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Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  
Samarbeid og kunnskap for 

framtidas miljøløsninger

Trondheim

Oslo
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Norsk institutt for naturforskning (NINA) har som overordna 
mål å være anerkjent nasjonalt og internasjonalt for samfunns-
nyttig forskning. For å kunne oppfylle det målet har NINA fire 
strategiske mål:

•	 NINAs arbeid skal ha høg vitenskapelig kvalitet og 
integritet

•	 NINA skal levere kunnskap til bruk i politikk, forvaltning 
og verdiskapning

•	 NINA skal være en aktiv samfunnsaktør

•	 NINA skal være en attraktiv og effektiv kunnskapsbedrift

NINAs primære aktivitet er å drive anvendt forskning. 
Stikkord for forskningen er kvalitet, relevans, tverr fag-
lighet og samarbeid. NINA forsker på natur og samspil-
let natur – og samfunn. NINA har både biologer og sam-
funnsforskere, i tillegg til at vi aktivt samarbeider med andre 
forskningsinstitusjoner. 

Eksempler på NINAs arbeid er oppgaver knyttet til biolo-
gisk mangfold, fornybar energi, rovvilt, villaks, fiskeoppdrett, 
miljødatabaser, bruk og forvalting av naturressurser, konse-
kvensanalyser, økologiske effekter av klimaendringer og øko-
nomiske effekter av naturbruk. Instituttet drifter også flere 
nasjonale overvåkingsprogram, og utvikler og forvalter store 
databaser med ulike naturdata.

NINA har også prosjektsamarbeid med forskningsinstitusjo-
ner i mer enn 30 land i Europa, Afrika, Asia og Amerika.

Norges forskningsråd, EU, offentlig forvaltning og næringsliv 
er NINAs oppdragsgivere.

NINA ble etablert i 1988. Hovedkontoret 
ligger i Trondheim, og vi har avdelingskontorer 
i Oslo, Lillehammer og Tromsø. I tillegg eier 
og driver NINA forskningsstasjoner for f isk på 
Ims og Talvik, for sjøfugl på Røst og Hjelmsøya 
samt avlsstasjon for f jellrev på Oppdal. 
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Omsetning i NINA 2012

Sum driftsinntekter: 281 mill kroner
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Nøkkeltall
PUBLISERING 2011 2012

Vitenskapelig publisering 181 235

Egen rapportserie 160 190

Eksterne foredrag 653 600

Oppslag i media 2908 3733

Nyhetssaker på nina.no 65

Unike besøkende på nina.no 63620

ANTALL ANSATTE 2011 2012

Totalt 212 219

- kvinner 34 % 33,8 %

- kvinner i vitenskapelig stilling 25,8 % 25,5 %

- kvinnelige stipendiater 66,7 66,7 %

NINAs tjenester

 • Forskning og utredning

 • Miljøovervåking

 • Rådgiving og evaluering

 • Dialog og formidling

NINAs viktigste aktivitetsområder

 • Arealbruk og landskapsanalyser

 • Nærings- og samfunnsutvikling basert på naturressurser

 • Forvaltning av biologiske ressurser

 • Høsting og bærekraftig bruk av fiske- og viltbestander

 • Analyser av konflikter mellom menneskelig aktivitet og  
naturlige plante- og dyrebestander

 • Miljøkonsekvenser av menneskelig aktivitet og 
naturinngrep

 • Vegetasjonsundersøkelser

 • Overvåking og analyser av tidsserier vedrørende 
endringer i naturen

 • Utvikling og drifting av miljødatabaser

 • Overvåking av rødlistearter og bevaring av biologisk 
mangfold

ANTALL ÅRSVERK 2011 2012

Totalt 206,8 216,3

NINAs omsetning 2012
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