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Over 50 aktører, 
fra næringsliv, 
universiteter, 
institusjoner 
og organisasjo-
ner, stilte seg 
bak denne rap-

porten som inneholder konkrete 
anbefalinger for å styrke Norges 
evne til innovasjon og omstilling. 
Jeg ledet styringsgruppen for  
prosjektet.

Livsvitenskap
Bioøkonomien er en raskt voksen-
de «grønn» sektor av økonomien 
som allerede bidrar med mange  
goder til samfunnet. Utgangs- 
punktet er vår forståelse av liv – i 
ordets aller bredeste forstand. Kan-
skje kan vi si at det startet med 
Charles Darwin og utgivelsen av 
hans bok om artenes opprinnelse 
i 1859. Vi vet etter Darwin at alle  
organismer er i slekt, og at vi gjen-
nom forskning på bakterier, gjærs-
opp og dyr kan forstå mennesket. 
Ikke bare er alle organismer i slekt, 
men de benytter også det samme 
genetiske språket. Slektskap og  

felles språk gjør at vi kan favne 
alle organismer i én vitenskap:  
livsvitenskap. Det er denne viten-
skapen som nå er plattform for nytt 
næringsliv.

En muliggjørende teknologi
Bioøkonomien skal gi oss en bære-
kraftig omdanning av biomasse til 
mat, helse, industriprodukter og 
energi. Den skal også utnytte kunn-
skap om liv til å gjøre oss bedre i 
stand til å forebygge, diagnostisere 
og behandle sykdom.

Bioteknologi står sentralt i livs-
vitenskap og i den økonomien som 
springer ut av denne. På lik lin-
je med informasjonsteknologi og  
nanoteknologi, er bioteknologi en 
«muliggjørende teknologi». Tek-
nologiene kalles muliggjørende 
fordi de er gjennomgripende og 
samfunnsendrende. De er selve 
fundamentet for utvikling av nye 
næringsveier og for styrking av de 
eksisterende.

Slektskapet mellom arter og orga-
nismer skaper også et teknologisk 
fellesskap mellom næringsveier 
og sektorer. Fire store nærings- 

Livsvitenskap er  
plattform for ny økonomi 
For ikke lenge siden kom det ut en rapport med tittelen  
«BioVerdi  – slik kan bioøkonomi bli den nye oljen». 

LES  MER PÅ INNOVASJONOGFORSKNING.NO

sektorer i Norge – helse, marin,  
industri og landbruk – kan alle 
trekke på den samme kunnskaps-
basen og den samme teknologien. 
Men forutsetningene er at disse 
sektorene bringes sammen, slik 
vi gjorde det i samarbeidet om vår  
BioVerdi-rapport.

Forskning av høy kvalitet
Fallende oljepris og stigende tem-
peratur har gitt ny kraft til den  
offentlige samtalen om omstilling 
til ny økonomi. I sin ferske rapport 
etterlyser produktivitetskommi-
sjonen den kreative destruksjo-
nen som trengs for å skape nytt 
næringsliv. Historien viser at de 
store gjennombruddene kommer 
fra grunnforskningen. Det trengs 
forskning av høy kvalitet, og det 
trengs forskning der forskjellige 
fagfelt bringes sammen for å forstå 
de komplekse livsprosessene som 
bioøkonomien er tuftet på.

Ved UiO har vi gjort livsvitenskap 
til vår største satsing noensinne. 
Vi skal bidra til å løse samfunns- 
utfordringer ved å drive fremra-
gende grunnforskning, utdanning, 

innovasjon og entreprenørskap 
innen livsvitenskap. For å lykkes, 
må vi jobbe tverrfaglig og inkludere 
både medisin, realfag, humanistis-
ke fag og samfunnsvitenskapelige 
fag. Det er i grenseflatene mellom 
fagene mye av innsikten skapes og 
innovasjonen skjer. Vårt innova-
sjonsselskap Inven2 – eid sammen 
med Oslo universitetssykehus – 
hadde over 70 kommersialiserin-
ger i fjor. Blant disse finner vi flere 
lovende selskaper fra livsvitenskap.

Stor satsning på livsvitenskap
Som en del av satsingen på livs-
vitenskap planlegger vi et nytt 
forsknings- og undervisningsbygg 
i Gaustadbekkdalen. Bygget er godt 
forankret i regjeringens langtids-
plan for forskning og høyere utdan-
ning og skal legge til rette for frem-
ragende forskning og undervisning 
i tett samarbeid med helsefore-
tak, kommune og næringsliv. Vår  
satsing på livsvitenskap skal gi ny 
innsikt i liv, sykdom og aldring, 
men skal også bidra til en helt nød-
vendig omstilling av økonomien. Vi 
ser at det haster. 
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Vitenparken er et grønt viten – og opplevelsessenter i hjertet av Campus Ås. Vi har et 
rikt program av aktuelle arrangementer på kveldstid og har aktiviteter for familier på 
søndager. Vi er et spennende kurs- og konferansesenter og vår kafé yrer av liv fra 
morgen til kveld. Vi har høye ambisjoner om velsmakende kunnskapsopplevelser 
knyttet til mat og har fl inke kokker på laget. I statsbudsjettet for 2016 ble vi sikret 
status og fi nansiering som regionalt vitensenter. Vi skal være et verktøy i regjeringens 
realfagsstrategi og skal spre kunnskap, inspirere og fascinere et bredt publikum med 
engasjerende og nyskapende formidling innenfor mat, miljø og klima.

VELKOMMEN TIL OPPLEVELSESENTERET 
I HJERVET AV CAMPUS ÅS.

Les mer på
www.vitenparken.no
Vitenparken, Fredrik A. Dahlsv 8, 1430 Ås
Tel. + 47 64 80 86 00
Mail. resepsjon@vitenparken.no

Landbruk
Business-bønder er 
fremtiden. Mange 
bønder må drive annen 
næring ved siden av 
gårdsdriften.

Skogoffensiven
Skogbruket i Hedmark og 
Oppland står for 28 prosent av 
landets skogressurser, men hele 
43 prosent av landets hogst til 
salg for industriell bruk kommer 
fra samme område. s.16

Inkubator på Ås
«Kommersialisering av 
forskning er en prosess 
som krever samarbeid 
og godt partnerskap.»
s.18
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Vi skal bidra til å løse 
samfunnsutfordringer 
ved å drive 
fremragende 
grunnforskning, 
utdanning, innovasjon 
og entreprenørskap 
innen livsvitenskap. 
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Norske myndigheter, ved Norges Bank Investment Management 
(Oljefondet) satser på medisinske innovasjoner. To av de fire 
største investeringene til Oljefondet er legemiddelfirmaer: 
Roche og Novartis. Totalt har fondet investert 380 milliarder 
kroner i helsesektoren. Dette gir staten 21 milliarder kroner i 
årlig forventet avkastning. Helse- og omsorgsdepartementet 
behandler samtidig medisinske innovasjoner som rene kostnader, 
og norske helsemyndigheter er de som investerer minst i Europa; 
Norge bruker årlig 22 milliarder kroner på legemidler. Dette er 
kun 0,6% av BNP viser tall fra OECD.

Innovasjon krever investeringer
Regjeringen har i strategiplanen HelseOmsorg21 pekt ut 
bioteknologi som et satsningsområde for næringsutvikling.

- Økte norske investeringer i medisinske innovasjon vil være 
god samfunnsøkonomi; folk vil både være friskere og leve 
lengre, samt at det vil kunne gi økt sysselsetting. Men, medisinsk 
innovasjon i årene som kommer krever investeringer i dag, sier 
daglig leder Odd-Jan Gjeruldsen. Celgene investerer en tredjedel 
av omsetningen i ny forskning og utvikling (FoU), og er blant de 
mest forskningsintensive legemiddelselskapene i verden.

Tenger debatt om premissene for innkjøp
- Det er viktig for Norge og for norsk legemiddelinnovasjon 
at vi får en debatt om hvordan vi vil bør organisere innkjøps- 
og refusjonsordninger samt metodevurderinger, for å hente 
ut verdiene som ligger i medisinsk innovasjon og ikke bare 

se på legemidler som kostnader for sykehusene. I dag er det 
sykehusledelsen som styrer innkjøp av legemiddel, det kanskje 
viktigste virkemiddelet for å fremme medisinsk innovasjon. 
Sykehusdirektørene gjør en god jobb med å sikre helseøkonomisk 
likebehandling av pasientene, uansett sykehus, men norske 
helsemyndigheter bør ha et mer helhetlig nasjonalt og globalt 
perspektiv på medisinske innovasjoner.

