
 

I Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning og i Forskningsrådets hovedstrategi inngår prioritering av 
ulike temaer og teknologier. Det er derfor behov for en systematisk statistikk for å følge utviklingen. Dette er 
bakgrunnen for at forskningsmiljøer som har rapportert FoU på ulike tema- og teknologier i 
hovedundersøkelsen, får tilsendt tilleggsskjema med noe få oppfølgingsspørsmål for de aktuelle 
områdene.     

Se her for mer informasjon 

Definisjon:  

Kartleggingen omfatter FoU rettet mot miljøteknologi dvs. teknologier som direkte og indirekte er rettet mot å 
forbedre miljøet (bortsett fra CO2-håndtering). 

Landbasert miljø og samfunn dvs. naturmangfold, økosystemer, forurensing, avfall, sirkulær økonomi, 
arealbruk, kulturminner og kulturmiljøer. 

 

 

 

 

3. Vennligst fordel instituttets FoU-aktivitet innenfor miljøforskning på følgende forskningsområder 

https://www.nifu.no/undersokelser/kartlegging-av-fou-ressurser-til-tematiske-omrader-2017/


Landbasert miljø og samfunn:  Prosent 

Naturmangfold, økosystemer og 
økosystemtjenester 

Naturens mangfold og økosystemer 
(tilstand, bruk, påvirkning, tiltak og 
virkemidler), herunder 
økosystemprosesser og –funksjoner. 
Økosystemtjenester forstås som 
"økosystemenes direkte og indirekte 
bidrag til menneskelig velferd" 
(forsynende, regulerende, kulturelle og 
støttende tjenester) inkl. friluftsliv og 
mental og fysisk helse.  

 

Forurensing inkl. miljøgifter 

Forurensing av luft, jord, ferskvann, 
kystsonen og biologiske systemer, inkl. 
kilder, spredning, effekter, tiltak og 
virkemidler for å redusere forurensning og 
miljømessig belastning på miljø og 
samfunn. Støy og radioaktiv forurensning 
er også inkludert. 

 

Arealbruk og arealendringer 
Arealbruk, arealendring og arealkonflikter 
på land og i kystsonen. 

 

Kulturminner, - miljøer og -landskap 

Kulturminner, kulturmiljøer og 
kulturlandskap. Herunder kunnskap om 
tilstand, bruk, påvirkning, tiltak og 
virkemidler av betydning for bruk og 
bevaring. 

 

Sirkulær økonomi 

FoU som bidrar til at ressurser, produkter 
og avfall utnyttes effektivt og forblir i 
økonomien i flere ledd for å redusere 
miljøbelastninger og bidra til grønn 
omstilling.  

 

Miljøteknologi 

Teknologier som direkte eller indirekte 
forbedrer miljøet, unntatt CO2-håndtering, 
fornybar energi og klimateknologi. 
Omfatter teknologier til begrensning av 
forurensing ved hjelp av rensing, mer 
miljøvennlige produkter og 
produksjons-prosesser, mer effektiv 
ressurshåndtering, støyreduksjon og 
teknologiske systemer som reduserer 
miljøpåvirkningen. 

 

Sum (skal summeres til 100%)   
 



 

 

 

 



 

 

 


