteknologien eller den bioteknologiske delen av den såkalte «cleantech»-næringen.
Hvordan styrke byggingen av denne?
Industriell bioteknologi er industrielle prosesser for fremstilling av bl.a. kjemikalier, enzymer, biomaterialer (for eksempel bioplast) og bioenergi. Borregaard er et av
verdens mest avanserte bioraffinerier og er verdensledende i å benytte tømmer som
råstoff for å produsere lignocellulose (spesialcellulose), lignosulfonater, bioetanol og
vanilin. Dette er igjen utgangspunkt for produkter til farmasi, næringsmidler, fiskefôr,
biodrivstoff og andre kjemisk-tekniske anvendelser («From wood to food») samt til
betong og bygningsrelaterte produkter. Selskapet er verdens største produsent av 2.
generasjon bioetanol.
Andre norske bedrifter som er i denne bransjen er bl.a.: Yara, Statoil, Tine, Bioemga, Arcticzymes, Calanus, Co2Bio, Cambi, EPAX, Firmenich, Hyperthermics, Seagarden,
Norilia, Marine Harvest Ingredients, FMC Biopolymer, BioCHOS, Hepmarin. Noen av
disse overlapper til dels med marin sektor, landbruk og helse/farma. De representerer
en ny underskog av meget spennende virksomheter med høy diversitet. I kjølvannet av
og sammen med de store industrilokomotivene jobber de med f.eks. miljøteknologiske
løsninger, bioenergi, avfallsremediering, fôr og fôringredienser, enzymer og andre bioaktiva, virkestoff til legemidler, kosttilskudd, kosmetikk, biomaterialer m.m.
Sentrale FoU-miljøer er: SINTEF, Nofima, UNI Miljø, NTNU, NMBU, BioForsk, Skog og
landskap, UiT, UiB, IRIS, PFI.

Attraktivitetsvurdering

Klynge
Det er få aktører, og dermed liten klyngeeffekt. Ofte er det kun én aktør innen hver
nisje. Desidert største bio-råvare i Norge er skog.
Skogsbasert prosessindustri, med unntak av Borregaard, sliter økonomisk bl.a. pga av
en permanent endring i etterspørselen etter papir. Omlegging til alternativ produksjon
basert på skog har startet alt for sent. Tremekanisk industri (sagbruk, sponplater med
mer) er fortsatt til dels en fragmentert industri med mange små enheter. Til tross for
sterk avhengighet mellom ulike verdikjeder basert på skogbiomasse (tremekanisk, treforedling, bioenergi), med leveranser av fraksjoner av bioråvaren mellom aktører, er det
liten tendens til dannelse av klynger, bio-kombinater og bioraffinerier. Sannsynligvis vil
bortfall av et betydelig segment (papir) fremtvinge strukturelle endringer i trebasert
industri.
Skogbasert produksjon er en vesentlig del av bioøkonomien i den betydning at det
produseres en rekke produkter fra tre som finner sin anvendelse i samfunnet.
Prosessene er hovedsakelig tradisjonelle mekaniske eller kjemiske prosesser.
Bioteknologi har, så langt, i liten grad funnet vei inn i disse bransjene.
Utdanning og talent
Innen visse felter har vi fagmiljøer helt i front globalt sett, (NMBU – enzymatisk hydrolyse av cellulose, Borregaard – bioraffinering). Spesielt innenfor treforedling har fagmiljøene blitt bygget ned eller hengende etter av åpenbare økonomiske utfordringer i
industrien. Norge har også sterke fagmiljøer for utnyttelse av tre i bygg på innovative
måter. Bl.a. ligger Norge langt framme innen oppføring av store bygg som flyplasser
(Gardermoen), idrettsanlegg (Vikingskipet, Håkonshall) og broer av limtre (Flisabrua).
FoU og innovasjon
Innovasjonsgraden i treforedlingsindustrien er i dag lav, med unntak av Borregaard. Moelven er et godt eksempel på tremekanisk industri som har satset på innovasjon. Det
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WOOD2FOOD
Borregaard produserer fra tømmer: Bokjemikalier, næringsmidler, fiske- og
dyrefôr, biodrivstoff etc. Selskapet er et av verdens mest avanserte bioraffinerier
og verdens største produsent av 2. generasjon bioetanol. Industrien trenger en
nærings- og innovasjonspolitikk som skaper betingelser for slik omlegging [fra
ulønnsomt papir til bioraffinering] og ulike former for risikoavlastning både for nye
vekstbedrifter og eksisterende næring.

Vettet er jevnt fordelt
over hele landet.

WO O D BAS E D C H E M I C ALS I N A N I NTEG RATED CO NCEPT

Monika Mæland, næringsminister
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er noen få sterke enkeltmiljøer innen UoH- og instituttsektoren. Med en industri som
har kjempet i motbakke i mange år (spesielt treforedling), og med ulempene av å ligge i
skyggen av oljeindustrien, har UoH- og instituttsektoren gradvis blitt bygget ned.
En spesiell utfordring ligger i at store deler av skogbasert industri sliter økonomisk
og har liten innovasjonsintensitet. Selv om store statlige midler gjøres tilgjengelige i
ekstraordinære tiltak, bygger disse på at industrien må være pådriver og initiativtaker.
Det er stor fare for at svært få aktører har ressurser til å ta tak i dette.
Eierskap
Kapitalmiljøene har de siste 5-10 årene vist liten interesse for skogbasert industri.
Dessuten er storskala biodrivstoff og bioenergi kapitalkrevende og til dels avhengig
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av subsidier og insentiver for å bli lønnsomme. Med uforutsigbare støtteordninger er
dette regnet som høyrisiko områder.
Miljø
Norsk biomasse som råvare, spesielt råstoff fra norsk skog, har mulighet til å være
utgangspunktet for et spekter av miljøpositive produkter. Vi har en unik posisjon i og
med at kun 40% av tilveksten høstes i dag, og stående biomasse har vært og er
økende. Estimater fra Skog og Landskap viser at vi kan øke uttaket av biomasse med
50% og fortsatt drive bærekraftig skogbruk, dvs uten å redusere karbonlageret i
skogen og med hensyntagen til biologisk mangfold.
Dynamikk
Norsk tømmer som råvare er blant de dyreste i verden levert industritomt (C.I.F.), men
skogeiere i Norge får fortsatt mye mindre igjen pr kubikk tømmer enn land det er naturlig å sammenligne seg med. Det er potensial for effektivisering ved bedret infrastruktur og logistikk. Videre er det sannsynlig at man vil se en restrukturering av deler
av trebearbeidende industri, som for eksempel større enheter innen tremekanisk,
helkontinuerlig drift (i dag benyttes mye av anleggene kun på dagtid), utnytte stordriftsfordeler og synergier ved samlokalisering.
Norge har spesielt to forutsetninger for å bygge ny konkurransedyktig industri
basert på tre. Vi har rikelig tilgang på en råvare med meget gode styrkeegenskaper
(til konstruksjoner og byggeri), og vi har en tradisjon for å bygge i tre, både hus og
større bygg som flyplasser, idrettsanlegg og broer. Dette kan videreutvikles til å bli en
ledende aktør innen høy kvalitet, miljøvennlig, topp design bygg i tre. Spesiell oppmerksomhet bør være på høyhus (3 – 6 etasjer) i byer. Dette bør kunne utvikles til et
eksportprodukt, og må i første omgang basere seg på et sterkt hjemmemarked. Et slikt
marked trenger fødselshjelp.
Biodrivstoff og bioenergi har ikke alene betalingsevne til å gi lønnsomhet i norsk
skognæring. Dette må eventuelt kombineres med produksjon av bygg i tre, kjemikalier
og materialer.

