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Avdeling for naturbruk
• Opprettet 1.10.1999 for å styrke NINAs kompetanse på samfunnsfaglig og forvaltningsrettet miljøforskning og 

utredning

• Lokalisert på Storhove, 5 km nord for Lillehammer sentrum, sammen med andre kompetansemiljøer i regionen 

• Består per 1.12.2005 av 16 ansatteestå pe 005 a 6 a satte

• Avdelingen er spesielt opptatt av problemstillinger knyttet til menneske, miljø, naturbruk og naturforvaltning

• Avdelingen har et nært samarbeid med de andre NINA-avdelingene i Tromsø, Trondheim og Oslo for å levere 
tverrfaglig forskning innenfor alle NINAs  arbeidsområder

Kompetanse

Vi har bred forskererfaring kombinert med erfaring fra Vi har bred forskererfaring kombinert med erfaring fra 
offentlig forvaltning, organisasjoner og næringsliv. Vi 
har spisskompetanse innenfor:
• Samfunns- og ressursgeografi
• Naturforvaltning
• Psykologi
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• Sosiologi
• Utviklingsforskning
• Planlegging
• Akvatisk og terrestrisk økologi

avdelingen.

Arbeidsområder

• Samfunnsmessige endringsprosesser og 
konsekvenser for naturmiljø og naturbruk

Avd. for naturbruk 
har i mange år 
arbeidet med 
utviklingsforskning og 
kapasitetsbygging i 
Afrika.

• Utmarksbasert turisme og næringsutvikling
• Drift og forvaltning av verneområder
• Konflikter om bruk og vern av naturen
• Friluftsliv og holdninger til natur og miljø
• Lokal forvaltning av vilt og fisk

Afrika.
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• Vassdragsforvaltning, restaurering og 

innlandsfiskeproblematikk
• Utviklingsforskning og kapasitetsbygging i Afrika, 

Asia, Sør-Amerika, Øst-Europa og Arktis

I flere prosjekter 
er det satt søkelys 
på konflikter 
knyttet til 
hytteutbygging i 
fjellområdene 
å

Forskningsbaserte produkter og 
tjenester

I tillegg til tradisjonelle forskningsrapporter og 

våre

I tillegg til tradisjonelle forskningsrapporter og 
vitenskapelig publisering, leverer vi også:

• Utredninger og kunnskapsoppsummeringer
• Konsekvensutredninger
• Forvaltningsplaner
• Planlegging  koordinering og ledelse av tiltaks- og • Planlegging, koordinering og ledelse av tiltaks- og 

FoU-prosjekt
• Spørreundersøkelser (markeds-, holdnings- og 

brukerundersøkelser)
• Formidling, forelesninger og kurs
• Brukerveiledere, kurspermer og håndbøkerBrukerveiledere, kurspermer og håndbøker

Store oppdragsgivere de siste årene

• Offentlig miljøforvaltning (MD, DN, fylkesmenn)Offentlig miljøforvaltning (MD, DN, fylkesmenn)
• Norges Forskningsråd
• Innovasjon Norge
• Grunneierorganisasjoner
• Norges Vassdrags- og Energidirektorat
• Forsvarsbygg

NINA Avd. for naturbruk

• Forsvarsbygg
• EU/Interreg
• Norad/UNEP/IUCN

www.nina.no Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

NINA Avd. for naturbruk
Fakkelgården, 2624 Lillehammer
Telefon:  73801400    Telefaks: 61222215