Det neste «penicillinet» oppdages snart
- Hvis helsemyndighetene i alle land er med på å dele på 
investeringskostnadene i medisinske innovasjoner, vil vi raskere 
kunne finne nye, kurerende eller mer effektive symptomlindrende 
behandlinger, sier daglig leder Odd-Jan Gjeruldsen i Celgene 
Norge, og legger til:

- Fremtidens medisinske innovasjoner vil kunne være like 
epokeskapende som utviklingen av penicillin var på midten 
av forrige århundre. Disse mulighetene bør også norske 
helsemyndigheter være med å ta vare på.

Norske helseinvesteringer vil forringes
- Det er et paradoks at vi investerer betydelig oljefondsmidler i 
legemiddelsektoren, men i liten grad kapitaliserer på medisinsk 
innovasjon i vårt eget land. Hvis myndighetene i alle land hadde 
samme tilnærming til investeringer i legemidler som norske 
helsemyndigheter, vil våre finansielle investeringer i sektoren 
kunne forringes, påpeker Gjeruldsen. 

ANNONSE

- Norge trenger en ny og mer helhetlig tilnærming til investeringer i medisinsk innovasjon. Vi må 
slutte å kun se på legemidler som kostnader for sykehusene, men også ta innkjøpsbeslutninger 
ut fra verdien slike medisinske innovasjoner har for samfunnet som helhet, både nasjonalt og 
globalt, sier daglig leder Odd-Jan Gjeruldsen i Celgene Norge. 

Norge er et interessant land for Celgene for å jobbe frem 
medisinske innovasjoner. 

- Dette gjelder særlig på grunn av de unike nasjonale 
helseregistrene av høy kvalitet, som gir eksepsjonelt 
gode muligheter for å gjennomføre kliniske studier og 
oppfølgingsstudier hvor riktig behandling gis til riktig pasient, 
sier Bengt Gustavson, medisinsk direktør i Celgene Nordic. 

- Norge er også interessant på grunn av de gode 
mulighetene for samarbeid mellom akademia, næringsliv og 
myndigheter, gjennom blant annet Oslo Cancer Cluster, sier 
Bengt Gustavson.

Celgene er et sterkt voksende bioteknologiselskap, hvor 

antall behandlede pasienter er doblet fra 2010 til 2015. Bare  
i 2015 lanserte selskapet fem nye behandlinger.

Celgene fokuserer sin medisinske innovasjon på 
behandling av kreft og invalidiserende  immunologiske og 
inflammatoriske sykdommer.

- Vi må utvikle samarbeidet mellom akademia og 
næringslivet, og samtidig jobbe aktivt for å koble oss på 
globale verdikjeder. Forretningsmodellen til den famasøytiske 
industrien har endret seg radikalt – de går nå inn tidlig og 
setter opp samarbeid med akademiske og små selskaper for å 
utvikle nye behandlinger. Ingen blir frisk av forskning alene, 
sier daglig leder Ketil Widerberg i Oslo Cancer Cluster.

Økt samarbeid er nøkkelen

 Celgene er et internasjonalt 
legemiddelfirma som 
arbeider for å forbedre 
livskvaliteten for pasienter 
med kreft og invalidiserende 
immunologiske og 
inflammatoriske sykdommer. 

 Celgene er ledende innen 
utvikling av innovative 
og livsforandrende 
behandlinger for pasienter 
med uhelbredelige og 
invalidiserende sykdommer 
som myelomatose, myelo-
dysplastisk syndrom (MDS), 
kreft i bukspyttkjertelen, 
psoriasisleddgikt og psoriasis.

 Celgene arbeider for at alle 
som kan dra fordel av deres 
medisinske oppdagelser, bør  
få muligheten. 

 Celgene setter alltid 
pasienten først og tilbyr 
løsninger som bidrar til 
informasjon og støtte til deres 
innovative behandlinger.

For mer informasjon se: 
www.celgene.no

Om Celgene

- Det er viktig for Norge og for norsk legemiddelinnovasjon at vi får en debatt om hvordan vi vil bør organisere innkjøpsordningene, for å hente ut verdiene som ligger i medisinsk innovasjon, sier Odd-Jan Gjeruldsen.

Ketil WiderbergBengt Gustavson

Må tenke nytt for å hente ut potensialet i medisinske innovasjoner

Satsning på medisinsk 
innovasjon er god 
samfunnsøkonomi  
for Norge

Norge er også interessant på grunn av de gode mulighetene 
for samarbeid mellom akademia, næringsliv og myndigheter, 
gjennom blant annet Oslo Cancer Cluster.

Bengt Gustavson

“

NS-CELG160005
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Vi har også veldig 
sterke kunns- 
k a p s m i l j ø e r 
hvor biotekno-
logi står helt 
sentralt, derfor 
har vi de beste 

forutsetninger for å kunne byg-
ge opp mange nye og spennende 
næringer knyttet til havet, sier 
Lise Rødsten som er styremedlem 
i Tekna Biotek og produktsjef i  
Nerliens Meszansky.

 Det er flere segmenter innen 
havbruksnæringen hvor biotekno-
logi er viktig. Et av disse områdene 
er leverandørnæringen. Veksten i 

oppdrettsindustrien har ført til uli-
ke behov innenfor fiskehelse, som 
vaksine, medisinering og diagnos-
tikk. Avl er også et spennende om-
råde hvor det brukes genteknologi 
for å avle frem spesielt gunstige 
egenskaper, for eksempel resistens 
mot visse sykdommer eller hurtig 
vekst.

Et globalt potensial
Å utvikle nye fôrteknologier der 
kunnskap om ernæring står  
sentralt er også et viktig felt.

- På grunn av petroleums- 
næringen og dens lønnsom-
het, bygde vi opp en oljeservice- 

Med en lang kystlinje og store 
havressurser har Norge noen 
naturgitte fortrinn som er helt 
spesielle. 

Leter etter nye kjemiske 
stoffer på havets bunn

Les mer på  
innovasjonogforskning.no

Framtidens utfordringer krever 
satsing på humankapitalen

Vi har allerede hatt en eventyrlig vekst i 
marin matproduksjon, målt både i kvan-
tum og verdiskaping. Samtidig har annen 

i Norge har sammen vist et potensiale for 
en seksdobling av  verdiskaping fra marin 

produksjon av mat, men god forvaltning 
og omfattende dyrking av havet kan gi 
mange nye spennende produkter.

Tradisjonell produksjon av mat gir et  
stort bidrag til utslipp av klimagasser. 
Samtidig gir tilgangen på landareal, ferskt 

-
for) begrensing av mulighetene på land. 

– så det er et paradoks at kula kalles jorda 
og ikke havet. Ved å dyrke organismer 
lavere i næringskjedene i havet, også plan-
tene, tang tare og mikroalger, kan vi både  
produsere mer mat og samtidig,  
gjennom fotosyntese, fange klimagassen 

Når marine planter og plankton vokser, 

-
massen kan brukes direkte til fôr og mat. I 
havet fanger  mikroalger enorme mengder 

utnyttes industrielt. Ved UiT satses det 

 
og protein til mat og fôr ved dyrking av 
marine mikroalger. Mange elever fra  

 

 

tak i fremtidens utfordringer.

Fakultet for biovitenskap,

bit.ly/1PV0fXi

milliarder mennesker, produsere mer enn dobbelt så mye mat, og samtidig redusere utslipp av klimagasser.

Bioteknologi 
kan gjøre  
havbruk til 
den nye oljen

Marbio er en analyseplattform ved Univer-
sitetet i Tromsø der de leter etter ny kjemi 
i organismer som de samler inn fra havet. 

Formålet er å se om stoffene fra de marine orga-
nismene i de nordlige arktiske farvannene kan 
benyttes som medisin og/eller ingredienser til kos-
metikk og som kosttilskudd. 

- Vi fokuserer spesielt på bunndyr som sitter 
fast på bunnen og som ikke kan forsvare seg ved 
å stikke av, men som bruker spesielle kjemiske 
stoffer som en del av sitt forsvarssystem iste-
den. Disse anser vi som spesielt interessante si-
den de ikke har det samme immunforsvar som 
høyerestående dyr. De kjemikaliene som disse 
bunndyrene inneholder og bruker til å holde an-
dre unna, eller til å jage andre organismer, kan 
kanskje brukes til nytte for oss, sier Jeanette 
Hammer som er forskningssjef ved Marbio.