Sektorspesifikke utfordringer

Industriell anvendelse av bioteknologi er en umoden sektor i Norge selv om vi har gode
FoU-miljøer og klassiske kjemper innen bioraffinering og biomaterialer som Borregaard,
Yara m.fl.
Det er stort FoU-behov innen prosess og raffineringsteknologi, herunder skalering,
der kompetanseutveksling med utlandet er en nøkkel koblet opp mot norsk råvarebase
og kompetanse. Sentrale FoU-temaer som må styrkes for å utnytte potensialene innen
industriell bioteknologi og bioraffinering vil være: Biokatalyse, mikrobiologi, fermenteringsprosesser, systembiologi og syntetisk biologi.
Det er også potensiale i å utvikle kompetanse på felter som «byggeri i tre», heltrebygg, høyhus i tre og design med tre. Dessuten må elementer og komponenter i tre til
bygg standardiseres slik at de blir like lette for arkitekter og entreprenører å benytte
som stål og betong. Dette er nok et løft som er for tungt for selv de store aktørene
innen tremekanisk industri, så lenge det er et lite utviklet hjemmemarked. Trebasert
Innovasjonsprogram (Innovasjon Norge) er et sentralt tiltak i denne sammenhengen. Et
kraftfullt virkemiddel vil være å benytte offentlige innkjøpsordninger for å støtte
utvikling av standarder innen bruk av tre i offentlige bygg og slik bidra med etablering
av et hjemmemarked, som kan være grunnlaget for å bygge opp en eksportnæring.
Som i de andre bionæringene trengs dessuten «lange penger» som kan posisjonere
i tidligfasen og holde ut.

ANBEFALTE TILTAK INNEN INDUSTRIELL BIOTEKNOLOGI
Dagens situasjon og mangler
Den eksisterende industrien trenger sårt risikoavlastning for så vel nyetableringer som
omstilling i eksisterende næringer. Tilsvarende som i de andre bionæringene, trengs
«lange penger» og tidligfase insentiver (optimalisering av kapitalstruktur), offentlige
virkemidler, rekruttering av nye smarte hoder, samt markedsinnovasjon.
Det er stort FoU-potensiale og -behov innen prosess og raffineringsteknologi,
herunder skalering, der kompetanseutveksling med utlandet er en nøkkel koblet opp
mot norsk råvarebase og kompetanse. Sentrale FoU-temaer som må styrkes for å utnytte potensialene innen industriell bioteknologi og bioraffinering vil være: Biokatalyse,
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BIOENERGI
Et av de aller største vekstområdene for bioøkonomien er innen bioenergi og
miljøteknologi. Grafen viser forventet bidrag fra biodrivstoff til global transportsektor. Kilde: [OECD-rapport , juni, 2012: «Biotech for the environment»]

Norsk Nettverk for
Industriell Bioteknologi

mikrobiologi, fermenteringsprosesser, systembiologi og syntetisk biologi, men også
fagfelter som ikke nødvendigvis regnes som bioteknologi, og som er en forutsetning for
at bioteknologien kan få full effekt. Eksempler på slike kan være fagfelter er: «byggeri i
tre», logistikk, infrastruktur, bioenergi, biodrivstoff, biokjemikalier, biomaterialer, proteiner. Dette for å sikre at det blir tilgjengelig råvare og at det blir avsetning for produktene som bioteknologien vil produsere.

Norsk Nettverk for Industriell
Bioteknologi er et innovasjonsnettverk av industri, akademia og
forskningsinstitusjoner innenfor
bio-råvarebasert industri.
IB -Nettverkets formål er å øke verdiskaping hos norske bioråvarebaserte
virksomheter og øke bærekraftig utnyttelse av norske bioråvarer. IB Nettverket
vil bidra til utvikling av nye produkter,
innovative og bedre prosesser og økt
offentlig og privat investeringsvilje
gjennom tverrsektoriell forskning og
kunnskapsformidling, samt synliggjøring
av nye teknologiske og markedsmessige
muligheter. IB Nettverket stimulerer til
internasjonalt samarbeid og vil synliggjøre norsk kompetanse og virksomhet
i utlandet.
Økt kunnskapsflyt og samhandling
organiseres ved å fasilitere forming av
tematiske grupper og prosjekter, ved å
samarbeide med og styrke synligheten
og påvirkningskraft av eksisterende
prosjekter og (klynge-) organisasjoner,
samt ved å legge nasjonale og internasjonale forbindelser.
Nettverkets sentrale og overordnete
tema er å bygge et kompetanseplattform innenfor (industriell) bioraffinering,
med ulike bioråvarer, eksisterende, nye
og innovative teknologier og bioteknologier, utstyr, prosessutvikling og
oppskalering mm.
Mer spesifikke temaer der nettverket vil bidra til økt kunnskap og kompetanse innenfor norsk bio-råvarebasert
industri er blant annet
- Bio-råvarer: mikroalger, makroalger,
trevirke og restråstoffer fra fisk, kjøtt og
grønnsaker/frukt – produksjon og prosessering, samt produkter/applikasjoner
og markeder
- Bio-produkter: bio-fuels, bio-kjemikalier og bio-polymerer
- Bio-teknologier: enzymteknologi,
fermentering, syntetisk biologi

Ønskede nye løsninger

http://indbiotech.no
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• Rammebetingelser fra stat og virkemiddelapparat
Hev skatteFUNN-terskelen. Øvre grense kan med fordel fjernes sammen med kravet
om godkjent FoU-partner. Det vil gjøre ordningen til det kanskje viktigste verktøy for
å øke FoU-innsatsen hos norske bedrifter, både små og store og det vil støtte opp om
NFR sine programmer betydelig mer enn i dag. Dette bl.a. fordi det ville gi ny synergi
mellom NFR og skatteFUNN og mange næringsdefinerte prosjekter ville kunne oppnå
maksimum støtteintensitet på 50% (65% for samarbeid) under EØS-reglene. Skatt som
insentiv er generelt et effektivt virkemiddel for målstyring av innsats og investering.
Bør også kunne benyttes for å bøte på mangelen på privat investeringsvilje i den
statlige såkornordningen.
• Utdanning, talent og rekruttering: Alle næringer unntatt olje/gass og klassisk
energi (ikke bioenergi) lider under suget av realister inn mot de store og attraktive næringene, ikke minst pga lønnsbetingelsene. Det bør kunne installeres insentivordninger
her for å snu noe av denne human-kapitalstrømmen inn mot bionæringene.
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• FoU og innovasjon i akademia, inkubator og kunnskapspark: Sette inn ordninger
som bygger opp kritisk kompetanse innen viktige kunnskapshull: Nye raffinerings og
prosessteknologier, bærekraftig utnyttelse av nye råvarekilder.
• FoU og innovasjon i industri: Første kommersielle anlegg for ny prosess vil aldri
være optimalt og etter kort tid vil det ikke være konkurransedyktig eller trenge betydelige investeringer for optimalisering av teknologi og medfølgende kostbar ombygging.
Dette er godt kjent i finansmiljøene. Derfor vil mange bedrifter med «first of a kind»
teknologier vente med å investere og/eller ha problemer med å finansiere prosjektene.

Forslag til tiltak

Arkitektene bak
norsk husdyravl

• Forlenge FoU-definisjonen til en optimalisert ny prosessteknologi er under
kontroll. (jfr NER300 i EU). FoU i industri bør også få risikoavlastning til følgende
viktige temaer: Kartlegge og evaluere nye råvarekilder, teknologier til bedre utnyttelse
av eksisterende råvarer, utvikling av strategisk teknologi og løsninger for høsting og
lagring, kompetanseheving for å komme over teknologi- og prosessbarrierer for
omstilling
• FoU-samarbeid Akademia-Industri: Man bør vurdere å utvikle en modell a la SINTEF
eller Cooperative Research Center (CRC)-modellen fra Australia. Da vil kommersialiserbare prosjekter i tidlig fase håndteres på en kompetansemessig robust og profesjonell
måte i samarbeid mellom akademia, industri, privat kapital og offentlig sektor samtidig
som man håndterer proprietære rettigheter.
Det er mulig at virkemiddelapparatet må ta en utradisjonell rolle for å hjelpe trebasert industri (spesielt treforedling) til omstilling. Det er fare for at ekstraordinære
midler har kommet så sent at store deler av industrien ikke har ressurser til å prioritere
langsiktige FoU-prosjekter. En mulig modell kan være at virkemiddelapparatet sammen
med industrien utarbeider agenda og målsetting for et langsiktig restruktureringsprogram som forskningsinstitutter og UoH-sektoren i stor grad må gjennomføre. Sentrale
industriaktører og mulige fremtidige nyetablerere kan delta i rådgivende organer for å
sikre industriell relevans.
• Tidligfase: Private investorer bør tilgodesees med skattefradrag på investeringen
eller redusert skatt på eierskap. Oppstart- og vekstselskaper bør også søke å koble seg
til industri gjennom for eksempel pilotkundeordning for å øke kompetanse og gjennomføringsevne, herunder ikke minst ha en «offtaker» mot markedet.

