
De landsdekkende såkornfondene 
er lokalisert i universitetsbyene i 
Sør- og Midt-Norge.

Det er nå opprettet fire nye landsdekkende fond for at veien fra idé til kommersiell suksess skal bli enklere. 

Fondene er like store og skal til sammen investere 1334 millioner kroner i små oppstartsbedrifter. Tre av 

fondene har bioteknologi og medisinsk teknologi blant sine investeringsområder. Halvparten av midlene 

kommer fra private investorer, mens den andre halvparten er lån fra staten. 

Stein Jodal

Nye fond skal investere i 
norsk bioteknologi

Hvert fond er totalt på 333 millioner 
kroner. Fondene er lokalisert til uni-
versitetsbyene Trondheim, Bergen, 
Stavanger og Oslo. Lokaliseringen er 
fastsatt av Stortinget for å sikre nær-
heten til de største forskningsinstitu-
sjonene, men fondene skal investere i 
prosjekter over hele landet og skal 

investere i både forskningsinstitusjo-
ner, enkeltpersoner og bedrifter. Det 
er også opprettet et fond i Tromsø, 
men dette kan bare investere i bedrif-
ter fra de tre nordligste fylkene. Fon-
dene driftes av de private investo-
rene og statens interesser blir forval-
tet av Innovasjon Norge. 

Skal sikre kapital til flere
Samarbeidet mellom private investo-
rer og det offentlige i selskapenes 
oppstartfase har som mål å gi tilgang 
på både kompetanse og langsiktig 
egenkapital til oppstartsbedrifter 
med stort vekstpotensial. Selv om det 
er kapital nok i Norge er det ikke slik 
at midlene kanaliseres til alle deler av 
næringslivet. Spesielt vanskelig å få 
tak på investorer har det vært for 
små, ofte nystartede, bedrifter. Dette 
markedet har vært preget av svakt 
utbygd infrastruktur og få kompe-
tente forvaltere av oppstart- (såkorn) 
og venturekapital for bioteknologi. I 
de tidligste fasene av et prosjekt vil 
ofte risikoen være for stor for private 
investorer. 

Staten gir lån
I forbindelse med behandlingen av 
statsbudsjettet for 2005 ble det bevil-
get 667 millioner kroner i lån til de 
fire landsdekkende såkornfondene 
og 167 millioner kroner i tapsfond. 
Lånene skal betales tilbake. Tapsfon-

det kan brukes dersom det er konsta-
tert et tap på en enkeltinvestering i 
såkornfondet slik at tapet deles mel-
lom de private investorene og staten. 
De statlige midlene skal risikoavlaste 
og utløse privat kapital og kompe-
tanse. 

Såkornfond
Med såkornforn menes fond 
som investerer i bedrifter i den 
aller første fasen etter at de er 
etablert. Såkornfond skal bidra 
til å lage et godt ”jordsmonn” 
der ”såkorn” kan vokse den før-
ste tiden. Såkornfond tar ofte et 
aktivt eierskap i de bedriftene 
de investerer i. Dette innebærer 
at de har en plass i bedriftenes 
styrer og gir råd om den kom-
mersielle og forretningsmessige 
utviklingen.

Venturefond
Med venturefond menes fond 
som investerer i selskaper i en 
tidlig fase, men først etter at de 
har kommet over startfasen og 
dermed redusert både den tek-
nologiske og kommersielle risi-
koen.
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Investering i bioteknologi
De ulike fondene har til dels ulik 
bransjefokus, men det vil være sam-
arbeid mellom fondene. Sarsia Seed 
er lokalisert i Bergen og fokuserer på 
bioteknologi og energi, olje og gass. 
Alliance Venture Polaris er lokalisert 
i Oslo har et fokus mot IKT (informa-
sjons- og kommunikasjonsteknologi) 
og grensen mellom IKT, bioteknologi 
og mikroteknologi. I Trondheim lig-
ger ProVenture Seed som konsentre-
rer seg om bransjene medisinsk tek-
nologi, energi, IKT, marin/maritim og 
material-/prosessteknologi. Såkorin-
Vest II i Stavanger er rettet mot olje- 
og energivirksomhet. 

Såkornfondordningen som er 
regulert under statsstøtteregelverket, 
ble godkjent av EFTAs overvåkings-
organ ESA i mars 2006. Det er et krav 
i ESAs godkjenning til ordningen at 
fondene opptrer kommersielt. Dette 
vil si at fondene skal forsøke å skape 
avkastning for sine investorer gjen-
nom å kommersialisere forretningsi-
deer fra teknologi og kunnskapsklyn-
ger i Norge. Dette skal gjøres ved å 
investere i nye vekstselskaper rettet 
mot internasjonale markeder.