Finner nye legemidler i havet
I tillegg til bunndyr henter forskerne ved Marbio 
også opp mikroorganismer som alger, sopp og bak-
terier fra havet. Disse dyrker de opp i laboratoriet, 
for å se om de kan produsere stoffer som kan bli til 
nye legemidler

Allerede på 1960-tallet ble det funnet stoffer i en 
svamp fra havet som benyttes som kreftmedisin i 
dag.

Gjennom en prosess som både innebærer fryse-

tørring og mosing og hvor de tilsetter løsemidler, 
fremstilles det ekstrakter som inneholder alle mo-
lekylene fra dyret.

- Noen ganger tester vi det råe ekstraktet for å se 
om det har egenskaper som for eksempel dreper E. 
coli bakterier. Hvis vi får lovende resultater renser 
vi videre ved å dele det opp i ulike fraksjoner og 
tester videre til vi finner hvilket stoff som dreper 
denne typen bakterie. Hvis databasesøkene viser 
at andre har funnet dette stoffet tidligere, avslut-
ter vi eksperimentet. Men hvis vi finner stoff som 
er potensielt helt nye jobber vi videre med  det, for-
klarer Hammer.

Dreper kreftceller
Forskerne har gjort funn av ny kjemi fra artene i 
nord. Noen av disse dreper bakterier, mens en an-
nen kjemisk forbindelse som stammer fra en av 
brennmanetens fjerne slektninger dreper kreftcel-
ler.

- Her har vi så interessante data at vi også har 
funnet partnere som vil samarbeide med oss for 
å utvikle dette videre mot medisin, men det er for 
tidlig å publisere noe mer rundt dette foreløpig, 
sier Hammer til slutt. 

I tillegg til bunndyr henter forskerne ved Marbio også opp mikroorganismer som alger, sopp og  

bakterier fra havet.

FOTO: ESPEN HANSSEN, MARBIO FOTO: STEN-RICHARD BIRKELY, MARBANK
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Tekna Biotek er en gruppe i Tekna som jobber for å fremme forskning og utvikling, et bærekraftig 
næringsliv og gode arbeidsplasser innenfor helse og bioteknologi. I Tekna Biotek får du tilbud om 
seminarer med nettverksbygging, karrierekvelder og sosiale samlinger.

Bli Tekna medlem nå, så kan du også bli med i Tekna Biotek:
Gå inn på www.tekna.no
Allerede medlem og ønsker å bli med i Tekna Biotek:
Send sms til 2007 – kodeord: biotek.

Tekna er lidenskapelig opptatt av teknologi og realfag. Over 70 000 medlemmer jobber hver dag med å 
løse samfunnets utfordringer gjennom innovasjon og ny teknologi – og vi blir stadig flere. Vi er stolte 
over å representere og ivareta interessene til mange av Norges smarteste hoder.

næring som er i verdensklasse. Det 
er egentlig ingen grunn til at vi 
ikke skulle klare det samme innen  
havbruksnæringen. Den atlantiske 

laksen utgjør bare en liten del av 
verdens totale oppdrett, men vi er 
best på teknologi og det gjør at vi 
har et globalt potensial, forklarer 
Rødsten.

Et annet felt er forskning på 
hvordan biomasse fra havet kan 
være med på å løse verdens matva-
rebehov i fremtiden.

- Både mikro- og makroalger er 
interessant, men også det å høste  
lengre ned i næringskjeden som 
krill og raudåte er  aktuelt. Det å  
utnytte restråstoffet fra fisken bed-
re  er viktig for å få en mer bære-
kraftig næring. Mye kan høyfored-
les og brukes i fôr, innen helse og 

ernæring, og i farmasien.

Et globalt potensial
I de siste årene har vi sett at uten-
landske aktører kjøper opp nor-
ske selskaper innen den marine 
industrien. Prisene har ofte ligget 
langt over antatt markedsverdi. Det  
indikerer at de utenlandske in-
vestorene forventer kraftig vekst 
innen denne bransjen.

- Nå er det viktig å bygge 
opp under de gode forsknings- 
miljøene våre og å få til et enda  
tettere samarbeid mellom bedrifte-
ne og akademia slik at vi utnytter 
mulighetene, avslutter Rødsten. 

- Både mikro- og makroalger er interessant, men også det å høste lengre ned i næringskjeden som krill og raudåte er aktuelt. Det å utnytte restråstoffet fra fisken bedre er viktig for å få en mer 

bærekraftig næring, sier Lise Rødsten. 

FOTO: ISTOCK

FOTO: PRIVAT

Lise Rødsten

Produktsjef,  

Nerliens Meszansky AS

Biomasse fra havet kan være med på å løse verdens matvarebehov i 

fremtiden.

FOTO: ISTOCK
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I Follo er kommunene Ås, Frogn og Ski i ferd med å 
omsette strategiske planer for miljø og bærekraft til  
konkrete prosjekter som bygger opp under regjeringens 
ønske om et grønt skifte.

Med prosjektet «pedaltråkk»  
inviteres innbyggerne i Ås og Ski 
til å være med og forme fremtidens 
sykkelveier i sin kommune. I en 
elektronisk kartportal kan de teg-
ne inn både sykkelruter de bruker 
i dag, og sykkelruter de ønsker seg 
men som ennå ikke finnes.

- Samtidig kan du sette inn 
punktinformasjon som spesifise-
rer hindringer på strekningen i 
dag eller forklarer hvorfor denne 
strekningen er viktig for deg, sier 
Siri Gilbert, rådgiver for plan- og 
utviklingsavdelingen i Ås kommu-
ne.

- Besvarelsene fra innbyggerne 
er viktige for å gjøre gode priorite-
ringer i utbygging og vedlikehold 
av gang- og sykkelveinettet, og 
er en del av et langsiktig planleg-
gingsarbeid hvor formålet er å få 
flere til å reise miljøvennlig med 
sykkel.

Nytt helsebygg
I Frogn hadde kommunen behov 
for et nytt sykehjem. De valgte å 
bygge det de kaller et helsebygg 
siden det i tillegg til de 108 syke-
hjemsplassene også inneholder et 
utvidet servicetilbud med dagsen-
ter inneholdende undervisnings-, 

rehabiliterings- og treningstilbud 
for eldre.

- Vi valgte et bygg i massivtre, 
noe som betyr at det blant annet 
bæres av limtreelementer. Denne 
byggemetoden gir et miljøregnskap 
som er langt bedre enn om bygget 
hadde blitt reist i stål og betong. 
Bygget blir også BREEAM-sertifi-
sert til «Very Good», sannsynligvis 
som det første i Norge. Det betyr at 
vi har tatt bevisste miljøvalg i alle 
parametere som vedgår prosjektet. 
Vi vurderer også hele livsløpskost-
naden over tid og ser på bærekraf-
ten gjennom hele byggets levetid, 
sier Bjørn Nordvik som er prosjekt-
leder for det nye helsebygget som 
blir innflyttingsklart i andre kvar-
tal neste år.

Vann og avløp
Hovedinfrastrukturen for vann og 
avløp i Ski kommune skal klargjø-
res og dimensjoneres for den kom-
mende befolkningsveksten som er 
ventet i kommunen.

- Når vi lager planer for vann og  
avløp er planleggingsperspektivet 
vårt hundre år, og det er ikke så lett 
å se så langt fram, sier virksomhets- 
leder Tom Schei i Ski kommune:

- Prognosene viser en kraftig  

befolkningstilvekst i Follo-områ-
det. Vi tar høyde for en kapasitet på 
150 000 personer. Årsaken er at in-
vesteringskostnaden for å øke kapa-
siteten med femti prosent og bygge 
det inn i dagens prosjekt fremfor å 
øke den senere er forholdsvis liten.  
Ekstrakostnadene er rundt fire  
millioner kroner, mens prosjektet 
totalt koster cirka 150, så tilleggs- 
investeringen er egentlig marginal, 
forklarer han.

Andre miljøtiltak i prosjektet er 
å bytte ut store pumpestasjoner og 
heller bruke mer selvfall. I tillegg er 
forhold som har med flomproble-
matikk, avrenning og fordrøyning 
av overvann blitt tatt inn som en 
viktig del av prosjektet. Prosjektet 
bidrar også til å øke sikkerheten i 
kommunens vannforsyning. 

Aktive pådrivere  
for det grønne skiftet

«Pedaltråkk» er navnet på prosjektet som vil danne grunnlaget for ny gang- og sykkelveiplan for Ås kommune og  

sykkelstrategi for Ski kommune.

FOTO: IVAR OLA OPHEIM

FOTO: IVAR OLA OPHEIM

 Siri Gilbert

Rådgiver for plan- og  

utviklingsavdelingen i Ås kommune.

