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Norge har et godt grunnlag! 

• St. meld. nr 39 (1998-99) Forskning 
ved et tidsskille 

• Biofagevaluering 2000/2001 
• FUGE-programmet 2001-2011 
• Satsing på helseforskning, bl.a via 

helseforetak  
• Biofagevaluering 2011 
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Nasjonal strategi for bioteknologi  

• Oppfølging av FM 
2009 

• Lagt fram 
desember 2011 

• 6 statsråder 
• Samarbeid med 

Forskningsrådet 
og Innovasjon 
Norge 
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Vi er ikke alene….: 
 



6 Kunnskapsdepartementet 

Innsatsområder i norsk bioteknologi 



Forskningsrådets koordinering av bioteknologi fra 2012 

BIOTEK2021 

FRIPRO FORNY BIA INFRA 

Tematiske 
programmer 
(HAVBRUK, 
BIONÆR, 
RENERGI, 

Biobanker mfl.) 
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Forskningsrådets budsjettforslag 2013:  

115 millioner til bioøkonomi 
• Klimaendringer, matknapphet og avhengighet av fossil 

energi har synliggjort behovet for en næringsutvikling 
basert på bærekraftig utnyttelse av fornybare, biologiske 
ressurser. 
  

• Vi trenger mer kunnskap for å  
utnytte de store mulighetene  
som ligger i bioøkonomien. 
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EU-støtte til norske forskere i 7. 
rammeprogram per særprogram i 
perioden 2007-2011 (per mars 2012). 
Andel av total EU-støtte.  
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Hva er Horizon 2020? 

• EUs 8. rammeprogram for forskning og 
innovasjon 

• Vesentlig del av Innovation Union, som er 
sentral for Europe 2020 strategien 

• Hovedelementer: 
– Grunnleggende forskning 
– Forskning for styrket konkurranseevne 
– Samfunnsutfordringer 

• Total ramme 87,7 mrd euro (2014-2020) 



11 Kunnskapsdepartementet 

Societal challenges 

Health, demographic change and 
wellbeing 

9,1 

Food security, sustainable agriculture, 
marine and maritime research and the 
bio-economy 

4,7 

Secure, clean and efficient energy 6,5 
Smart, green and integrated transport 7,7 
Climate action, resource efficiency and 
raw materials 

3,6 

Inclusive, innovative and secure 
societies 

4,3 
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ERA – Joint Programming 

• Neurodegenerative Diseases/Alzheimer's 
• Agriculture, food security and climate 

change 
• A healthy diet for a healthy life  
• Cultural heritage & global change  
• Urban Europe  
• CliK'EU (Climate change) 
• More years, better lives   
• Antimicrobial resistance  
• Water challenges  
• Healthy & productive seas and oceans  
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Forskningsmelding 2013 
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Politikkområdet: 
Kunnskapstriangelet! 

Forskning 

Utdanning 
Innovasjon 

- Offentlig sektor 
- Næringsliv 
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Bedre helse og 
helsetjenester 

Velferd og forskningsbasert 
profesjonsutøvelse 

Kunnskapsbasert 
næringsliv i hele landet 

Et velfungerende forskningssystem 

Høy kvalitet i forskningen 

Effektiv utnyttelse av resultater og ressurser 

Internasjonalisering av forskningen 

Globale  
utfordringer Næringsrelevant forskning på 

strategiske områder 

Forskning for 
samfunnsutfordringer 

Forskning for 
verdiskaping 

Forskning for forskning 
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Takk for oppmerksomheten! 
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