Trønderen, professor Harald Skjervold,
NMBU, var arkitekten bak moderne norsk
husdyravl (50-60-70-årene) og lakseavlen
(oppstart 70-årene).
Senere er den applisert på en rekke
akvakulturarter som regnbueørret, tilapia,
karpe, reker og skjell. Skjervolds elev, professor Trygve Gjedrem, NOFIMA tidligere
Akvaforsk, har ledet dette pionerarbeidet.
Avlsstammene på ku og gris har så høy
kvalitet at genmaterialet er betydelig
eksportvare fra hhv. Geno og Norsvin.
Avlen i akvakulturen er kanskje den
enkeltfaktor som betyr mest for kostnadseffektiv produksjon (tilvekst, fôrfaktor,
helse, filetutbytte, prosessegenskaper,
etc), og i dag benyttes markørgenom-baserte seleksjonsmetoder mot ellers
tapsbringende virussykdommer som IPN
i avlsselskapet AquaGen. Akvakulturen i
Norge hadde ikke overlevd uten moderne
sykdomskontroll.
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• Oppskalering: Det bør vurderes ulike finansielle støtteordninger til
prosessoppskalering.
• Markedsinnovasjon: Utdanne markedsfolk praktisk og teoretisk: Markedsstudier,
kultur- og konsumentstudier, brandingstrategier. Det bør vurdreres skatteFUNN til markedsstøtte (markedsinnovasjon: FoU på markedstrender, bygging av merkevarer etc).
det er mye mer effektivt enn å bruke offentlige representanter fra virkemiddelapparatet
til dette.
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LANDBRUKSSEKTOREN
Landbruksbasert mat- og biomasseproduksjon. BioVerdi vektlegger bioteknologiintensiv matproduksjon med tilhørende bioteknologisk innsatsleveranse (plante- og dyreavl, sykdomskontroll etc), men også fôr, gjødsel og ny
utnyttelse av bioråvarer med kobling mot industriell bioteknologi

FASTLANDS-NORGES
NEST STØRSTE INDUSTRI
Landbruksbasert industri omfatter all industri som får sine råstoffer fra landbruket,
enten dette er fra plante- (inkl. frukt og grønnsaker) og kornproduksjon, fra husdyr eller
fra skogen. Landbruksindustri omfatter grovt sett næringsmiddelindustri, fôrindustrien,
treforedlingsindustrien, tremekanisk industri og industriell bioenergivirksomhet. Treforedlings- og tremekanisk industri og industriell bioenergivirksomhet er beskrevet
under «industri» i denne rapporten.
Næringsmiddelindustrien er spredt over hele landet og produserer i hovedsak for
det norske markedet og med norske råvarer. Industrien er stor og sammensatt. Den
spenner fra store børsnoterte selskaper og samvirkebedrifter med mange tusen
ansatte, til små, lokale bedrifter. Småskala bedrifter (under 20 sysselsatte) utgjør hele
66 % av totalt antall bedrifter, mens store bedrifter, dvs. over 100 sysselsatte bare
utgjør 2 % av antall bedrifter, men har 26 % av produksjonsverdien (2011). Landbruksbasert industri inkl. treforedling er den største industribransjen i Norge etter olje og
gass.

Bioøkonomi er en dreining
mot en fornybar
og oljeuavhengig retning.
Sylvi Listhaug
landbruks- og matminister
– Jeg er veldig stolt over å være
med og lede Norges nest største
fastlandsindustri. Min målsetning
er å videreutvikle denne. Med bioøkonomi og utnyttelse av ressursene kan vi i større grad styrke norsk
fastlandsøkonomi.

Bioteknologi i landbruksindustrien

Bioteknologi i landbruk inkl. landbruksindustrien er utpekt som en av fire
satsinger i nasjonal strategi for bioteknologi. Bioteknologi og bioteknologiske
metoder anvendes i stor utstrekning i næringsmiddelindustrien.
Som kjent er brød, ost, yoghurt, øl og vin og mange andre matvarer produsert ved
mikrobiell fermentering eller enzymatisk aktivitet. Bioteknologi gir nye muligheter for
å forbedre produksjonen av matvarer og kan gi vesentlige og nødvendige bidrag til
nye løsninger i industrien. Dette gjelder bl.a. naturlige smaker og farger, nye vitaminer,
forbedrede enzymer og emulgatorer, ulike måter for behandling av organisk avfall,
mer miljøvennlig produksjon ved f.eks. biologisk nedbrytbar plastfolie som emballasje i
matvareindustrien mv.
Forskning knyttet til mikroorganismer (bakterier, mugg, sopp) utgjør en viktig del av
næringsmiddelrelatert bioteknologi. For å utvikle bedre, tryggere næringsmidler og mer
bærekraftig produksjon, er en også avhengig av moderne bioteknologiske verktøy, som
genomikk og bioinformatikk. For å nå målsettinger om økt matproduksjon, forbedrede
industriprosesser og økt utnytting av biomasse fra landbruket, er mikrobiologisk
forskning og kunnskap om den molekylære biologien essensiell. Et annet viktig område
er gjenbruk av sidestrømmer (avfallsstoffer) fra produksjonen, samt nye og bedre
starterkulturer for eksisterende og nye matprodukter.
Bioteknologi har potensial til å bidra i å øke selvforsyningsgraden av viktige
kornsorter, og til å fremavle planter og dyr med for eksempel fettsyreprofiler som kan
forebygge livsstilssykdommer (jfr. Nasjonal strategi for bioteknologi). Nye områder
innbefatter bl.a. ”molecular farming” hvor planter og dyr benyttes som utgangspunkt
for produksjon av vaksiner eller andre legemidler som kan ha mye å si for både folke-,
fiske- og dyrehelse. Videre vil bioteknologisk innovasjon innenfor sektoren rettet mot
redusert klimagassutslipp, bedre utnyttelse og bærekraftig produksjon av fôr, forbedrede avls- og foredlingsteknologier basert på geninformasjon, samt nye reproduksjonsteknologier og nye produksjonsmetoder for økt kvalitet på næringsmidler, alle kunne
lede til næringslivsaktivitet med betydelig eksportpotensial. Det samme gjelder ny
bioteknologi som muliggjør utnyttelse av landbasert biomasse til produksjon av biodrivstoff og andre formål.

Attraktivitetsvurderinger

Klynge
Landbruksindustrien har en størrelse og et antall aktører som kvalifiserer til å kalle
dette en næringsklynge, men ikke i tradisjonell forstand bl.a. på grunn av stor
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Norsk Rødt Fe selger mer ute enn hjemme. Landbruksnæringen har en svært avansert og verdensledende leverandørledd innen genetikk og avl. Figuren viser noe av
denne suksessen ved at eksportvolumet av avlsmateriale fra NRF nå er større enn
salget i Norge. Tilsvarende suksess gjelder for norsk svin. Den samme kunnskapskulturen, sprunget ut fra NMBU og Akvaforsk [nå Nofima], har også lagt grunnlaget for verdensledende fiskeavl.