Samarbeidsplattform for 
næringsutvikling i Follo

Akershus fylkeskommune, NMBU - Norges miljø- og  
biovitenskapelige universitet, Ås kommune og Follorådet 
har etablert et forpliktende samarbeid om næringsutvikling i Follo.  
I tillegg har alle FoU-instituttene på Campus Ås tilsluttet seg hoved- 
trekkene i avtalen, samt kommunene Enebakk, Oppegård, Ski, 
Frogn og Vestby.

Samarbeidsavtalen bidrar til at regionen står samlet for å legge til 
rette for at kunnskapsmiljøet på Ås i større grad kan bli en drivkraft 
for utvikling av næringslivet i regionen og bidra til å skape flere 
kunnskapsbaserte arbeidsplasser i Follo. Samarbeidsplattformen har 
bioøkonomien som satsingsområde. 

FAKTA

Vitenparken
Vitenparken er et grønt viten – og opplevelsessenter i 
hjertet av Campus Ås. De har et rikt program av aktuelle arran-
gementer på kveldstid og har aktiviteter for familier på søndager. 

Vitenparken er et spennende kurs- og konferansesenter, og kaféen 
yrer av liv fra morgen til kveld. De har høye ambisjoner om  
velsmakende kunnskapsopplevelser knyttet til mat, og har flinke 
kokker på laget. I statsbudsjettet for 2016 ble de sikret status og 
finansiering som regionalt vitensenter.  Vitenparken skal være et 
verktøy i regjeringens realfagsstrategi, og skal spre kunnskap,  
inspirere og fascinere et bredt publikum med engasjerende og  
nyskapende formidling innenfor mat, miljø og klima.

Vekker oppfinnergløden
Eik idéverksted er et sted der studenter og personer i 
Follo-regionen kan utvikle ideer. Idéverkstedet er et miljø 
for bærekraftig teknologi og innovasjon, og studenter kan bruke 
verkstedet til å teste kunnskap fra forelesningen i praksis. Eik satser 
på små tverrfaglige prosjekter på tvers av NMBU campus for å vekke 
oppfinnergløden hos studenter og gründere i regionen. Det gjør at 
ideverkstedet er like praktisk som det høres ut. 

FOTO: GISLE BJØRNEBY 

FOTO: HÅKON SPARRE

FOTO: VITENPARKEN
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Matindustrien tar initiativ til etableringen av en næringsklynge innen mat og helse.  
Formålet er å etablere en plattform der forskningsmiljøene og næringsaktørene knyttes  

tettere sammen med bioøkonomi. 

- Gjennom samarbeidet ønsker vi å utvikle sun-
nere mat- og drikkevarer slik at medlemmene 
får økt konkurransekraft. Markedet er både in-
teressert i, og villige til å betale for sunnere mat, 
forklarer Ole Petter Nordby som er styreleder i 
Fremtidsmat.

For å lykkes trenger vi et utstrakt samarbeid 
mellom næringsaktørene og forskningsmiljø-
ene innen mat-, helse- og ernæringsforskning. 
Får vi det til kan industrien identifisere nye mu-
ligheter og forskerne få bedre innsikt i de utfor-
dringer og muligheter industrien ser. Like viktig 
er det at mindre bedrifter får tilgang til ressurser 
som finnes i forskningsmiljøene og at forskere 
innen matvareområdet arbeider tverrfaglig med 
forskere innen helse og ernæring.

Et kraftsenter for bioøkonomi
Det er ikke uten grunn at man sier at selve 
kraftsentret for bioøkonomi i Norge ligger på 
Ås i Akershus, her er Norges miljø- og bioviten- 
skapelige universitet, Norsk institutt for bioøko-
nomi, Nofima og Veterinærinstituttet lokalisert.   
Næringsklyngen Fremtidsmat er nå på plass i 
dette miljøet.

- I næringsklyngen finner vi en rekke av de 
store aktørene som Findus, Fjordland, Mills og 

Orkla, men også flere små aktører er med i sam-
arbeidet som består av et trettitalls samarbeids-
partnere, sier Nordby.

Aktører med felles agenda
Den viktigste årsaken til at næringsklyngen får 
støtte av fylkeskommunene i Akershus og Øst-
fold og Innovasjon Norge er at de ser potensialet 
i det vi skal gjøre. Når vi er i kontakt med aktører 
som universitetet på Ås, Nofima, små nærings-
middelbedrifter i hele regionen, universitetet i 
Oslo, Forskningsrådet og Helsedepartementet, 
ser vi at det er en rekke ulike aktører som har en 
forholdsvis lik agenda, og det er interessant.

- Vi kan være samarbeidsplattformen som 
kan skape vekst og nye arbeidsplasser gjennom 

å tilrettelegge for et tettere samspill mellom 
forskningsmiljøene og matindustrien, sier 
Nordby.

Nå arbeides det med tre konkrete prosjekter 
med støtte fra regionale forskningsfond, men 
det er for tidlig å offentliggjøre hva de innebærer.

Matindustrien ser stort potensial
- Vi valgte å bli med i klyngen fordi dens sam-
mensetning med nær tilknytning til forsknings-
miljøet og i relasjon med andre bedrifter i hele 
verdikjeden gir oss muligheten til å være med å 
påvirke. I den sammenheng er verdiskapings-
potensialet for oss som medlem av klyngen stor, 
sier Jahn Christian Ulrichsen som er eier og for-
retningsutvikler i Alna Margarinfabrik AS

Orkla ønsker å bidra til et tettere samarbeid 
og forståelse mellom forskning og industri. For-
midling av forskningsresultater blir viktig og 
dette vil igjen kunne bidra til oppstart av nye 
anvendte forskningsprosjekt.

- Gjennom økt kunnskap og innovasjon øn-
sker vi å bidra til utvikling av attraktive produk-
ter som igjen skal bidra til økt velvære og bedre 
folkehelse. Resultatene vi skaper vil være viktig 
for å sikre dagens og etablering av nye arbeids-
plasser, sier fagdirektør Laila Horgen i Orkla. 

Spennende klyngesamarbeid 
innen mat og helse

Fremtidsmat er en  
næringsklynge for mat- og 

drikkevareprodusenter, forsknings-
miljøer og kunnskapsbedrifter som 
utvikler sunne mat- og drikkevarer.

Klyngens målsetting er 
å innta en sentral posisjon i 

næringsmiddelindustrien i  
Østlandsområdet med klar iden-
titet som den fremste ressursbase 
og -formidler innen helserelatert 
matforskning og produktutvikling.

I dette arbeidet vil klyngen 
forene de latente ressursene 

i offentlig sektor, industrien og 
forskningsmiljøene som kan dreie 
forskning og innovasjon mot økt 
helsebevissthet og –kunnskap. 

Klyngen har nå over 30 
deltakere som represente-

rer nærmere 10 milliarder i omset-
ning og rundt 6 000 ansatte.

1

2

3

4

FAKTA FREMTIDSMAT

Fremtidsmat. Hvordan kan god smak, god helse og god lønnsomhet forenes?

FOTO:JON-ARE BERG-JACOBSEN 

Gjennom økt 
kunnskap og 
innovasjon ønsker vi 
å bidra til utvikling av 
attraktive produkter. 
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miljøet. Teknologifondet vurderer sel-
skapenes og ideenes forretningsmessige 
potensial og avgjør deretter om de vil 
investere eller ikke. Selskapet ble oppret-
tet av Akershus fylkeskommune, Kjeller 
Innovasjon og SIVA i 2008 og formålet er 
å investere i oppstartsselskaper som et 
tidligfase fond.

En rekke nye selskaper
Det er mange spennende bedrifter som 
har fått støtte og hjelp fra virkemiddelap-
paratet og som er i støpeskjeen. BioChos 
AS er et slikt selskap, med forskerteam fra 
NMBU som utvikler miljøvennlig antis-
oppmiddel for landbruket. BioChos har 
Akershus teknologifond som ny investor 
og har inngått et industrielt samarbeid 
med et tysk konsern. Et annet selskap 
er Pharmaplants AS med forskere fra  
NIBIO. Pharmaplants utvikler en ny  
metode der de skal lage vaksiner gjen-
nom en kostnadseffektiv produksjon 
av aktive råstoff i planter. Mangfoldet i  
bioøkonomien viser seg gjennom et stort 
spenn i virksomhetene som oppstår som 
følge av forskningen på Campus Ås. 

Det er flere bedrifter som har sitt 
opphav i forskningsvirksomhe-
ten ved NMBU - Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet på 
Campus Ås. Kombinasjonen av 
kompetansen i forskningsmiljøet 
og regionens virkemidler har gjort 
det mulig å kommersialisere  
prosjektene og etablere 
spin-off-bedrifter som kan ta  
ideene videre. 

