Årsrapport 2008 Miljø 2015 (2006 - 2016)
Året 2008
Miljø 2015s portefølje dekker etter 2008 alle de fire tematiske områdene samt det tverrgående
temaet Tvers. Disponibelt budsjett for 2008 var på 95 mill. kr, og totalt antall prosjekter var 94.
De fleste prosjektene er tverrfaglige, de involverer internasjonalt samarbeid, og nordområdeforskningen er godt dekket. Mange av prosjektene er utviklet i dialog med brukere og har
tilknytning til sentrale brukergrupper.
Statssekretær Heidi Sørensen (MD) åpnet Miljø 2015s åpningskonferanse 18.-19. november
2008. Arrangementet samlet nesten 200 deltakere og viste at Miljø 2015 er prioritert av
myndighetene, er arena for forskning med stor faglig og tematisk bredde, og at forskningen
berører problemstillinger som har relevans på tvers av faglige og institusjonelle grenser.
Miljø 2015 har høye ambisjoner, men programstyret vil understreke at bevilgningene til
programmet ikke står i forhold til forventningene fra verken finansierende myndigheter eller
forskningsmiljøene. Til tross for at stagnerende budsjett fant programstyret det umulig å ikke
ha egen Tvers-utlysning. Tvers er både uttykk for kompleksiteten i forskningsfeltet og inngår i
begrunnelsen for å samle en så vidt stor faglig bredde i ett program. Fire Tvers-prosjekter ble
således innvilget i 2008, ett av dem finansiert av næringslivet (Orkla ASA).
Antallet søknader av høy kvalitet er meget stort, og programstyret kunne uten tvil ha innvilget
dobbelt så mange meget gode og relevante prosjekter. En innvilgelsesprosent på under 15
illustrerer dette forholdet.
Programmet legger stor vekt på å følge opp erfaringer fra tidligere forskningsprogrammer, og
tre årsrapporter ble sluttført i 2008. Biomangfold-rapportens anbefaling om å styrke norsk
forskning på taksonomi/biosystematikk, er fortsatt aktuell også etter lanseringen av det norske
Artsprosjektet. Rambu (Rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler for en
bærekraftig utvikling) lyktes med å stimulere til rekruttering til samfunnsvitenskapelig miljøforskning, men det har vært vanskeligere å skape forståelse i forvaltning, politikk og opinion,
og å få omsatt kunnskapen i handling. Miljørettssatsingen har bidratt til et sterkt fagmiljø med
høy internasjonal anseelse. Samfunnsutviklingen går fortsatt ikke i en bærekraftig retning, og
det er behov for fortsatt forskning på miljølovgivning, både nasjonalt og på for eksempel EUdirektiver som implementeres i Norge.
41 sluttrapporter fra enkeltprosjekter for nesten 90 mill. kr som ble startet i tidligere miljøprogrammer ble godkjent i 2008. Noen av dem ble ferdigbehandlet og andre ble godkjent
administrativt for endelig faglig behandling i 2009.
Prosjektene fordeler seg slik:
- Landskap i endring 19
- Profo (forurensing) 9
- Biomangfold 5
- Rambu 4
- Villaks 3
- Miljørett 1