Oksesæd til
hele verden
Geno SA driver forskning, utvikling
og drift av avlssystemer og distribuerer storfesæd og utfører inseminasjontjenester over hele landet.
Selskapet eksporterer samtidig norsk
stofesæd til over 20 land.
Ideen: Genos hovedoppgave er å drive
avl og utvikling av NRF-kua (Norsk
Rødt Fe). Gjennom datterselskapene
SpermVital og Cryogenetics drives også
intensiv forskning og utvikling.
Cryogenetics AS tilbyr primært
tjenester og teknologi for nedfrysing av
fiskemelke. Nedfrysing av fiskemelke
er et kraftig verktøy for bevaring av
genetisk mangfold hos viltlevende arter
og som en integrert del av avlsprogram
i kommersiell oppdrett. Cryogenetics
er eneste leverandør av unik teknologi
utviklet in-house, og som er et resultat
av sterk fokus på anvendt FoU gjennom
snart ti år.
SpermVital AS ble stiftet av Geno
i samarbeid med SINTEF. Sammen
har disse to selskapene utviklet en
revolusjonerende teknologi for kunstig
inseminasjon av husdyr.
SpermVital-teknologi tilfører en
ny dimensjon ved å forlenge livet til
sædceller etter inseminasjon. For å
oppnå dette, er sædceller immobilisert i et naturlig stoff før nedfrysing.
Denne immobilisering bevarer energi,
og muliggjør en kontrollert frigivelse av
sædceller i livmoren etter inseminasjon
over en forlenget tidsperiode. Dette gjør
tidspunktet for inseminering mindre
kritisk med hensyn til eggløsning i
den kvinnelige, og øker sjansen for en
vellykket befruktning.
Hvem står bak: Geno SA eies av 10
500 norske storfebønder i samvirke. Organisasjonen har røtter tilbake til 1939
da NRF ble dannet. I 1999 forsvant NRF
som navn på organisasjonen og ble til
Geno.
Finansiering: Geno-konsernet hadde
driftsinntekter på 299 millioner kroner
i 2012 og et resultat før skatt på 6,5
millioner kroner.
Hva er på gang: Genos strategi
innebærer blant annet vekst gjennom
de to datterselskapene Cryogenetics
og SpermVital AS samt å fortsatt øke
det internasjonale salget gjennom Geno
Global.
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geografisk spredning og manglende internasjonal konkurranse.
Selv om det innenfor visse segmenter er et stort antall SMB-er, domineres næringen av
enkelte store bedrifter. Et særmerke ved den landbruksbaserte industrien er at produksjonen og bedriftene er lokalisert over det meste av landet, men med en viss konsentrasjon til Oslofjordregionen, Midt-Norge, Hamar, Hordaland og Rogaland.
Hovedkontorene og FoU-virksomheten til noen av de største bedriftene befinner
seg i Oslofjordregionen (Tine, Nortura, Stabburet, Borregaard mv.), men det ser ikke ut
til å ha vært drevet fram av et ønske om samlokalisering for å skape en næringsklynge.
TINE har bygget Norges største meieri i Hå kommune på Jæren. En samling av bedrifter
er også knyttet opp mot prosjektet NCE culinology (Norwegian Centres of Expertise) i
Stavanger (Måltidets hus). Et klyngeinitiativ for bl.a. å videreutvikle kvaliteten, smaken og opplevelsen av norsk mat. Industripartnere er bl.a. Fjordland, Marine Harvest,
Prima-gruppen og Tine.
Bioteknologi har bidratt til selskapsetableringer innen husdyravl. Ledende bedrifter er f.eks. Geno og Norsvin på Hamar. Det har vært en rivende teknologisk utvikling
basert på genomkartlegging og bruk av genmarkører for mer effektiv seleksjon i avlsarbeidet. Geno og Norsvin har også opprettet datterselskaper som bidrar til vekst
innenfor denne delen av biotekindustrien (CryoGenetics AS, Sperm Vital AS, og
Geninova AS). Graminor er et planteforedlingselskap som utvikler nye sorter for
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norsk jord- og hagebruk. Selskapet har et omfattende samarbeid med foredlings- og
forskningsinstitusjoner i store deler av Europa. Bedriftene er samlet i en liten, men
godt organisert klynge med navnet Heidner som fikk Arenastatus i 2012. Klyngens
attraktivitet er økende som følge av økende eksport og høy grad av innovasjon i produkter og tjenester. Likevel er klyngens attraktivitet begrenset av størrelsen. For både
Geno, Norsvin og Graminor sin del er båndene og samarbeidet mot NMBU og Ås-miljøet
betydelig, både ved at folk fra bedriftene er plassert i fagmiljøene på NMBU og gjennom en rekke samarbeidsprosjekter.
Utdanning og talent
I 2011 hadde 7.9 % av de sysselsatte i næringsmiddelindustrien høyere utdanning.
Sammenlignet med andre industribransjer er dette lavt. Men andelen ansatte med
høyere utdanning øker. Det viser at det stilles større krav til utdanning og kompetanse i
næringsmiddelindustrien.
Færre arbeidsoperasjoner utføres i dag manuelt. Automatisering og produksjonsovervåking blir mer utbredt og krav til kompetanse øker. Innenfor bioteknologintensiv
landbruksbasert industri er bl.a. andelen av høgskole- og universitetsutdannede til
gjengjeld høy.
Kompetent arbeidskraft har også betydning for verdiskaping og endrings- og omstillingsevne. Riktig kompetanse er også viktig for å styrke næringsmiddelindustriens
evne til å møte konkurranse fra utenlandske aktører. Studenter innen primærnæringsfag i Norge ble halvert i perioden 2000 – 2010 fra ca. 1850 i 2000 til nær 1000 i 2010.
Mens antall nye doktorgrader innen medisin og helsefag, teknologi, matematikk og
naturvitenskap, samfunnsfag og humaniora har hatt en sterk økning i samme tidsperiode, har antallet doktorgrader innen landbruks-, fiskeri og veterinærmedisin holdt seg
på samme nivå (ca. 200 i året.) NMBU og andre utdanningssteder i landet har hatt og
har problemer med å rekruttere studenter til landbruksfag. Landbruksbasert industri
framstår generelt på langt nær så attraktiv som en del andre bransjer i Norge, noe den
årlige undersøkelsen av de mest attraktive arbeidsgiverne i Norge viser.
FoU og innovasjon
NMBU, NVH og Høgskolen i Hedmark står for ca. 60 – 70 % av all landbruks- og matrelatert FoU i UoH-sektoren i Norge. Dersom man legger til forskningsinstituttene Nofima
(aktivitet på Ås), Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap, Veterinærinstituttet
og Norsk landbruksøkonomisk institutt i Oslo så utgjør dette en betydelig del av den
samlede forskningsinnsats innen landbruk i Norge. Men volumet av FoU-prosjekter
innenfor landbruksrelatert bioteknologi har vært dalende sammenlignet med andre
fagområder som f.eks. matematikk og naturvitenskap og medisin og helsefag. (jfr NIFU
2013/18). Ved siden av Ås-miljøet, er bedriftene på Hamar (Norsvin, Geno, Graminor)
viktige bidragsytere til landbruksrelatert bioteknologi i Norge. Som nevnt ligger det
et unyttet potensiale for næringsmiddelindustrien og fôrindustrien i Norge mht. økte
investeringer og bedre utnyttelse av bioteknologi for økt innovasjon.

Landbruk
møter havbruk
Salmalaksens suksess er historien
om langvarig forskningsinnsats og
er et eksempel på et innovasjonsprosjekt i skjæringspunktet mellom
havbruk og landbruk.
Salmalaksen har oppnådd anerkjennelse
fra verdensberømte kokker og omtales
som laksefiletens indrefilet. Fisken
selges med ferskhetsgaranti, det vil si at
den er garantert pakket innen fire timer
etter at den er hentet opp av vannet.
Salma ble den første merkevaren som er
bygget opp basert på fersk laks i Norge,
og med ambisjoner om å skape en internasjonal merkevare.
En av forutsetningene for å bygge
merkevaren Salma er å kunne levere
konsistent kvalitet og smak, noe som er
en utfordring når råstoffet naturlig vil
variere mye. Nettoppher ligger det mye
forskning til grunn.
For å kunne levere fersk laks, filetteres fisken før rigor mortis inntreffer, og
ved å kjøle ned fisken mens den fortsatt
lever heves kvaliteten ytterligere.
Utviklingen av Salma har skjedd i
et samarbeid mellom forskere på NMBU
på Ås, lakseoppdrettselskapet Bremnes
Seashore på Bømlo som har vært en
foregangsbedrift innen innovasjon og
nyskaping i næringen og Tine, med sin
kompetanse på kjølte matvarer, produksjon og et stort apparat for merkevarebygging og design.
Det er selskapet Salmon Brands
som står bak Salma. Salmon Brands ble
etablert i 2004 og eies av Tine BA (51
prosent) og Bremnes Fryseri AS (49
prosent).