Når en ny idé eller forskningsresultat 
med antatt godt forretningspotensiale 
identifiseres i forskningsmiljøene,  
etableres en bedrift, og et verifise-
ringsarbeid starter. I dette arbeidet er 
NMBUs Teknologioverføringskontor 
og Kjeller Innovasjon AS sentrale  
aktører med støtte fra virkemiddelet 
FORNY fra Forskningsrådet. Hvis veri- 
fiseringsarbeidet bekrefter at mulig- 
heten for en vellykket kommersiali- 
sering fortsatt er til stede, kan selskapet 
utvikles videre i Inkubator Ås.

Inkubatoren på Ås
Kjeller Innovasjon og Siva startet i mars 
2015 Inkubator Ås AS, med støtte fra 
FoU-aktørene på Campus Ås, Akershus 
fylkeskommune og Follorådet. Inku- 

bator Ås skal bidra til at flere av  
selskapene lykkes kommersielt ved å  
tilby rådgivning, tilgang til finansiering og 
gründermiljø.

- Inkubatoren tilbyr hjelp til selska-
pene når de er etablert og skal ut i et 
kommersielt marked. Forskerne våre er  
eksperter innen sine fagfelt, men har 
som regel god nytte av tilgang til kom-
mersiell erfaring i forkant av møtet med 
investorer og industrielle partnere. Vi 
hjelper også med langsiktig strategi,  
forretningsplaner og finansiering igjen-
nom vårt nettverk. Støtten fra virke- 
middelapparatet gjør at vi kan tilby tjenes-
tene til en svært gunstig pris for mottager- 
bedriftene.

- Ni svært lovende virksomheter er så 
langt tilknyttet inkubatoren. Dette er 
bare starten og vi mener at dette vil bli 
et viktig bidrag til vekst og nyetablering 
for regionen, men også for bioøkonomi-
en som helhet. Med de gode forskerne og 
studentene ved Campus Ås er potensi- 
alet stort, sier Simen Hesleskaug, leder for 
Inkubator Ås AS.

Finansiering
Et annet viktig virkemiddel er Akershus 
Teknologifond som sammen med Kjeller 
Innovasjon er en aktiv investor i dette 

Forskning gir spin-off

Akershus Teknologifond
 

Behovet for risikovillig 
kapital i tidlig fase er stort 

også i hovedstadsregionen.
For å sikre en bedre og mer stabil 
tilgang på såkornkapital og kompe-
tanseressurser etablerte Akershus 
fylkeskommune, Siva  og Kjeller 
Innovasjon Akershus Teknologi-
fond AS i 2008.

Akershus Teknologifond 
investerer både i andre tidlig-

fasefond og direkte i enkeltselska-
per, fortrinnsvis med utspring fra 
kunnskapsmiljøene i Akershus.
Siden oppstarten har Akershus  
Teknologifond, direkte og indi-
rekte, bidratt til investeringer i 
oppstartsselskaper i regionen på til 
sammen ca 250 mill kr. 

Eierskap Akershus  
Teknologifond: 

1

2

FAKTA

Studentene ved NMBU har en viktig rolle i å etablere bedrifter basert på forskning. 

Les mer på 
innovasjonogforskning.no

FOTO: XXXXXXXXX

Simen  
Hesleskaug

Leder for  

Inkubator Ås AS

FOTO: INKUBATOR ÅS

Inkubatoren  
tilbyr  
hjelp til 
selskapene  
når de er 
etablert og 
skal ut i et 
kommersielt 
marked.

 Akershus fylkeskommune       
57,43 %

 Kjeller Innovasjon AS  
36,95 %

 SIVA 5,62 %

Regional plan for innovasjon 
og nyskaping for Oslo og 
Akershus fram mot 2025

Oslo kommune og Akershus fylkes-
kommune har som visjon å være 
en av verdens mest bærekraftige, 
smarte og innovative regioner.  
Hovedmålet er å utnytte regionens 
vekst og utløse innovasjonspotensi-
alet som ligger i forsterket samspill 
mellom bedrifter, forsknings- og 
kunnskapsmiljøer, talenter, kapital 
og offentlig sektor, for å oppnå økt 
verdiskaping og konkurransekraft.

1 Det skal være sterke, 
næringsdrevne klynge- 

organisasjoner innenfor alle 
regionens sterke næringsmiljøer.

2 Fremme entreprenørskap 
og utvikling av kunnskaps- 

baserte vekstbedrifter med 
internasjonalt potensial.

3 Utvikle smarte offentlige 
løsninger og konkurranse-

fortrinn for næringslivet gjennom
innovative offentlige anskaffelser.

4 Styrke finansiering av
kunnskapsbedrifter i tidlig

fase.

5 Øke antallet nyetableringer 
basert på kommersialisering

av forskningsresultater.

FOTO:HÅKON SPARRE, NMBU
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Det tverrfaglige forskningsprosjektet «Foods of Norway» ved NMBU - Norges miljø- og bioviten-
skaplige universitet på Ås styrker Norges matvaresikkerhet når de forsker frem næringsrikt  
dyrefôr basert på skog, tang og tare.

Vi lever i en ver-
den med store 
utfordringer 
knyttet til kli-
maendringer 
og ustabilitet. I 
Norge er det en 

uttalt politisk målsetting å styrke 
matvaresikkerheten, blant annet 
ved å gjøre oss mindre avhengig 
av import for å dekke eget behov. I 
denne sammenhengen er husdyr-
produksjon svært viktig. Samtidig 

representerer denne produksjonen 
en stor utfordring fordi så mye av 
fôret vi benytter i dag importeres 
fra andre land.

Det sier professor Margareth 
Øverland ved Institutt for husdyr- 
og akvakulturvitenskap på NMBU 
- Norges miljø- og biovitenskaplige 
universitet, når hun skal beskrive 
hvilke overordnede samfunnsut-
fordringer senteret som hun leder, 
er satt til å løse.

Man tar hva man har
- Avhengigheten av importert fôr,
både i fiske- og husdyrproduksjon, 
representerer en flaskehals på 
veien mot økt matvaresikkerhet. 
Foods of Norway-senteret, som 
NMBU ble tildelt i fjor, skal rett og 
slett forske frem nye fôrvarian-
ter med utgangspunkt i biomasse 
som ikke direkte konkurrerer med 
menneskemat. Norge har relativt 
små landbruksarealer, men enorme 
områder med fornybare naturres-
surser. Barskogen på land og tare-
skogen under vann er råvarene i 
de forskningsprosjektene vi jobber 
med i dag, og målet er å utvikle 
egenprodusert, næringsrikt fôr – og 

ale frem dyr som er godt egnet til å 
foredle lokale fôrressurser.

- Skog og makroalger, som for 
eksempel tare, er i utgangspunktet 
ikke velegnet som menneskemat. 
Det er disse ressursene, sammen 
med biprodukter fra fiskeoppdrett, 
jordbruk og husdyrbruk vi nå skal 
videreutvikle slik at disse kan inn-
gå i verdikjeden til menneskemat. 
Og i tillegg til økt matvaresikker-
het, vil vellykkede forskningsre-
sultater på Ås styrke konkurran-
seevnen til norsk fiskeoppdrett og 
landbruk og bidra til vekst og økt 
verdiskapning.

Campus Ås i verdenstoppen
Foods of Norway har blitt lagt merke 
til også utenfor Norges grenser. 

– På tross av at vi er et relativt lite 
universitet, har fagmiljøet her på 
Ås en sterk stilling internasjonalt, 
blant annet på grunn av tverrfag-
lighet og kvaliteten på forsknin-
gen. Senteret jeg leder trekker på 
kompetansen fra flere andre insti-
tutter på Campus Ås og Adamstua. 
I tillegg samarbeider vi med en 
rekke industrielle virksomheter og 
forskere fra andre deler av landet 

og verden, forteller Øverland.

Ingenting til spille
- Dette er den nye bioøkonomien 
der samfunnet i praksis går fra en 
verdikjedetankegang til en krets-
løpstankegang. Hele biomassen, 
også avfallsprodukter, har et for-
mål – ingenting går til spille. Det 
fører oss frem til et nulltapssam-
funn, som både er bærekraftig, tar 
hensyn til fremtidige generasjoner 

og bidrar til å sikre Norges matvare- 
sikkerhet, avslutter professor  
Margareth Øverland ved Institutt 
for husdyr og akvakulturvitenskap 
på Norges miljø- og biovitenskape-
lige universitet.