Programmets mål
Miljø 2015 er et bredt anlagt og tverrfaglig forskningsprogram som skal gi kunnskap om
sentrale miljøspørsmål og danne grunnlag for framtidig politikkutforming. Opprettelsen av
Miljø 2015 ble vedtatt etter en utredningsprosess i 2005-2006, med bred involvering av
forskningsmiljøer, forvaltning og andre brukere. Programmet skal utvikle ny forskningsbasert
kunnskap som fremmer bærekraftig bruk og forvaltning av natur- og kulturmiljøet. Forskningen
skal gi økt kunnskap om ulike faktorers påvirkning på miljøet og gjøre det mulig å mer presist
forstå tålegrensene for bruk av miljøressurser, hvordan andre hensyn kan balanseres med dette
og hvordan politikk og virkemidler kan utformes og gjennomføres for å gi varige løsninger på
miljøspørsmål.
Hovedmål
1. Miljø 2015 skal frambringe ny kunnskap om sentrale prosesser i natur- og samfunnssystemene våre med relevans for bærekraftig bruk og forvaltning av natur- og kulturmiljø.
Programmet skal videre gi dypere forståelse av årsaker til og konsekvenser av miljøproblemer. Både nasjonale og globale utfordringer skal vektlegges.
2. Miljø 2015 skal bidra til å framskaffe kunnskap for handling – om hvilke handlinger og
reguleringer som kan gi miljøforbedringer og hvordan disse kan eller bør skapes. Fokus
skal rettes både mot det nasjonale og internasjonale nivået, inklusive hvordan Norge best
kan forholde seg til og delta i formuleringen av internasjonale rammebetingelser.
3. Miljø 2015 skal stimulere til helhetlig miljøforskning av høy kvalitet. Programmet skal
bidra til oppbygging og styrking av norske forskningsmiljøer og styrke norske forskningsmiljøer som internasjonale samarbeidspartnere. Programmet skal bidra til å sikre grunnlaget
for en robust miljøovervåkning.
Delmål
Miljø 2015 er organisert i en faglig struktur med et overgripende forskningsområde; Tvers,
samt fire mer spesifiserte tematiske områder: Samfunn, Land, Vann, Forurens.
Overordnet: Tverrgående forskningstema (Tvers): systemrettet forskning (økosystembasert
forvaltning; utvidete livssyklusanalyser) og modell- og metodeutvikling
Tematiske områder:
1. Samfunnsmessige rammebetingelser og styringsmuligheter (Samfunn)
2. Landskap, terrestriske økosystemer og biomangfold, friluftsliv og kulturmiljø (Land)
3. Ferskvannsøkologi, villaks og limnisk biomangfold (Vann)
4. Forurensninger og kretsløp (Forurens)
Strategiske delmål:
- Grunnleggende og anvendt forskning
- Samspill og tverrfaglighet
- Relevans og nytte for brukere
- Internasjonale perspektiver og internasjonalisering av forskning
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Økonomi og prosjektomfang, 2008
Disponibelt budsjett i 2008: 95 mill. kr
Forbruk i 2008: 64,8 mill. kr
Programmets finansieringskilder i 2008: FKD, KD, LMD, MD, NHD og UD
Antall og type prosjekter i 2008:
I alt 94 prosjekter (2007:83),
herav 78 forskerprosjekter (2007: 58)
29 doktorgradsstipend (2007: 13)
23 postdoktorstipend (2007: 16)
1 annen prosjektstøtte (2007: 2)
1 arrangementsstøtte.
Kommentarer til tallene: De relativt store overføringene har sammenheng med at man i 2007
tildelte prosjektmidler for i alt ca. 180 mill kr (i 3-4 år), og mange prosjekter startet senere enn
planlagt. Det ligger an til at overføringene går ned mellom 2009 og 2010. MD er den klart
største bidragsyter med 45,7 mill. kr og LMD nest størst med 9,2 mill. kr i 2008.
Relativt mange prosjekter fra de tidligere programmene ble endelig avsluttet i 2008, og det ble
samtidig igangsatt en mengde nye prosjekter.
Bevilgning per temaområde 2008