Eierskap
Bioteknologiintensiv landbruksindustri har ikke hatt stort behov for kapital før det siste
tiåret. Tidligere var sentrale bedrifter finansiert av eierne eller av staten direkte og
indirekte, men med nye produkter og nye bedrifter vokser behovet for kapital. Det er
liten oppmerksomhet fra kapitalmiljøene for denne nye vekstbransjen. Et problem er
fravær av kompetent kapital til å ta næringen inn i en slik vekstfase. Med dagens
situasjon vil det fortrinnsvis bli organisk vekst og forsiktig kapitalisering av nye
selskap fra lokale, mindre investorer.
Miljø
Landbruk oppfattes i sin alminnelighet som en relativt miljøvennlig næring. Gjennom
avl har man bl.a. skapt meget fòreffektive husdyrraser som kan bli en viktig konkurransefaktor framover.
FoU på landbruksplanter har gitt kompetanse til også å utvikle nye varianter som er
bedre tilpasset for eksempel et nytt våtere og varmere klima i Norge. Næringsmiddelindustrien har imidlertid nylig blitt gjenstand for en miljøvurdering (80 bedrifter i
12 fylker) av Klima – og forurensingtilsynet. Konklusjonen er at Næringsmiddelindustrien har for lite kunnskap både om egne utslipp og miljøregelverket de er pålagt å
følge. Det ble registrert 340 avvik hos de 80 bedriftene som ble kontrollert.
Forurensningsmyndighetene vil følge opp de største virksomhetene.
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Klyngedynamikk
Næringsmiddelindustrien er ikke en klynge i en tradisjonell forståelse av begrepet. Men
det finnes samlinger av bedrifter og FoU-miljøer på Jæren og på Hamar.
Det eksisterer imidlertid i dag, og har historisk sett vært, svært tette bånd mellom
landbruksindustrien og forskningsinstitusjonene på Ås, på Hamar, i Stavangerområdet
(jfr. Arena Heidner i Hamar, NCE culinogy i Stavanger) og i Sogn og Fjordane (Arena
Frukt og bær). Det har vært kort vei fra forskningsresultat til implementering i form av
nye produkter, prosesser eller arbeidsmåter uten veien om kommersialisering,
patentering og lisensiering. Dette innbefatter også forskning for økt innovasjon innenfor planteproduksjon, husdyrproduksjon, oppdrettsnæringen og næringsmiddelindustrien i Norge.

TILTAK
Den landbruksbaserte industrien i Norge har samlet sett et stort potensial for å
bruke bioteknologiske metoder og resultater for å utvikle eller forbedre
produkter og produksjonsprosesser.
Bruk av bioteknologi blir alt viktigere i en situasjon hvor bl.a. næringsmiddelindustrien
opplever økende konkurranse fra utlandet og det er stort behov for å holde
innovasjonstrykket oppe i alle ledd i verdikjeden. En enda nærmere kontakt og et
tettere samarbeid mellom næringen og FoU-miljøene må til for å få utløst flere og
bedre innovasjoner i og fra landbruksnæringen. Følgende forslag er innrettet på å
imøtekomme denne utfordringen.

Utvikling og etablering av et innovasjonssenter
for bioøkonomi på Campus Ås

NMBU, Bioforsk og Norsk Institutt for skog og landskap har siden 2010
samarbeidet om å realisere et innovasjonssenter på Campus Ås. Innovasjonssenterets hovedformål er å bidra i utviklingen av biobaserte næringer i Norge.
Senteret skal kunne gi en enkel tilgang for bedrifter og offentlige partnere til avansert
vitenskapelig utstyr for analyser, kvalitetskontroll, og andre teknologiske plattformer
som bedriftene eller andre partnere kan ha nytte av (lab-hotell). Senteret skal være en
ressurs for næringsliv og offentlige etater gjennom profesjonell og serviceorientert
kunnskaps-, kompetanse- og teknologioverføring (kompetansemeglere, kommersialiseringsenhet, inkubator, bedriftshotell mv).
Et sted hvor oppstartbedrifter og etablerte bedrifter med nærhetsnytte til de
faglige aktivitetene på campus kan etablere seg. Siktemålet er å bli et nav for
bioinnovasjon i Norge.
Grunnfjellet i senteret vil være personer som allerede i dag arbeider med næringslivssamarbeid, næringsutvikling, innovasjon, kommersialisering, IPR, inkubatortjenester
og relevante forskningsadministrative oppgaver. For å etablere og utvikle senteret
trengs det midler til nyskapende prosjekter, midler for å drifte et bedriftshotell for SMBer, midler for noen flere ansettelser, midler for å utvikle nye og spennende kurs og yte
service for for etablerte bedrifter, andre nysgjerrige og gründere innenfor
biobaserte næringer. Et program for opprettelse av innovasjonssentre etter den
beskrevne CIC-modellen, vil kunne bidra til et finansielt grunnlag for opprettelsen av
«Innovasjonssenter Campus Ås».

Etablering av et senter for markedsbasert
bioinnovasjon i Hamar (BIOSMIA)

I tråd med BioVerdi sin modell for innovasjonssentre og marekdsinnovasjon vil
miljøet i Hamar etablere et senter for markedsdrevet bioinnovasjon - BIOSMIA.
Næringslivet, Høyskolen i Hedmark og Hedmark Kunnskapspark er initiativtakere
for senteret. Senteret vil være pådriver for innovasjonsarbeid gjennom markedskartlegging, prosjektutvikling og være en katalysator for nye vekstbedrifter. Formålet er å
bidra til etablering av nye arbeidsplasser og vekst innen bioøkonomi nasjonalt. Senteret
vil tilby labhotel for hospitering, IPR- og avtalerådgiving og kompetansemegling innen
kommersialisering og internasjonalisering. Senteret vil være tett koblet til Arena
Heidner og eksisterende inkubator for forretningsutvikling.
Det vil bli etablert et investorforum der nye bedrifter og investeringsmuligheter
presenteres for investorer. Senteret vil bli lokalisert sammen med næringsklyngen og
akademia i Biohus i Hamar.
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Styrket samarbeid innen livsvitenskap
i Osloregionen og Østlandsregionen

Det vil samlet sett være betydelige synergier å hente i økt samarbeid innen
livsvitenskapene mellom UiO, universitetsykehusene i Oslo-regionen (Oslo unversitetssykehus og Akershus Universitetsykehus), NMBU og Hedmark
Kunnskapspark.
Partene bør se på muligheten for koordinere FoU-innsatsen innen livsvitenskap bedre,
styrke og utvikle samarbeid om forskningsprosjekter, styrke samarbeidet innen
utdanning inkl. forskerutdanning, rekruttering av studenter, samt bidra til økt mobilitet
mellom institusjonene.

Styrking av samarbeidet mellom innovasjons- og
kommersialiseringsmiljøene i Osloregionen

Kommersialisering av FoU er ofte kompliserte, langvarige og vanskelige prosjekter som krever høy kompetanse og spesialisert kunnskap på mange felt.
Det er behov for å etablere sterkere bånd og mer forpliktende samarbeid mellom ulike
innovasjons- og kommersialiseringsaktører og miljøer i Osloregionen.
Bare ved å utnytte hverandres fortrinn og særskilte kompetanse kan man gi større kraft
til innovasjonsarbeidet i regionen. Aktørene bør vurdere å kunne inngå gode og gjensidig formålstjenlige samarbeidsavtale(r). Dette kan i første omgang omfatte Invent2,
Kjeller Innovasjon, Forskningsparken i Oslo, Hedmark Kunnskapspark og Næringslivskontoret ved NMBU.
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Anbefalingene
Basert på situasjonsbeskrivelsen og analysen beskrevet ovenfor oppsummerer
vi her de tiltakene som foreslås i BioVerdi prosjektet.
De ønskede tiltakene er mange, retter seg mot flere ulike områder, og er omfattende å
implementere. Mange av dem vil det ta tid å realisere. Men BioVerdi partnerne er enige
om at vi må sette en ny kurs for langsiktig endring mot den fremtiden vi ønsker for bionæringene i Norge. Hvordan skal det biotekintensive næringslivet i Norge se ut i 2020?
Når alle aktørene deler en felles oppfatning om hvordan man vil ha det, kan vi alle ta
mange små steg i samme retning.
Noen av tiltaksforslagene krever politiske beslutninger om endringer i virkemidler
og rammevilkår for aktørene. BioVerdi partnerne vil sammen jobbe for å skape
oppmerksomhet og forståelse for problemer og foretrukne løsninger hos våre myndigheter. Mange av tiltaksforslagene råder BioVerdi-aktørene over selv. Vår ambisjon er
at det i kjølvannet av denne rapporten vil etableres et antall prosjekter som vil arbeide
videre med de enkelte tiltaksområdene for å starte arbeidet med å implementere dem.