Foods of Norway er ett av 17  
norske Senter for forskningsdrevet  
innovasjon. Det ble etablert høsten  
2015 og skal forske frem mot 
2023 med et budsjett på over 200  
millioner norske kroner. 

Ledende fôr-innovasjon på Campus Ås

Foods of Norway hadde offisiell åpning 8.oktober 2015. 

Prosjektet skal vare i åtte år med et totalbudsjett på over 
200 millioner kroner. Norges forskningsråd finansierer  
prosjektet med 12 millioner årlig. 

Sammen med de seks landbrukssamvirkene (TINE, 
Nortura, Felleskjøpet, Felleskjøpet Fôrutvikling, Norsvin og 
Geno)  blir i tillegg prosjektet finansiert av NMBU, Biomar, 
AquaGen,Biomega, Viken skog, Borregård, Seaweed Energy 
Solution, Norilia, YARA.

FAKTA - FOODS OF NORWAY

Videreutvikler ressurser. - Skog og makroalger, som for eksempel tare, er i utgangspunktet ikke velegnet som menneskemat. Det er disse ressursene, sammen med biprodukter fra  

fiskeoppdrett, jordbruk og husdyrbruk vi nå skal videreutvikle slik at disse kan inngå i verdikjeden til menneskemat, forteller Margareth Øverland. 

FOTO: HÅKON SPARRE

Margareth Øverland 
Professor ved NMBU, Institutt for  

husdyr og akvakulturvitenskap, og  

senterdirektør ved Foods of Norway
FOTO: HÅKON SPARRE, NMBU
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Norge står foran det som omtales som et grønt skifte. Vi har mange muligheter til å utvikle 
landbruk, havbruk og skogbruk til å bli en motor i det grønne skiftet. Svaret ligger i bioøkonomien. 
Vi har overflod av biologiske ressurser som kan utnyttes i bærekraftige kretsløp i produksjon av 
mat, energi og produkter. Det kan gjøre oss mindre avhengig av oljen. 

Follo girer om for  
det grønne skiftet

- Anette Solli, fylkesordfører i Akershus

Akershus  
fylkeskommune

”
Vi ønsker aktivt å støtte opp om det nasjonale 
kompetansesenter for bioøkonomi Campus Ås 
for å bidra til å skape et internasjonalt  
konkurransedyktig næringsliv i Norge.

- Thomas Sjøvold, Ordfører i Oppegård kommune  
og leder av Follorådet

- Alvhild Hedstein, administrerende direktør

”
”

Follo har ambisjoner om å bli en region kjent for  
et innovativt og konkurransedyktig nærings-
liv basert på utstrakt samarbeid mellom 
forskningsinstitusjoner, næringsliv og  
regionale myndigheter. 

Follorådet

En ny industriell revolusjon er under oppseiling,  
der vi skal produsere alt vi trenger fra fornybare  
biologiske ressurser. Norsk institutt for  
bioøkonomi kartlegger ressursgrunnlaget.  
Vi utvikler kompetanse og ideer for økt verdi- 
skaping – til beste for framtidas velferd.

Norsk institutt for  
bioøkonomi (NIBIO)

FOTO: KRISTIN SVORTE

FOTO: JAN WALBECK,  
OPPEGÅRD KOMMUNE
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- Ola Nordal, ordfører i Ås kommune

- Gudmund Holstad, administrerende direktør

- Camilla Røsjø - Direktør, divisjon Mat

”
”

Det grønne skiftet skjer lokalt, og Ås kommunes 
utgangspunkt som både landbruks- og univer-
sitetsbygd er et spennende utgangspunkt for 
næringsutvikling. Vi er stolt vertskommune for 
universitetet og forskningsinstituttene på  
Campus Ås.

Matforskningsinstituttet Nofima har siden 
2008 hatt bioøkonomien som en viktig strate-
gisk satsning. Vi tenker på hele kretsløpet, og har 
kompetanse og teknologi til å utnytte alt enda 
bedre, også restråstoffet fra fisk, husdyr og åker.

Ås kommune

Nofima

- Mari Sundli Tveit, rektor ved NMBU

NMBU – Norges miljø-  
og biovitenskapelige  
universitet

”NMBUs unike syntese av miljø, biovitenskap, 
veterinærmedisin, arealplanlegging, teknologi 
og økonomi gjør oss til et kraftsentrum i  
bioøkonomien.

”
Veterinærinstituttet har siden 1891 jobbet for 
bærekraftig bioøkonomi. Vi avdekker helse-
trusler mot dyr og fisk, og smittefare fra dyr til 
mennesker. På Ås bygger vi nytt for gjennom 
forskning og beredskap å sikre Norge god kunn-
skap om forebygging og håndtering av kriser.

Veterinærinstituttet
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FOTO: IVAR OLA OPHEIM,  
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Sikre bedriftens 
immaterielle verdier

PATENT

Bedrifter, gründerbedrifter og forskningsinsti-
tusjoner legger ofte for liten vekt på strategier 
rundt eierskap til eget arbeid.

Immaterielle rettigheter (IPR) representerer 
mange ulike virkemidler for beskyttelse av 

åndsrett. Disse berører alt fra registrerte rettigheter som 
patenter, design og varemerker og ren publisering, til ytter-
punktene hemmelighold og bedriftshemmeligheter.

– IPR er essensielt for å fremme videre innovasjon og 
forskning, sikre investeringer, og oppnå en bedre forhand-
lingsposisjon i samarbeidsforhold, innleder Arne Lund 
Kvernheim, Senior Partner i Bryn Aarflot.

Konsekvensene er store
Kvernheim opplever at både etablerte og nystartede  
bedrifter ikke er tilstrekkelig klar over verdien av IPR og 
strategisk beskyttelse.

– Det er flere faktorer som kan være til hinder for patente-
ring. Man bør for eksempel være bevisst på hva man formid-
ler om sin mulige oppfinnelse før rettighetene er sikret.

Kvernheim forklarer at man i noen typer virksomheter 
kan sikre handlingsrom ved å publisere forskning i fagma-
gasiner og som vitenskapelige artikler, og dermed hindre 
andre å patentere dette.

– Registrerte rettigheter (patent, design, varemerke) bør 
derimot benyttes hvis målet er å tiltrekke investorer, sikring 
av investeringer og fremtidige inntekter, samt å øke verdien 
på selskapet, forteller han.

Klare regler
Når det gjelder patentering kan det være fornuftig å tenke 
på de ulike produkter, anvendelser og markeder og søke flere 
patenter på et tidlig tidspunkt. Særlig i denne sammenhen-
gen er det viktig å søke råd fra erfarne patentrådgivere.

– IPR-strategi er et verdifullt verktøy for ikke å gå glipp av 
muligheter i fremtidig næringsutvikling, avslutter han.

Nordic Life Science 
Days 2016

Nordic Life Science Days i 
Stockholm 14-15. september 
samler de viktigste aktøre-
ne innen livsvitenskap til to 
dager med intens nettverks-
bygging, partnermøter og 
investeringsmuligheter.

Årets konferanse presenterer de 
siste trendene innen livsvitenskap 
og viser frem det beste Norden 
har å tilby innen dette spennende  
feltet. Her finner du hele verdikje-
den representert. Konferansen har 
i år et spesielt fokus på kreft, takket 
være et kontinuerlig samarbeid 
med Oslo Cancer Cluster.

– Oslo Cancer Cluster er stolt av 
å bidra som programvert ved NLS-
Days 2016. Med tre «super sesjoner» 
innen kreft viser NLSDays fram 
dette innovative området. Vi ser 
frem til stimulerende presentasjo-
ner og diskusjoner der vi engasjerer 
både nordiske og globale eksperter. 
Som i 2015 vil vi ha en norsk pavil-
jong, og i år samler vi rekordman-
ge aktører fra norsk livsvitenskap. 
NLSDays er en viktig plattform 

for å vise frem fremstående norsk 
FoU innen kreft, nevrovitenskap,  
immunologi og medisinsk teknolo-
gi, sier Ketil Widerberg, daglig leder 
i Oslo Cancer Cluster.

Innovasjon og bærekraft
– Vi vil belyse og vise frem inno-
vasjon innenfor hvert område på 
konferansen og hele verdikjeden 
fra basalforskning til pasient. Vi vil 
diskutere hvordan helsesystemer 

kan bli bærekraftige, hvordan inn-
ovasjon kan gi bedre partnerskaps-
modeller og hvordan aktørene kan 
bli del av et mer integrert økosys-
tem, forklarer Olivier Duchamp, 
administrerende direktør for NLS-
Days og Bionordic Services.

Etter kun tre år, er NLSDays  
allerede anerkjent som den største 
konferansen innen livsvitenskap i 
Norden.