Klare regler for investering
Fondene kan investere i et enkelt sel-
skap med inntil ca. 4 millioner kroner 
per gang. Det kan gjøres oppfølg-
ningsinvesteringer i porteføljebedrif-
tene på inntil 33 millioner (10 prosent 
av fondets kapital). Fondene som vil 
utøve et aktivt eierskap vil trolig i 
første omgang investere i 30–40 sel-
skaper per fond med eierandeler opp 
til 49 prosent. Deretter vil fondene 
gradvis fokusere sin virksomhet mot 
de 10–12 mest lovende selskapene 
per fond. Eierandelen i de øvrige sel-
skapene vil bli solgt til andre eller 
avviklet. Industrigrupperinger og 
ventureselskaper kan være aktuelle 
kjøpere av fondenes porteføljeselska-
per. Fondene vil være operative i 12–
15 år før de oppløses og tilbakebeta-
ler lånet til staten og fordeler en even-
tuell gevinst mellom de private 
investorene.

Stein Jodal er spesialrådgiver i Innovasjon 

Norge med såkornfond som spesialområde.

Norske bønders 
holdning til GMO

I EU har man samlet data som viser 
hvordan europeiske forbrukere stil-
ler seg til GMO i landbruket. Disse 
viser at holdningen til moderne bio-
teknologi i EU generelt preges av 
usikkerhet.

Eurobarometer
Eurobarometer er navnet på opini-
onsundersøkelser utført på oppdrag 
fra Europakommisjonen siden 1996. 
Fra 2002-undersøkelsen fant man at 
hele 25 prosent av de spurte ikke 
hadde gjort seg opp noen mening om 
bioteknologi (Eurobarometer 2003). 
Det er moderat støtte til GMO i land-
bruket, men en skepsis til GMO i mat. 
Disse tendensene viser seg å være 
relativt stabile, selv om tilliten til bio-
teknologi generelt er økende (Euro-
barometer 2006). EU-kommisjonen 
har konkludert med at publikum i 
EU vier spørsmål om matvaresikker-
het mer oppmerksomhet enn de mil-
jømessige konsekvensene av GMO i 
naturen.

Forbrukerholdninger til GMO i 
Norge viser de samme tendensene 
som i EU. I lys av dette er det interes-
sant å se på hvordan landbruket selv 
forholder seg til GMO. 

Forskning på bønder og GMO
Norsk senter for bygdeforskning 
(Bygdeforskning) i Trondheim sam-
ler annethvert år inn data fra norske 
bønder. I undersøkelsene sine spør 
Bygdeforskning blant annet om hold-
ninger til GMO. Ut fra dette kan man 
se noen tendenser.

Tabellen på neste side oppsumme-
rer svarene i en spørreundersøkelse 
om norske bønders holdning til bruk 
av genteknologi i landbruket (2004). 
Denne tabellen viser hvordan de 
spurte bøndene forholdt seg til 
anvendelse av genteknologi i land-
bruket. Det er tydelig at skepsisen 
eller motstanden er meget stor (over 
80 % av svarene går i negativ ret-
ning). Undersøkelsen gir ikke noen 
begrunnelser for disse holdningene, 
men åpner for analyser som kan 
avdekke dem senere.

Landbrukets holdning til GMO
Landbruksorganisasjonene har også 
uttalt seg, og gitt begrunnelser for sin 
skepsis til GMO. Man ønsker ikke fra 
landbrukets side å si prinsipielt nei til 
GMO, men velger å innta en føre-var-
holdning. Dette begrunnes ut fra flere 
hensyn: 

Introduksjon av ny teknologi i landbruket åpner for at bonden kan 

ta i bruk stadig nye hjelpemidler for å forenkle produksjonen, bedre 

lønnsomheten og øke kvaliteten på produktene. Forbrukerne vet at 

genmodifiserte organismer (GMO) er tatt i bruk i landbruket, globalt 

sett, men er samtidig skeptiske overfor produkter avledet fra GMO 

i matvarene sine. Møtet mellom de nye teknologiske mulighetene og 

opprettholdelse av tillit hos forbrukerne fører til et dilemma for bonden. 

Hvorledes ser den norske bonden på å dyrke GMO på sine jorder? 

Bendik Eithun Halgunset 
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