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Nasjonal FoU-statistikk – kartlegging av forskning og utvikling på 
områdene bioteknologi, landbruk/mat og marin/havbruk 
 
 
Høsten 2016 vil Norges forskningsråd kartlegge nasjonale FoU-ressurser for statistikkåret 
2015 på tre tematiske områder: bioteknologi, landbruk og mat, og marin og havbruk. 
 
Det sendes ut ett spørreskjema per tematiske område. For flere forskningsmiljøer og bedrifter 
vil det være aktuelt å besvare mer enn ett spørreskjema. Vi informerer med dette om 
kartleggingene slik at dere er forberedt. 
 
Miljøene er valgt ut etter følgende kriterier: 
 

1) Har oppgitt at de har forsket på minst ett av de aktuelle temaene i rapportering til den 
nasjonale FoU-statistikken  

2) Har deltatt i tidligere kartlegginger på områdene 
3) Har deltatt i prosjekter med tildeling fra Norges forskningsråd eller har hatt godkjente 

SkatteFUNN-prosjekter innenfor de aktuelle tema 
4) Har publisert vitenskapelig innenfor aktuelle tema 

 
Formål 
Resultatene av kartleggingene vil utgjøre et viktig kunnskapsgrunnlag for Forskningsrådets 
forskningspolitiske rådgiving, blant annet i form av innspill til revisjon av Langtidsplanen for 
forskning og høyere utdanning og i strategi- og budsjettarbeid. Kartleggingene vil gi 
oppdatert kunnskap om forskningsinnsatsen, forskningsmiljøene på områdene, samarbeid 
m.m. 
 
Tilsvarende kartlegginger er tidligere gjennomført på alle de tre tematiske områdene. 
Resultatene vil derfor inngå i tidsserier som er viktige for å vise utviklingen på områdene. 
 
Gjennomføring av kartleggingene 
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) vil gjennomføre 
kartleggingene og analysene etter avtale med Forskningsrådet. NIFU har lang erfaring med 
denne type kartlegginger og er også ansvarlig for den nasjonale FoU-statistikken.  
 
Spørreskjemaene med mer utfyllende informasjon vil bli sendt ut fra NIFU i uke 38 med 
svarfrister medio oktober. 
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For å kunne få en komplett oversikt over FoU-innsatsen, er det av avgjørende betydning med 
svar fra alle med forskningsinnsats innenfor disse temaene. Selv om det er en del arbeid 
forbundet med å besvare spørreskjemaene, vil vi understreke at statistikken som innhentes er 
av stor nytte for Forskningsrådet og norske myndigheter for øvrig. 
 
 
 
Kontaktperson i Forskningsrådet:    Kontaktperson i NIFU: 
Stig Slipersæter      Susanne L. Sundnes 
Spesialrådgiver      Forskningsleder 
E-post: stig.slipersaeter@forskningsradet.no  E-post: susanne.sundnes@nifu.no 
Tlf: +47 93 04 90 15      Tlf: +47 96 09 40 44 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Norges forskningsråd 
 
 
Arvid Hallén 
Adm. dir. 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevet signatur 
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