Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Samarbeid og kunnskap for
framtidas miljøløsninger
NINA skal være anerkjent
nasjonalt og internasjonalt for
samfunnsnyttig naturforskning.
Våre prioriterte mål for perioden
2016-2020 er:
• NINAs NINAs arbeid skal ha høg
vitenskapelig kvalitet og integritet
• NINA skal levere kunnskap til bruk i
politikk, forvaltning og verdiskaping
• NINA skal aktivt formidle
forskningsresultater til brukere og
publikum
• NINA skal være en attraktiv og
effektiv kunnskapsbedrift

Norsk institutt for naturforskning,
NINA, er en uavhengig stiftelse som
forsker på natur og samspillet natursamfunn. 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
laksefisk på Ims i Rogaland.
NINAs virksomhet omfatter både forskning og utredning, miljøovervåking,
rådgivning og evaluering.
NINA har stor bredde i kompetanse og
erfaring med både naturvitere og samfunnsvitere i staben. Vi har kunnskap
om artene, naturtypene, samfunnets
bruk av naturen og sammenhengene
med de store drivkreftene i naturen.
Sentrale arbeidsområder er

NINAs motto er:
”Samarbeid og kunnskap for
framtidas miljøløsninger”

• Økosystem/biodiversitet
• Bærekraftig høsting av vilt- og
fiskebestander
• Overvåking og analyser av endringer
i naturen
• Effekter og tilpasninger til
klimaendringer
• Naturens varer og tjenester
(økosystemtjenester)

• Konsekvensutredninger av ulike
typer naturinngrep
• Naturrestaurering
• Arealbruk og landskapsanalyser
• Kartlegging og overvåking av
naturmangfold
• Analyser av ulike typer
naturressurskonflikter
• Naturbruk og friluftsliv
Aktiv dialog og kommunikasjon er en
forutsetning for arbeidet i NINA.
NINA deltar i forskningssamarbeidene
CIENS (Forskningssenter for miljø og samfunn), Framsenteret (Nordområdesenter
for klima- og miljøforskning). HydroCen
(Norwegian Research Centre for Hydro
power) og CeBES (Centre for Biodiversity
and Ecosystem Services).
NINA er en del av Miljøalliansen som er
et strategisk samarbeid mellom miljøforskningsinstituttene i Norge.
NINA har prosjektsamarbeid med forskningsinstitusjoner 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).

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´s turnover in 2018

Research projects,
national and international
funding 30 %

Commissioned projects,
management authorities
45 %

Block grant, Ministery of
Environment and The Research
Council of Norway 9 %
Commissioned projects,
private and industry 16 %
Total turnover: 41,3 mill. EUR

NINAs nøkkeltall 2018
Publisering
Vitenskapelig publisering
Egen rapportserie
Eksterne foredrag
Oppslag i media
Nyhetssaker på nina.no
Unike besøkende på nina.no

2018
244
156
518
2570
117
ca 200 000

2017
270
108
522
2949
97
160 028

Omsetning i NINA 2018

NINAs omsetning 2018
Industri og næringsliv
8,75 %

Internasjonalt
3,90 %

Andre statlige etater 3,97 %
Fylker og kommuner 3,58 %

Antall ansatte
Totalt
- kvinner
- kvinner i vitenskapelig stilling
- kvinner i doktorg radsprogram
Antall årsverk
Totalt
- vitenskapelig personale

2018
265
36,2 %
31,9 %
44,4 %

2017
255
34,9 %
28,8 %
42,9 %

2018
256,3
171

2017
245
164

Norges forskningsråd,
basisbevilgninger 9,26 %

Miljøforvaltningen
48,42 %

Norges forskningsråd,
prosjekter 17,79 %
Nasjonale oppgaver
4,28 %
Brutto omsetning: 411 mill kroner