SEKTORSPESIFIKKE ANBEFALINGER

Helse
Norge må utnytte paradigmeskiftet som har medført at «big pharma» har satt FoU
på «sparebluss» og dermed skapt et nytt sug i markedet etter ny teknologi og nye
behandlingsmetoder og preparater. Dette har gitt nye muligheter for innovative vekstbedrifter.
Et spennende nytt fremtidsscenario vokser frem: Helseforskningsmiljøene våre produserer en underskog av mange små, innovative biotekselskaper. Målet for mange av
disse vil være å utvikle sin teknologi frem til et stadium der de blir attraktive kandidater
for oppkjøp av de store internasjonale legemiddelselsapene. Verdiene som genereres
fra disse miljøene er betydelig, både samfunnsmessig og økonomisk. En annen viktig
effekt er at vi gjenoppretter den ønskede likevekten mellom forskningsinnsats og
verdiskaping.
Det viktigste tiltaket for de biotekintensive aktørene på helseområdet er at en
rekke økonomiske insentiver må etableres for å sikre overlevelse av de beste oppstartbedriftene. Tidligfasen er den viktigste flaskehalsen. Risikoavlastning og skatteinsentiver for privat kapital i samspill med offentlig må optimaliseres langt bedre enn i dag.
Konkretisering av disse tiltakene finnes nedenfor under kapittelet om tiltak på tvers av
sektorer.
Det må også legges til rette for en målrettet, helhetlig og koordinert innsats for
forskning, utvikling og innovasjon i helse- og omsorgsområdet. Universitetssykehusene
må kobles sterkere opp mot denne strategien.

Marin
Eiermiljøenes interesse for nye teknologiske løsninger må økes. Det må synliggjøres
bedre hvordan FoU vil være nøkkelen for næringene til å adressere de store utfordringene for vekst, økende kostnadseffektivitet og miljømessig bærekraft som de står
overfor.
Eksempler på viktige områder som krever økt samarbeid mellom næringsliv og
forskning er: Nye avlsregimer på nye arter, nye fôrkilder, fiskehelse, forebygging av
rømming og andre miljøimplikasjoner, ny teknologi for marin offshore akvakultur, ny
fiskeriteknologi for smartere og mer bærekraftige fangstsregimer på flere trofiske nivåer, høyproduktive havområder («sea ranching»), nye innovative merkevarer som kan gi
helt nye marginer etc. Her ligger det samtidig også et betydelig potensial for å utvikle
et segment av norske teknologiintensive leverandørselskaper som gjennom avansert
forskningsbasert teknologiutvikling kan konkurrere godt i et stort internasjonalt marked.
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For å ivareta Norges ambisjon om globalt lederskap som kunnskapsnav på marin
sektor, må utdannings- og talentattraktiviteten stimuleres. De marine næringene må
markedsføres som attraktive arbeidsmiljøer. Næringsaktører og utdanningsinstitusjoner
må her samarbeide om rekrutteringsprosjekter. Det bør også etableres prosjekter for å
rekruttere topp kvalifisert internasjonal arbeidskraft.
Også i marin sektor er det behov for å finne tålmodig offentlig/privat kompetent
kapital for de nye næringssegmentene med stort fremtidig potensial (marin ingrediensindustri og bioprospektering). Konkretisering av disse tiltakene finnes nedenfor under
kapittelet om tiltak på tvers av sektorer.

Landbruk
Landbruksnæringen må bedre utnytte potensialene som bioteknologien skaper, både
for klassiske produkter (næringsmidler og materialer fra landbrukets råvarebase) og nye
produkter (nye varemerker, nye bioraffinerings-, miljø-, og energitekniske produkter).
Etableringen av et nytt innovasjonssenter på Ås, i samspill med et markedsdrevet
innovasjonssenter på Hamar vil være et svært viktig tiltak. Dette vil legge grunnlaget
for å bedre samarbeidet mellom næringsaktørene og FoU-miljøene i landbrukssektoren.
CIC-modellen beskrevet ovenfor kan være en mulig måte å strukturere dette på for
å oppnå det ønskede miljøet. Sterke koblinger mot andre ressursmiljøer nasjonalt og
internasjonalt er viktig å få til.
Landbrukssektoren må også iverksette tiltak som øker utdanningsattraktiviteten.
Det er sterk konkurranse med andre sektorer om talentene, og det er behov for
rekrutteringsprosjekter med fokus både på norske studenter og utenlandsk ekspertise.
Det ligger et stort uforløst potensial både i det norske og i internasjonale markeder
for innovative norske landbruksprodukter. For å utløse disse vekstmulighetene må vi
øke innsatsen på FoU og innovasjon innen landbruksproduktbasert ernæring, næringsmiddelteknologi, og merkevarebygging.

Industri
Internasjonalt mener mange at «hvit» bioøkonomi har det største potensialet av alle
bioøkonomiene. men i Norge må industrien gjennom en omfattende omstilling.
Råvarebasen vår må utnyttes bedre, både til etablerte produkter og til ny bioraffinering.
For eksempel kastes det flere hundre tusen tonn restråstoff fra hvitfisk årlig. Innen
skogsnæringen er Norge i særklasse ved at vi bare avvirker 30-40 % av årlig tilvekst,
mens våre naboland avvirker 80-90%.
Det må satses på prosjekter som stimulerer omstilling av klassisk papirindustri til
høyverdiprodukter som kjemi og bioaktive forbindelser og biomaterialer gjennom bl.a.
avansert biokatalyse. Likeledes kan utvikling av teknologi for «grønne trebygg» bidra
til ny vekst basert på norsk tømmer.
Det må gjøres tilgjengelig finansiering for prosjekter på en rekke næringsspesifikke
tiltaksområder:
• Oppskalering av nye bioraffineringsprosesser
• Kartlegging og utvikling av nye råvarekilder
• Utvikling av nye teknologier til bedre utnyttelse av eksisterende råvarer
• Utvikling av strategisk teknologi og løsninger for høsting og lagring
• Kompetanseheving for å komme over teknologi- og prosessbarrierer for omstilling
• Insentivering av nye oppstartselskaper innen høyteknologisk bioraffinering og
miljøteknologi
• Utvikling av nettverk og relasjoner til internasjonalt mer avanserte miljøer
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ANBEFALINGER PÅ TVERS AV SEKTORENE
Overordnede forslag til fellestiltak for de fire bionæringene

Innovasjonssentre
og klyngepolitikk
Dannelse av et nasjonalt bioøkonomisk innovasjonssystem: Lokale/regionale
innovasjonssentre – Collaborative Innovation Centres (CIC) – der alle kritiske
intellektuelle, teknologiske, materielle, og økonomiske ressurser fra næring, kapital,
akademia og offentlige virkemidler gjøres attraktivt tilgjengelig for både nye og etablerte selskaper som driver utvikling av bioteknologiske produkter og tjenester.
Sentrene er koblet sammen både regionalt, nasjonalt og med internasjonale
partnere for å komplettere sitt tilbud til bedriftene. TTOer og inkubatorer integrerer sin
virksomhet i sentrene for å skape optimale forhold for innovasjon og vekst.
Fokuset i utviklingen av klyngene våre må styrkes på to områder:
• Bevisst satsing på innovasjon i grenseflatene mellom ulike næringssektorer
og kunnskapsområder.
• Måten vi organiserer samarbeidet mellom forskningsmiljøer og bedrifter må
endres fra et forskningssentrert fokus til et bedriftsutviklingsfokus.