Forurens
27 %

Samfunn
14 %

Bevilgning per sektor 2008

Institutter
61 %

Universitet
og høgskoler
39 %

Land
32 %
Vann
27 %

Vurdering av måloppnåelse og faglige utfordringer
Programmets hovedutfordring er å inkludere forskningsmessige spørsmål knyttet til hele kjeden
av miljømessige årsakssammenhenger; årsakene til viktige miljøproblemer, de fysisk/kjemiske,
biologiske og samfunnsmessige endringsprosessene og kunnskap om hvordan miljøproblemene
kan løses eller reduseres. Forskningen skal primært ta utgangspunkt i landskapsmessige
endringer, terrestriske ressurser, ferskvann og forurensning.
Miljø 2015 har en internasjonal orientering. Forskningen i programmet omfatter internasjonale
spørsmål knyttet til miljø, og programmet stimulerer til økt samarbeid mellom norske og
utenlandske forskningsmiljøer. Programstyret får bistand fra et rådgivende utvalg for hvert
tematisk område. De rådgivende utvalgene inkluderer brukerrepresentanter og forskere.
Divisjonsstyret for store satsinger har vedtatt at organiseringen av programmet skal vurderes
etter tre år, dvs i 2009.
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I åpningskonferansen 18.-19. november var så godt som alle prosjekter i porteføljen representert, og forskerne bidro avgjørende med presentasjoner og i diskusjoner. Administrasjonen
erfarte at det er en forventning blant forskerne om å møtes jevnlig. Konferanser og seminarer er
en anledning til å bygge nettverk, som gir mulighet til å møte representanter for programmet og
forvaltningen.
Det var et mål at også brukerne skulle være godt representert på konferansen, men til tross for
bred invitasjon, var deltakelsen svakere enn ønsket. Det å finne hensiktsmessige arenaer og
rammer for kunnskapsdialog med forvaltningen er en prioritert oppgave videre. Mange av
prosjektene er imidlertid utviklet i dialog med brukere og har tilknytning til sentrale brukergrupper.
Programmet er nå i en driftsfase. Siste utlysningsrunde er planlagt allerede i 2012. Det er behov
for god oversikt over hvordan porteføljen dekker prioriteringene i programplanen og å
identifisere evt. andre behov. Strategiske grep eller spesielle innsatser bør avklares og i verksettes. Porteføljeanalyse er derfor en prioritert oppgave framover.
Vurdering av resultatmål og suksess må sees i sammenheng med i hvilken fase programmet er
og med årlige budsjetter. Høy vitenskapelig kvalitet er et hovedmål. Refereevurderingene som
ble innhentet i forbindelse med søknadsbehandlingen for Land og for seks av Tvers-søknadene,
demonstrerer høy vitenskapelig kvalitet på et stort antall av søknadene. Stadig oftere benyttes
toppkarakterer, også for samfunnsvitenskapelige og tverrfaglige prosjekter. Utvikling i kjønnsfordelingen i rekrutteringsstillingene følges nøye.
For å øke mulighetene til brukermedvirkning vil KMB (Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning) introduseres som mulig søknadstype fra 2009. Over halvparten av prosjektene i
porteføljen er klassifisert som tverrfaglige. En analyse av porteføljen i det tematiske området
Samfunn viser at en overvekt av porteføljen berører offentlige virkemidler og politikk.
Miljø 2015 er et brohode for internasjonalt samarbeid. BiodivERsA-tildelingen i 2008 (se
nedenfor under Internasjonalt samarbeid) har bidratt til norsk deltakelse i tre prosjekter innen
biodiversitetsforskning i et sterkt internasjonalt samarbeid.
Det ble tatt initiativ til utvidet samarbeid på tvers av de rådgivende utvalgene i forbindelse med
utlysningen i 2009. På slutten av 2008 identifiserte styret viktige tiltak som skal prioriteres
videre, bl.a. kunnskapsdialog med forvaltningen, seminar for Tvers-prosjektlederne, stipendiatseminar, mv.
Nøkkeltall, 2008
Antall prosjekter: 94, herav 43 nye fra 2008 (2007: 83).
Dr. gradsstipendiater: 14,8 årsverk, hvorav 6,4 årsverk kvinner
(2007: 5,6 årsverk, hvorav 1,8 årsverk kvinner)
Postdoktorstipendiater: 10,8 årsverk, hvorav 3,3 årsverk kvinner
(2007: 5,4 årsverk, hvorav 1,8 årsverk kvinner)
Kommentarer til tallene: Balansen mellom kjønnene i rekrutteringsstillinger er bedre når man
ser på antall stillinger i stedet for årsverk; hhv. 15 kvinnelige doktorgradskandidater mot 14
menn, og 10 kvinnelige postdoktorer mot 13 menn.
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Resultatindikatorer, 2008
Avlagte doktorgrader: 12 (2007: 13)
Vitenskapelige artikler med referee: 50 (2007:139)
Vitenskapelige artikler uten referee: 13 (2007: 34)
Annen publisering/kommunikasjon
Allmennrettede formidlingstiltak: 47 (2007:56)
Brukerrettede formidlingstiltak: 79 (2007: 138)
Bøker, monografier mv: 6 (2007: 17)
Andre rapporter/foredrag: 85 (2007: 228)
Oppslag i massemedia: 516 (2007: 112)
Publiserte foredrag fra internasjonale møter: 10 (2007: 40)
Antall nye metoder/modeller/prototyper: 2 (2007: 7)
Kommentarer til tallene: Nedgang fra forrige år når det gjelder vitenskapelig publisering kan
delvis forklares av at porteføljen i større grad enn tidligere består av relativt nye prosjekter,
mens man i 2007 i større grad så resultater av tidligere programmers prosjekter som var under
avslutning. Det siste kan også forklare det høye antallet oppslag i massemedia.
Viktigste aktiviteter i 2008
Forskningsfaglig aktivitet
Programstyret la ned et stort arbeid i å revidere programplanens omtale av Tvers i forkant av
utlysningen. Til tross for stagnerende budsjett, fant man det forsvarlig å iverksette en egen
mindre utlysning på Tvers-området.
Utlysningsteksten under Land hadde tre hovedoverskrifter: kulturminner og kulturmiljøer,
landskap og friluftsliv, og utlysningen var innrettet mot å styrke bestemte områder som ikke var
tilstrekkelig dekket i porteføljen etter utlysningen i 2007. For å stimulere til søknader innen
feltet arrangerte Miljø 2015 i april 2008 et miniseminar for forskningsmiljøene om søknadsmulighetene innen kulturminneforskning, som samlet omkring 55 deltakere
Til søknadsfristen 4. juni kom det inn 81 søknader med søknadsbeløp på totalt 427 millioner
kroner. Programstyret fordelte totalt 57 millioner kroner over en 3-4 års periode, fordelt på
utlysningens temaområder Land og Tvers. I tillegg bidro Orkla ASA ved å finansiere ett av
prosjektene. I alt ble det bevilget midler til 11 søknader, som til sammen dekker de viktigste
problemstillingene i utlysningen. Den strategiske satsingen under Land for å få flere og bedre
søknader innenfor kulturminner og kulturmiljøer, landskap og friluftsliv, fungerte godt.
Prosjektene fordeler seg på temaområdene som følger:
Temaområde
LAND
TVERS
Totalt