– Nordic Life Science Days er 
innovative, i vekst og oppfyller 
sin opprinnelige misjon—å ska-
pe en profesjonell plattform for  
nettverksbygging for små og  
mellomstore nordiske selskaper 
innen livsvitenskap og bringe 
dem i kontakt med globale farma- 
søytiske selskaper og investorer 
for å få i stand avtaler. Målet er å  
samle de rette menneskene, støtte 
opp om innovasjon og drive frem 
business, sier Duchamp.

– Når alt kommer til alt, er det 
pasienten som drar nytte av det-
tegjennom bedre diagnostikk og  
behandling. Det er det det dreier 
seg om. 

Etter kun tre år, er NLSDays allerede anerkjent som den største konferansen innen livsvitenskap i Norden.

Arne Lund Kvernheim

Senior Partner i Bryn Aarflot

FOTO: STEPHEN BUTKUS

Olivier Duchamp 
Administrerende direktør for  

NLSDays og Bionordic Services
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Angriper kreft 
med gen-missiler
Ved K. G. Jebsen senter for 
immunterapi mot kreft ved 
Universitetet i Oslo, utstyrer 
man kroppens egne immun-
celler med genetiske missiler 
som angriper kreftceller.  

- Dette er en behandlingsstrategi 
som vi allerede vet virker, fortel-
ler leder ved senteret, professor  
Johanna Olweus. 

– Utfordringen er imidlertid å 
finne gode mål for missilene. På det 
området har vi nå kommet et godt 
stykke videre.

Målrettet behandling
Kroppen er i utgangspunktet godt 
rustet med immunceller og evnen 
til å produsere antistoffer for å be-
kjempe infeksjonssykdom, fordi 
immuncellene oppfatter bakterier 
og virus som fremmede og farli-
ge. Problemet med kreft er at selv 
om immuncellene kan oppfatte 
kreftcellene som fremmede, opp-

fattes de ofte ikke som farlige fordi 
kreft kan utvikles uten betennelse, 
forklarer Olweus.

- En nøkkel til å finne effektiv 
immunterapi for flere kreftformer 
vil være å finne ut hvilke mål krop-
pens immunceller selv gjenkjen-
ner i kreftcellene. Da kan vi lage 
gen-missiler som rettes mot de 
samme målene og sette disse inn i 
pasientens egne immunceller. Når 
slike genetisk modifiserte immun-
celler settes tilbake pasienten kan 
de angripe kreften (illustrasjon).

En ny metode
Når kroppens immunforsvar går 
til aksjon, skjer det ved hjelp av 
immunceller og antistoffer. Å fin-
ne frem til hvilke mål immuncel-
lene retter seg mot i angrepet, er 
vanskelig fordi alternativene er så 
mange. Antistoffer gjenkjenner 
proteiner, som det finnes langt 
færre av enn peptider, som im-
muncellene gjenkjenner. Og en av 

partnerne i K.G. Jebsen senteret, 
forsker Fridtjof Lund-Johansen ved 
Oslo Universitetssykehus, Rikshos-
pitalet,  har utviklet en helt ny me-
tode der vi kan bruke serum – altså 
den væsken som blir igjen når blod  
koagulerer – til å finne disse måle-
ne. Vi kan nå teste 10 000 potensi-
elle mål på noen timer med denne 
avanserte metoden.

- Immunceller modifisert med 
gen-missiler har allerede vist seg 
å kurere enkelte former for leuke-
mi, der man har funnet gode mål 
som bare finnes på celletypen som 
kreften utgår fra, men ikke på an-
dre celler. Det har imidlertid vist 
seg vanskelig å finne tilsvarende 
gode mål for andre kreftformer. 
Når vi nå kan benytte serum for å  
avdekke hva immunsystemet  
reagerer mot, kan det represen-
tere et stort framskritt i jakten 
på nye mål for immunterapi mot 
kreft, avslutter professor Johanna  
Olweus. 

- En nøkkel til å finne det som kan bli en effektiv behandlingsform vil være å finne ut hvilke mål  
kroppens immunceller selv gjenkjenner i kreftcellene, sier professor Johanna Olweus. 

STATSBYGG ER BYGGHERRE FOR 
LIVSVITENSKAPSBYGGET VED 
UNIVERSITETET I OSLO
Illustrasjon: RATIO arkitekter as

FOTO: UIO: LIVSVITENSKAP, TERJE HEIE.
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Livsvitenskap er en tverrfaglig vitenskap som 
gir oss økt forståelse av hva liv er og hva 
aldring og sykdom er. 

Livsvitenskap er en plattform for ny 
næring for Norge og omstilling til en grønnere 
økonomi med nye tjenester, produkter og  
arbeidsplasser. 

Vi planlegger et nytt forsknings- og undervis- 
ningsbygg for livsvitenskap, kjemi og farmasi 
som skal gi Norge økt konkurransekraft.  
Statsbygg er byggherre. 

Besøk uio.no/livsvitenskap og les mer om  
UiO:Livsvitenskap – Universitetet i Oslos 
største satsing noensinne. 

Livsvitenskap – forskning, utdanning, innovasjon 
og næringsliv for framtida

LEDIG STILLING
UiO søker administrativ leder  
for UiO:Livsvitenskap. 

Se annonse på uio.no/livsvitenskap  

FOTO: UIO/ANDERS LIEN/COLOURBOX.COM

INVEN2 UTVIKLER HELSEINDUSTRI I NORGE
INVEN2 er Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst sitt innovasjonsselskap. Vi støtter livsvitenskap satsningen 

gjennom kommersialisering av forskningsresultater fra våre eiere.

ALZHEIMERS

CROHNS SYKDOM

LYMFEKREFT

BLODTRYKK W W W . I N V E N 2 . C O M

31
nye helseselskaper  
etablert av INVEN2

KREFTVAKSINE

HJERTESTANS

Cardinor

VAKSINETEKNOLOGI

SMITTEVERN

HJERTESYKDOM

KREFTTERAPI

TCR Biopharma

Es
se

Nz
.n
o



16  INNOVASJONOGFORSKNING.NO MEDIAPLANETDenne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet

NYHETER

Skogoffensiven i Innlandet
Skogbruket i Hedmark og 
Oppland står for 28 prosent 
av landets skogressurser, 
men hele 43 prosent av 
landets hogst til salg for 
industriell bruk kommer fra 
samme område. Gjennom 
”Skogoffensiven” arbeider 
fylkeskommunene i begge 
fylkene nå med et prosjekt 
der målet er å firedoble  
verdiskapningen basert på 
tre innen 2045.

- Skogoffensiven kom som en  
naturlig følge av at fylkeskom-
munene og fylkesmennene i Inn-
landet hadde samarbeidet om en 
strategi for skog- og tresektoren 
i Hedmark og Oppland. Samar- 
beidet skal forene det offentliges 
og skognæringens krefter mot et 
felles mål, nemlig å arbeide for økt 
verdiskaping på vårt råstoff. For vi 
har et stort potensial for økt omset-
ning og flere arbeidsplasser i den-
ne sektoren, sier Even Mengshoel 

som har fått stillingstittelen skog- 
ambassadør.

Hele verdikjeden fra skogei-
ere, produsenter og leverandører 
er med i samarbeidet, inklusive  
Fellesforbundet, NHO og Innova-
sjon Norge.

Tre kan løse urbane utfordringer
- I Hedmark og Oppland har vi 
nesten 300 aksjeselskaper med 
minst en ansatt og minst en  
million i omsetning innen verdi-
kjeden skog og tre.  Det gjør at vi 
med vår kompetanse er tyngst i 
landet på dette området. Men vi 
ligger også godt an internasjonalt, 
og det er mange som ser til oss 
når det kommer til plater, limtre, 
byggekomponenter og ferdighus,  
forklarer Mengshoel.

Bransjen er godt posisjonert i 
dag, og med befolkningsveksten 
som er spådd, der bare området 
Oslo og Akershus er anslått å øke 
med mer enn 350 000 personer 
innen 2040, ligger det til rette for 

fortsatt vekst gjennom utvikling 
av urbant trebyggeri.

- Vi mener at skogressursene 
kan brukes til å bygge bærekraftige 
byer. Ved hjelp av ny teknologi og 
innovative løsninger vil tre kunne 
brukes på en helt annen måte enn 
vi gjør i dag, sier skogambassa- 
døren.

Et eksempel på dette er verdens 
høyeste trehus, Treet, som er 14 
etasjer høyt og åpnet i Bergen før 
jul. Huset vekker interesse ver-
den over. Her har en ny og bane- 
brytende byggeteknikk gjort det 
mulig å bygge med tre i høyden på 
en helt annen måte enn før.