Finansiell kapital
Eksisterende offentlige virkemidler må optimaliseres slik at de gir større risikoavlastning og virkelig evner å utløse investeringer fra private investorer.
Følgende tiltak foreslås:
• Øke kunnskapen blant investorer, bygge nettverk og synliggjøre vekstpotensialet
i bionæringene
• Skatteincentiver for investeringer i pre-kommersielle forskningsbaserte
bedrifter (uavhengig av sektor)
• Innføring av et eget tiltak innenfor Skattefunn der forskningsbaserte tidligfasebedrifter tilbys en refusjonsramme (skattefradrag) på 35 %
• Den generelle timesats for SkatteFUNN økes til det som er normal timeprissats for
brukerstyrt forskning
• Avgiftslettelser for oppstartsselskaper (uavhengig av sektor)
• Etablering av «Biomyggordningen» en låneinsentivordning etter mønster
fra Oljemyggordningen
Pre-såkornfasen:
• Stipender til studenter, gründere og selskaper, som utløses automatisk dersom
man kvalifiserer seg
• Øke FORNY og BIA ordningene
• Ny pott med «Proof-of-concept»-midler som deles ut av TTOene
• Utvide Innovasjon Norges etablererstøtte med egne midler til
teknologiverifisering
Såkornfasen:
• Flere såkornfond med offentlig risikoavlastning
Venture fasen:
• Stimulere til investeringer gjennom å spre kunnskap, aktiv nettverksbygging og
synliggjøring av verdiskapningspotensiale.
• Skatteinsentiver for investeringer i pre-kommersielle forskningsbaserte bedrifter,
uavhengig av sektor, vil øke tilgangen på privat VC kapital
• Oppkapitalisere statlige investeringsselskaper slik at disse har større koinvesteringskapaisitet sammen med aktive eierfond innenfor såkorn,
venture og buy-out
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Human kapital
• Fremtidspotensialet i bioøkonomien må markedsføres overfor ungdom, studenter
og arbeidstakere.
• Samarbeid mellom næringsliv, innovasjonssenteret og skolen. Dette vil bidra til å
øke bionæringenes attraktivitet og få flere talenter til å søke mot livsvitenskap og
biosektorene.
• Økt støtte til internasjonal hospitering av studenter, forskere og arbeidstakere
som får opphold i ledende høyproduktive miljøer ute og tar med seg verdifull
kompetanse hjem.
• Stimulere til forskningssamarbeid via rammeprogrammet Horisont 2020 hvor
forskning og innovasjon sees i sammenheng.

