
STRATEGISK FAGPLAN 2013-2016 
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 
 
FAGOMRÅDER 
INAs 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: 

 Atferdsøkologi 
 Biodiversitet, evolusjonsgenetikk og bevaringsbiologi 
 Bioøkonomi 
 Botanikk og zoologi 
 Skog-, vilt- og fiskeforvaltning 
 Fornybar energi 
 Konsekvenser av arealbruk og habitatendringer 
 Markeds- og ressursøkonomi og planlegging 
 Naturbasert reiseliv 
 Populasjons- og samfunnsøkologi 
 Ressurskartlegging 
 Skogskjøtsel 
 Treteknologi 
 Økofysiologi 
 Økotoksikologi 

 
SATSINGSOMRÅDER 
For planperioden (2013-2016) har INA prioritert følgende tematiske satsingsområder: 

 Økosystemtjenester – prosesser, ressurseffektivitet, konflikter og muligheter 
 Klimaendringer – effekter, botemidler og tilpasninger 
 Fornybar energi – potensial og miljøeffekter 
 Arealbruk – muligheter og effekter 
 

Videre skal INA ha spesielt stor oppmerksomhet på følgende aktivitetsområder: 
 Øke kvaliteten på forskningen og få publisert en høy andel vitenskapelige artikler i nivå 2- 

tidsskrift, og samtidig øke det totale volumet av vitenskapelig publisering 
 Øke instituttets eksternfinansierte forskningsaktivitet  
 Øke søkningen til instituttets studieprogram gjennom videreføring av høy studiekvalitet og økt 

markedsføring og synliggjøring 
 Sørge for at INA er en god arbeidsplass, hvor de ansatte har et godt faglig og sosialt miljø, og 

hvor de trives og leverer gode resultater 
 
MÅLSETTINGER 

 INA skal ha attraktive studieprogram og emner på bachelor- og masternivå for å utdanne 
kandidater som er anerkjente og etterspurte for sin faglige kompetanse, integritet og kreativitet, 
og som kan utføre tverrfaglige analyser av høy kvalitet 

 INA skal øke sin forskningsproduksjon og legge spesiell vekt på høy faglig kvalitet 
 INA skal ha attraktive tilbud til doktorgradsstudenter fra ulike deler av verden, og utdanningen 

skal være på et anerkjent internasjonalt nivå 
 INA skal søke samarbeid med andre institutter på UMB/NMBU og campus Ås innen både 

utdanning og forskning, for å sikre effektiv utnyttelse av universitetets samlede ressurser, og for å 
oppnå best mulig kvalitet 

 INA skal være en aktiv og synlig aktør i samfunnet innen sine fagområder 
 INA skal tilby etter- og videreutdanning innen relevante deler av sine fagområder 
 INA skal ha faglig kompetente, motiverte, samarbeidende og inkluderende medarbeidere som 

engasjerer seg i hverandres arbeidsoppgaver og trivsel 