- Prosjektet viser at det er mulig 
å bygge bærekraftige høye trehus i 
urbane strøk.

Mer miljøvennlig byggebransje
Skogen er fornybar og er vårt  
viktigste bidrag for en grønnere 
fremtid, samtidig kan 35 prosent 
mer tømmer tas ut av norske  
skoger uten at den forringes.

- Byggebransjen trenger å bli 
mer miljøvennlig. I dag er det mye 
utslipp fra denne bransjen, det 
kan reduseres betraktelig hvis det  
brukes mer treverk også i byene.  
80 prosent av eneboligene har tre 
som hovedbæring, dette er mye 
høyere enn i urbant byggeri som 
leiligheter og blokker og blant de 

tingene vi ønsker å gjøre noe med 
i Skogoffensiven. Skal tre vinne 
frem må vi utvikle kostnadseffek-
tive løsninger som er konkurranse- 
dyktige for å bli tatt i bruk.

Krevende utbyggere
- Vi ønsker krevende utbyggere 
som etterspør nye løsninger vel-
kommen. Da vil vi kunne utvikle 
nye prinsipper og bygge mye mer 
i tre enn vi gjør i dag. Her har det 
offentlige som store utbyggere også 
et ansvar for å bidra til å utvikle og 
utvide markedet gjennom aktiv 
innkjøpspolitikk. Vi er også glad for 
at utbyggere som Arthur Buchardt 
går i bresjen og flagger at det 
nye regjeringskvartalet bør byg-
ges i tre, det sender noen riktige  
signaler, avslutter Mengshoel. 

- Vi mener at skogressursene kan brukes til å bygge bærekraftige byer. Ved hjelp av ny teknologi og innovative løsninger vil tre kunne brukes på en helt annen måte enn vi gjør i dag, sier  

skogambassadøren Even Mengshoel.

FOTO: GEIR OLSEN

Even Mengshoel 
Skogambassadør,  

Hedmark og Oppland

Les mer om prosjektet, 
og se flere bilder på  
innovasjonog- 
forskning.no
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Fra laboratoriet  
til marked

Med utgangspunkt i forsknings-
parken på Kjeller har de utvidet 
samarbeidet med alle miljøene i Ås, 
Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet, Norsk Institutt for Bio-
økonomi, matforskningsinstituttet 
Nofima og Veterinærinstituttet.

I fjor etablerte Kjeller Innova-
sjon, i samarbeid med SIVA og 
forskningsmiljøene, en inkuba-
tor på Ås. Miljøene på Ås ansees 
for å være verdensledelende på 
forskning innen klima, helse, mat-
sikkerhet, havbruk, landbruk og 
skogbruk. Etter mindre enn et års 
drift har de allerede 9 selskaper i in-
kubatoren.

Innovasjon satt i system
- Det handler om å starte diskusjo-
ner veldig tidlig med forskere og 
studenter. Prosessen innebærer å 
få god markedsinnsikt, kartlegge 
behovet, eksisterende aktører og 
utvikle solide forretningsmodeller. 
Kommersialisering av forskning er 
en prosess som krever samarbeid 
og godt partnerskap, sier Else Pran, 

direktør for innovasjon ved Kjeller 
Innovasjon.

- I dag har vi ca. 50 prosjekter 
som mottar totalt 40 millioner i 
prosjektmidler. I tillegg planlegger 
vi å investere opp mot 15 millio-
ner i oppstartsselskaper i år, noe 
som vil utløse tilsvarende i offent-
lig og privat kapital. Vi driver den  
kommersielle utviklingen i prosjek-
tene, samarbeider med forskere og 
finansierer selskapene i tidlig fase, 
sier hun.

Vil overvåke regnskogen
Forest Vision er et av selskapene i 
inkubatoren på Ås. De har utviklet 
en unik teknologi for kartlegging og 
overvåking av skog med satellitt.

- Fordelen med Forest Vision er at 
vi kan overvåke gjennom skyer for 
å detektere skogens vekst som en 
høydeøkning og hogst som en høy-
denedgang. Dataene kan omreg-
nes til tømmervolum, biomasse og  
karbonmengde. Vi bruker interfero-
metrisk radar, som bruker radar bil-
depar fra satellitter og gir en form 

for stereo-observasjon av skogen, 
sier Svein Solberg, seniorforsker ved 
Norsk institutt for bioøkonomi.

Krevende marked
- Selskapet er nytt og vi er i kontakt 
med flere potensielle kunder. Mar-
kedet er primært innen overvåking 
av regnskogen og kommersielt 
skogbruk i vestlige land, sier han.

- Samarbeidet med Kjeller Inn-
ovasjon og inkubatoren har vært  
interessant og lærerikt, og framfor 
alt har det alltid vært en hyggelig 
tone. Som gründer er det allike-
vel avgjørende at man selv holder  
prosjektet i bevegelse, sier han. 

Kjeller Innovasjon har 20 års erfaring med  
å lede forskningsprosjekter fra idéstadiet  
til kommersielle selskap. 

Vi er kåret til Norges beste innovasjonsselskap,
og takker våre samarbeidspartnere innen FoU.

Sammen skaper vi verdier for fremtiden.

Resultater 1995 - 2015

105

87 2014

1513 1291

4,2

ArbeidsplasserIdétilfang

Aktive selskaper MedarbeidereFoU-partnere

Mrd. i omsetningEtablerte selskaper

Støttet av Forskningsrådets FORNY-program

Takket være godt samarbeid med våre 

ledende innovasjonsmiljøer.
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”Det handler om å 
starte diskusjoner 
veldig tidlig med 
forskere og 
studenter.

Forest Vision har utviklet en unik teknologi for kartlegging og overvåking av skog med satellitt.

Beskytter du det mest 
verdifulle i selskapet ditt?

INNSIKT

Hvor mye er selskapet ditt verdt? Hvor mye ville 
du selge det for?

Hvor mye av denne summen fremgår av 
balansen din? Der står antakelig først og 
fremst materielle ting som bord og stoler, 

PC’er, programvare, eventuelt produksjonsutstyr og arealer. 
Hvis din bedrift er i gjennomsnittet, står cirka 20-30 prosent 
av bedriftens faktiske verdier i balansen. Disse verdiene er 
antakelig også forsikret, og det er dem du viser frem i  
banken hvis du trenger å låne penger.

Hva med de øvrige 70-80 prosent av selskapets verdi? 
Hvordan er de sikret? Hvordan kapitalisere på dem?

Mye av den øvrige verdien henger sammen med know-
how, gode medarbeidere, gode idéer, gode rutiner, et kun-
deregister hvis du er etablert, eller store planer hvis du er i 
startfasen.

En del av disse verdiene kan beskyttes med patent eller 
med design- eller varemerkeregistreringer.

Mye kan beskyttes med patent
Bioøkonomi er et bredt felt, hvor mange produkter og  
metoder kan beskyttes med patent. Her kan eksempelvis 
nevnes tran, krillolje, selolje, enzymer og enzymprodukter 
så som vaskemidler, lavkalori sukkererstatninger, medika-
menter, fremstillingsmetoder for slikt og nye bruksområder 
for disse, håndtering av avfall, gjenvinning og gjenvinnings- 
prosesser, etc. 

For patentbeskyttelse kommer i betraktning både slik  
teknologi hvor det benyttes levende organismer samt  
produkter fra slike organismer, uansett om produktet er  
organismen selv (for eksempel nye bakterier og soppstam-
mer for fremstilling av vin og øl) eller produktet fra organis-
men (for eksempel holdbare eller nye kjøttprodukter, oster, 
oljeprodukter, lærvarer etc.).

Det finnes imidlertid mange fallgruver innen industrielt 
rettsvern. Ta kontakt med eksperten!

Trond Gustad

Patentrådgiver, Oslo Patentkontor
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Hos oss i Royal Canin står alltid dyrets trivsel og sunnhet i fokus. 
For oss er det en selvfølge at ernæringen må ta høyde for 
dyrenes ulike livsstiler, sensitive områder, alder og rase.

 Helse i hver bit

Bak hvert enkelt produkt ligger det  
mange år med vitenskapelig forskning,  
og laboratoriekontrollerte produksjons-
prosesser med fokus på sikkerhet. 

Hver fôrkule er satt sammen av over  
femti nøye utvalgte nærings stoffer av  
høy kvalitet. Selv ikke størrelsen, formen, 
teksturen eller hardheten til fôrkulene er 
overlatt til tilfeldig hetene.
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