
Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Samarbeid og kunnskap for 
framtidas miljøløsninger

Kontaktinfo:
Norunn S. Myklebust, (Adm.dir.), Telefon: 93 02 46 33, E-post: norunn.myklebust@nina.no
Postadresse: Postboks 5685 Torgarden, 7485 Trondheim
Besøks/leveringsadresse: Høgskoleringen 9, 7034 Trondheim

NINA skal bidra til bærekraftig 
samfunnsutvikling ved å levere 

forskningsbasert og aktuell kunnskap 
om naturmangfold, klima og samfunn. 

Våre prioriterte mål for perioden 
2020-2024 er: 

• NINAs arbeid skal ha høg vitenskapelig 
kvalitet og integritet 

• NINA skal bidra til bærekraftig 
samfunnsutvikling

• NINA skal være synlig og nyskapende i 
sin kunnskapsformidling

• NINA skal være en attraktiv og effektiv 
kunnskapsbedrift  

NINAs motto er:

«Samarbeid og kunnskap for  
framtidas miljøløsninger»

Norsk institutt for naturforskning, 
NINA, er en uavhengig stiftelse som for-
sker på natur og samspillet natur-samfunn. 
NINA ble etablert i 1988. Hovedkontoret er i 
Trondheim, med avdelingskontorer i Tromsø, 
Lillehammer, Bergen og Oslo. I tillegg driver 
NINA Sæterfjellet avlsstasjon for fjellrev på 
Oppdal, og forskningsstasjonen for vill lakse-
fisk på Ims i Rogaland.

NINA skal være et nasjonalt og internasjon-
alt kompetansesenter innen anvendt økolo-
gi og naturforskning. NINA skal fremme og 
utføre langsiktig, kompetanseoppbyggen-
de forskning, så vel som oppdragsfor-
skning, utviklingsarbeid og utredninger.

Sentrale arbeidsområder er

• Restaurering og naturbaserte løsninger
• Klima og naturmangfold
• Økosystemtjenester
• Økologisk tilstand
• Kartlegging og overvåking
• Genetiske analyser og miljø-DNA
• Stordata, romlige analyser og GIS
• Synteser og formidling

Aktiv dialog og kommunikasjon er en 
forutsetning for arbeidet i NINA. 

NINA deltar i forskningssamarbeidene 
CIENS (Forskningssenter for miljø og sam-
funn), Framsenteret (Nordområdesenter 
for klima- og miljøforskning) og HydroCen 
(Norwegian Research Centre for Hydro-
power) og NorthWind (Norwegian Research 
Centre on Wind Energy. 

NINA er en del av Miljøalliansen som er 
et strategisk samarbeid mellom miljøfor-
skningsinstituttene i Norge.

NINA har prosjektsamarbeid med for-
skningsinstitusjoner i mer enn 30 land i 
Europa, Afrika, Asia og Amerika. 

NINA er også medlem av ALTER-Net (A 
Long-Term Biodiversity, Ecosystem and 
Awareness Research Network) og ILTER 
(International Long Term Ecological 
Research network).

https://www.nina.no/
mailto:norunn.myklebust%40nina.no?subject=


NINAs nøkkeltall 2021

Antall ansatte 2021 2020
Totalt 296 289

- vitenskapelig personale 198 194
- kvinner 40,5 % 40,8 %
- kvinner i vitenskapelig stilling 37,9 % 37,1 %
- kvinner i doktorgradsprogram 53,8 % 50,0 %

Antall årsverk 2021 2020
Totalt 297 292

NINAs omsetning 2021

Brutto omsetning:
470 mill kroner
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Publisering 2021 2020
Vitenskapelig publisering 346 313
Egen rapportserie 141 171
Oppslag i media 3153 2882
Nyhetssaker på nina.no 128 126
Unike besøkende på nina.no 362 620 328 000
Følgere på Facebook 13 000 12 000