Markedsinnovasjon
• Dannelse av et nasjonalt kompetansesystem for bionæringene der regionale
sentre med ulik spesialisering kobles innen markedsforskning og innovasjon.
Det er en viktig forutsetning at sentrene samarbeider tett med næringslivet bl.a.
gjenno prosjektoppdrag. Dette vil heve den norske markedskompetansen innen de
forskjellige bionæringene, skape klarere forståelse for nasjonale og internasjonale
markeders behov, og bidra til utviklingen av mer konkurransedyktige norske produkter
og tjenester.
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Definisjonsliste
Begreper og definisjoner i BioVerdi-rapporten
Abyssopelagisk. Fra ca. 4000 m dyp til dyphavslettene
Antigen. Stoffer (molekyler, strukturdeler på bakterier og virus, e.l.) som fører til
dannelse av antistoffer eller annen immunrespons (beskyttelse) når de kommer inn i en
organisme. Sentral komponent i vaksiner.
Antistoff. Spesielle proteiner (immunoglobuliner) som dannes av immunceller når antigener kommer inn i en organisme. Antistoffene er en viktig del av immunforsvaret.
Bathypelagisk. Fra 1000 til ca 4000 m havdyp
Biobank. En samling biologisk materiale. Kan også inkludere informasjon det biologiske
materiale
Bioteknologi. Samlebetegnelse på teknologi der man benytter mikroorganismer, planter
eller dyr til å framstille produkter samt til å gi ny innsikt i livsvitenskapen. (sentrale
teknikker er rekombinant-DNA, PCR, celleteknologi, biokatalyse, syntetisk biologi etc., se
disse).
Bioinformatikk. Fagretning som tar for seg bruk av informasjonstekniske hjelpemidler
i biologiske studier. Grunnet teknologiske fremskritt, særlig innen, molekylærbiologi (se
denne) i de siste ti-årene har store mengder biologisk informasjon blitt tilgjengelig for
forskere og publikum ellers. Dette har motivert utstrakt bruk av informasjonsteknologi og
informatikk for å bedre forstå biologiske strukturer og prosesser.
Biokatalyse. Styrte og akselererte kjemiske reaksjoner (vilje-katalyse). Som katalysatorer brukes ofte enzymer (se denne). Biokatalyse er sentralt i industrielle prosesser og
derfor meget sentralt i bioøkonomien og som delvis synonyme begreper brukes også
biotransformasjon og biokonvertering (se disse).
Biokonvertering. Omdannelse av bioråvarer (landbruk, skogbruk, marint) til kjemikalier,
energi, kosttilskudd, medisin etc., oftest gjennom biokatalyse (se denne samt bioraffinering).
Bioprospektering. Kartlegging av biodiversiteten med formål å finne verdifulle
genetiske og biokjemiske ressurser til en lang rekke anvendelsesområder: medisin,
biomaterialer, industrielle enzymer etc. Marin bioprospektering er utpekt satsingsområde
for Norge.
Bioraffinering. Bruk av bio-råvare til å produsere rene produkter som f.eks. omega-3 fra
marint fett, kjemikalier, materialer, energi/brensel etc. uavhengig av prosessteknologi.
Biotransformasjon. Se biokonvertering.
Bioøkonomi. Økonomisk aktivitet drevet fram av forskning og innovasjon i biovitenskapene (Jfr. «National Bioeconomy Blueprint», The White House, April 2012).
Bærekraftig produksjon og transformasjon av biomasse til mat, helse, industrielle produkter, energi etc. Bioteknologien er en motor i denne økonomien. (Jfr. «The Bioeconomy to
2030- Designing a policy agenda», OECD 2009).
Celleteknologi. Teknikker for framstilling av levende celler med nye kombinasjoner av
genetisk materiale ved sammensmelting av to eller flere celler.
DNA. Forkortelse for deoksyribonukleinsyre. DNA utgjør arvematerialet i alle levende
celler. DNA er et langt molekyl som er satt sammen av fire forskjellige byggestener (A, T,
G og C) i lange sekvenser. To DNA-tråder er tvunnet sammen til en spiralformet dobbeltkjede (dobbeltheliks). Menneskets arvestoff er fordelt på 46 kromosomer, 23 par; ett sett
fra mor og ett fra far, som ligger i cellekjernen. Alle cellene i hele organismen (unntatt
kjønnscellene, som bare har ett sett med 23 kromosomer, og røde blodceller, som ikke
har kjerne) inneholder det samme arvestoffet. Mennesket har ca. 30 000 gener. Genene
inneholder oppskriften på proteiner.
DNA-sekvensering. Metode for å bestemme rekkefølgen av byggestenene (A, T, C og G)
i DNA-molekyler. Sekvensering av hele genom (se dette) avdekker hele «arbeidstegningen» til en organisme.
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DNA-profil (DNA-fingeravtrykk). Se genetisk markør.
DNA-vaksine. Vaksine som består av DNA-kjeder som injiseres i en organisme
(menneske, husdyr, fisk) slik at dens celler tar opp DNA. Gjennom de såkalte regulerende
gen-sekvensene i DNA-vaksinen vil man få produksjon av antigen (se denne) fra det
aktuelle smittestoffet (virus, bakterier, parasitter) ved hjelp av cellens eget maskineri.
Konseptet er særlig aktuell mot virus og en viktig fordel er at man unngår å basere
vaksinen på et potensielt farlig virus og samtidig oppnå immunitet.
Enzym. Gruppe av proteiner som katalyserer en biokjemisk reaksjon som ellers ikke ville
ha skjedd, eller skjedd meget langsomt. Enzymene er generelt meget spesifikke, og hvert
enzym katalyserer normalt bare én enkelt kjemisk reaksjon.
Epigenetikk. Studie av arvbare forandringer i genuttrykk (fenotype) som ikke skyldes
forandringer i DNA-sekvensen.
Epipelagisk. Fra 0 m til ca. 100-200 m dyp.
Fermentering eller gjæring er en viktig kjemisk prosess i næringsmiddel-, farmasøytisk
industri og annen industriell bioteknologi. Karbohydrater er hoved-råvaren og standardiserte utgaver av gjær, bakterier eller også organismer framstilt gjennom syntetisk biologi
(se denne) benyttes. Gjæring brukes foruten til fremstilling av bioaktive forbindelser
(antibiotika etc) også til foredling og konservering av drikke- og matvarer og til å produsere vin, øl, melkesyre, eddik etc. Ved fermentering av matvarer (melkeprodukter, marine
råvarer) er melkesyrebakterier. Eksempel på fermentert fisk er rakfisk.
Gen. En del av arvestoffet (DNA) (se dette) som inneholder informasjon om hvordan et
bestemt protein skal bygges opp eller et aktivt RNA-molekyl (se RNA) skal uttrykkes.
Genetisk kode. Den genetiske koden beskriver hvordan kombinasjoner av tre og tre
baser i DNAet oversettes til de 20 ulike aminosyrer som igjen er byggestenene i
proteiner.
Genetisk markør. Unike DNA-sekvenser lokalisert med ulik avstand i genomet (se dette)
og som kan brukes til å generere et helt unikt genetisk «fingeravtrykk» for identifisering
av individer, familier, stammer og arter og deres opprinnelse. Brukes i kriminalsaker, i
sporbarhet av matvarer, i opphavstester i avlen og i ressursbiologien. Brukes også nå i
den moderne avlen gjennom såkalt markørbasert seleksjon, der markører koblet til viktige egenskaper brukes til kostnadseffektiv utvalg av avlsdyr.
Genkartlegging. Identifisering og lokalisering av gener på kromosomene.
Genmodifiserte organismer (GMO). Mikroorganismer, planter og dyr hvor den
genetiske sammensetning er endret ved bruk av gen- eller celleteknologi.
Genom. Den genetiske informasjon som karakteriserer en art. Alt arvestoff (DNA) i en
cellekjerne.
Genteknologi. Teknikker som innebærer at arvestoff isoleres, karakteriseres,
modifiseres og innsettes i levende celler eller virus. Sentrale teknologier innen dette
samlebegrepet er rekombinant-DNA-teknologi og PCR-teknologi. (se disse).
Genterapi. Behandling av organismens arvestoff (DNA eller RNA).
Gentest. Undersøkelse av en persons arvestoff (DNA) for å identifisere variasjon i et
gen eller en gensekvens. Formålet kan variere fra predisposisjon for arvelig sykdom til
opphavstest.
Hadopelagisk. I dypvannsrennene.
Høyproduktive havområder. Oftest grunnere områder der produksjonen gjennom
naturlige prosesser eller ved ulike inngrep (utsetting) kan styres mot høy, høstbar
avkastning av ønskede attraktive ofte stedbundne arter av dyr og planter.
Industriell bioteknologi. Bruk av biokatalyse (se denne)i industriell skala for produksjon
av kjemikalier, medisin, materialer/f.eks. polymerer (se denne), energi/drivstoff etc.
Dekker også fermentering (se denne) og andre prosesser i næringsmiddel- og
fôrindustrien.
Innovasjon. Betyr å skape noe nytt, men har etter hvert også fått en snevrere
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betydning som verdiskaping fra en oppfinnelse eller en oppdagelse. Det norske ordet nyvinning er kanskje det som mest presist angir hva som menes med innovasjon. Når man
har en løsning som møter et behov, et problem eller som utløser et nytt potensial innen
så vel vitenskap som næring og samfunnsliv, så er det en innovasjon.
Klon. Arvemessig identisk organisme, celle eller arvestoff.
Kromosom. Trådaktig struktur i cellen bestående av en tettpakket DNA-kjede. Cellens
arveanlegg finnes i kromosomenes DNA og finnes parvis, ett på hvert kromosom,
nedarvet fra hver av foreldrene.
Mesopelagisk. Fra 100-200 m til ca. 1000 m dyp. Disse havvannmassene inneholder
noen av havenes største biomasser (mesopelagisk fisk), estimert til vel 1 milliard tonn,
dvs ca. 10 ganger så mye som totalt landet fisk globalt hvert år.
Molekylærbiologi. Læren om biologi på et molekylært nivå. Feltet overlapper med
andre områder innenfor biologi og kjemi, spesielt genetikk og biokjemi. Molekylærbiologi omhandler for det meste å forstå forholdene mellom de forskjellige systemene i en
celle, inkludert forholdene mellom DNA, RNA og proteinsyntese og forstå hvordan disse
forskjellene er regulert.
Nanoteknologi. Betegner anvendt naturvitenskap med strukturene av størrelsesorden
0.1 – 100 nm, hvor en nanometer er en milliondels millimeter. Feltet er av natur tverrfaglig og betegnelsen nanoteknologi brukes, til dels med ulik betydning, i fysikk, kjemi,
biologi, medisin og materialvitenskap.
Nukleinsyre. Fellesbetegnelse på arvemateriale, DNA og RNA (se disse).
Polymerase chain reaction (PCR). En oppformering av DNA v.h.a. temperatursykler og
enzymer til mange like kopier. Utviklet først på 70-tallet av Kjell Kleppe og videreutviklet
av Kary Mullis. Sentral metode i genteknologien og dermed i bioteknologien og
bioøkonomien.
Private equity (PE)-kapital. Privat kapital investert i ikke børsnoterte selskaper.
Rekombinant DNA-teknikk. Rekombinant DNA er en form for kunstig DNA som er
opprettet ved å kombinere to eller flere sekvenser som ikke normalt opptrer sammen.
(beskrevet av Peter Lobban, Paul Berg et al 1973). «Sammenlimingen» kunne skje ved at
såkalte restriksjons-enzymer skapte såkalte «sticky ends» på endene av de DNA-trådene
som skulle limes sammen. Når man limte en sekvens inn i en vektor (bakterie, virus el
l.), kunne man oppformere (klone) denne sekvensen til mange like kopierer og når den
kodet for ulike produkter eller egenskaper, ble dette et nytt og revolusjonerende verktøy
i bioteknologien og medisinen med rask industriell applikasjon. (se også genteknologi).
Restriksjonsenzymer. Sentrale verktøy i rekombinat DNA-teknikken (se denne).
Restriksjonsenzymene ble oppdaget av teamet Arber, Nathans og Smith som også
mottok Nobelprisen for dette i 1978. Dette var både starten på genteknologien og den
basale forutsetningen for syntetisk biologi (se denne).
Ribonukleinsyre (RNA). Budbringer-molekyl som dannes i cellens kjerne og som
gjenspeiler DNA-sekvensen i et gen. Transporteres ut av kjernen der det fungerer som
oppskrift for proteiner.
Stamcelle. Celle som kan være opphav til andre celletyper i kroppen, dvs. en slags
«urcelle» eller opphavscelle. Stamcelleforskningen og humanmedisinen benytter seg
bl.a. av denne celletypens «universelle» egenskaper til ulike former for behandling av
kreftformer, arvelige sykdommer etc. der spesialiserte celletyper og vev er gått tapt.
Syntetisk biologi. Kort oppskrift på den første syntetiske bakterien, «Synthia» basert
på bakterien Mycoplasma mycoides: Først en arbeidstegning av DNA-tråden på datamaskin. Deretter mindre biter av DNA produsert på en DNA-syntesemaskin og disse
koblet sammen til et komplett kromosom. Bakteriekromosomet ble så overført til en
annen bakteriecelle som tok det til seg og begynte å følge oppskriftene (det vil si lage
proteiner) fra det nye kromosomet. Dermed ble det blant annet laget enzymer som kuttet
opp bakteriecellens opprinnelige genom og «tok over» bakteriecellen og omdannet den.
På denne måten kan man lage helt nye organismer med utgangspunkt i en DNA-sekvens
som er lagret på en datamaskin. Anvendelsespotensialet er uoverskuelig og er også
omdiskutert m.h.t. sikkerhet, etikk etc og kan anvendes fra bioterror til å løse store og
viktige oppgaver for menneskeheten: nye unike miljøteknologiske bioprosesser, medisiner som var umulig å tenke seg etc.
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Systembiologi. Systembiologi er et interdisiplinært felt som fokuserer på de komplekse
interaksjonene i biologiske systemer som f.eks. stoffskiftenettverket og signalnettverket
vårt. Systembiologien har en helhetlig tilnærming i motsetning til den mer tradisjonelle
reduksjonismen som studerer enkeltprosesser. Typiske verktøy i systembiologien er
modellering for å forstå hvordan organismer, organer, vev og celler fungerer som et
system.

Kilder
•
•

Såkornkapital. Tidligfase risikokapital, ofte statlig basert fondsstruktur og med krav om
privat medinvestering.
Transgene organismer. (se GMO)

•

Trofisk nivå. Beskriver nivåer i næringskjedene på land og i havet. En typisk næringskjede til eksempel i Norskehavet kan starte fra planteplankton (mikroalger) og fortsette
oppover til (dyreplankton), lodde, sild, torsk, sjøpattedyr.

•

Venturekapital. Finansiell risikokapital i fasen etter såkorn og typisk i selskaper med ny
teknologi, stort potensiale og med betydelig risiko.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
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