
STRATEGISK FAGPLAN 2009-2012 
Institutt for naturforvaltning (INA), Universitetet for miljø- og biovitenskap 
 
VISJON 
INA skal være et sterkt utdannings- og forskningsmiljø for kunnskapsutvikling om natur og menneskets 
bruk av natur. 
 
VERDIER 

• Objektivitet 
• Kvalitet og etterrettelighet 
• Nysgjerrighet og åpenhet 
• Lagånd 

 
FAGOMRÅDER 
INAs virksomhet (utdanning, forskning og samfunnskontakt) foregår innenfor flere områder og tema. 
INA legger primært en systemtilnærming til grunn for sin aktivitet, gjennom å beskrive, forklare og forstå 
hvordan ulike deler og elementer i et system virker sammen. INA har aktivitet og kompetanse innen 
følgende tema. 
 

• Atferdsøkologi 
• Biodiversitet, evolusjonsgenetikk og bevaringsbiologi 
• Botanikk og zoologi 
• Bærekraftig skog-, vilt- og fiskeforvaltning 
• Fornybar energi 
• Konsekvenser av arealbruk og habitatendringer 
• Markeds-, ressursøkonomi og planlegging 
• Naturbasert reiseliv 
• Populasjonsøkologi 
• Ressurskartlegging 
• Treteknologi 
• Økofysiologi 
• Økotoksikologi 
 

 
SATSINGSOMRÅDER 
For planperioden (2009-2012) har INA prioritert følgende satsingsområder: 

• Fornybar energi – potensial og miljøeffekter 
• Klimaendringer – effekter, botemidler og tilpasninger 
• Vern og bruk av natur – konflikter og muligheter 
• Økologi, biodiversitet og bevaringsbiologi  

 
MÅLSETTINGER 

• INA skal ha attraktive studieprogram og emner på bachelor- og masternivå for både norske og 
utenlandske studenter. INA skal utdanne kandidater som er anerkjent og etterspurt for sin 
kompetanse og kreativitet, og som er trent i å utføre tverrfaglige analyser av høy kvalitet.  

• INA skal drive forskning og gjøre resultatene kjent i ulike sammenhenger. Dette skal reflekteres i 
publisering i internasjonalt anerkjente vitenskapelige journaler, formidling i populærviten-
skapelige fora og ved at INA er en etterspurt og attraktiv partner i nasjonale og internasjonale 
forskningsprogram 

• INA skal ha attraktive tilbud til doktorgradsstudenter fra ulike deler av verden, og utdanninga 
skal være på et anerkjent internasjonalt nivå. 

• INA skal søke samarbeid med andre institutter ved universitetet (UMB+NVH) og campus Ås 
både innen utdanning og forskning for å sikre effektiv utnyttelse av universitetets samla ressurser 
og for å nå best mulig faglig kvalitet.  

• INA skal drive både fler- og tverrfaglig forskning og disiplinorientert forskning. 
• INA skal være en aktiv og synlig aktør innen sine fagområder. INAs medarbeidere og studenter 

skal være representert i råd og utvalg nasjonalt og internasjonalt og delta i den offentlige 
debatten basert på fagkompetanse og forskningsbasert kunnskap.  

• INA skal tilby etter- og videreutdanning innen relevante deler av sine fagområder. 