Antall prosjekter

Bevilgning

7
4
11

30 914 000
31 374 000
62 688 000

De innvilgede Land-prosjektene kan grovt fordeles slik mht. undertema i utlysningen og hvor
stor andel av midlene for Land som er brukt:
55 prosent til kulturminner og kulturmiljø, 21 prosent til friluftsliv og 23 prosent til landskap.
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Tvers-prosjektene er fordelt på følgende undertemaer (antall prosjekter i parentes):
livssyklusanalyser (1), modell/metode (2), økosystembasert forvaltning (1).
Flere forskningsfelt som tidligere ikke eller i liten grad er dekket under Land, er representert.
Det dreier seg om krigsminneproblematikk, landskapsvern, kommersialisering av friluftsliv, at
kulturminner ikke gis automatisk fredning i Norge, og allmennhetens tilgang til kysten.
Når det gjelder forskningsinstitusjoner, dominerer instituttsektoren med 7 prosjekter (herav 4 til
miljøinstituttene), mens universitetene har fått 4 prosjekter. Det var 36 prosent kvinnelige prosjektledere i de 11 innvilgede prosjektene, og det inngår totalt 11 rekrutteringsstillinger i disse.
På oppdrag fra Miljøverndepartementet (MD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) ble
det i samarbeid med programmet Natur og næring gjennomført omfattende forberedelser til et
planlagt seminar om vern og bruk i januar 2009.
Sluttrapport for programmet Biologisk mangfold ble godkjent av Divisjonsstyret for Store
satsinger i april 2008. Rapporten er trykket i papirutgave og publisert på programnettsidene.
Kommunikasjons- og formidlingstiltak
Programkonferansen i november hadde som mål å synliggjøre Miljø 2015 og å fungere som
møteplass for forskere, brukere, programstyret og sekretariatet. To inviterte ”key note
speakers”, professor Susan Owens, Cambridge University, og professor Lance Gunderson,
Emory University, utfylte hverandre godt. Fire forskere med finansiering fra programmet var
invitert til å holde hovedforedrag med resultater fra sin forskning. Det ble gjennomført i alt 49
prosjektpresentasjoner fordelt på 10 parallelle sesjoner.
En kommunikasjonsrådgiver fra divisjonens stab er nå knyttet til programmet og representerer
en viktig forsterkning. Sekretariatet hadde i forbindelse med åpningskonferansen også nytte av
å samarbeide med en innleid journalist. Kommunikasjonsarbeidet høsten 2008 bidro til
vesentlig mer innhold på programmets nettsider, det ble laget informasjonsmateriell, det ble
gjennomført et radiointervju under konferansen. Under og etter konferansen ble det publisert
flere artikler på Forskningsrådets nettsider, programnettsidene og på det allmennrettede
nettstedet forskning.no. En av artiklene ble også publisert i avisen Nationen. Alt dette har
bidratt til mer helhetlig informasjonsarbeid i sekretariatet.
Sluttrapportene for Rambu og Miljørett ble ferdiggjort for godkjenning tidlig i 2009. Det ble
arbeidet videre med sluttrapport for Landskap i endring for godkjenning i Divisjonsstyret i
løpet av våren 2009.
Driftsrelaterte aktiviteter
Programstyret har hatt tre styremøter i 2008, det siste umiddelbart etter åpningskonferansen.
Evaluering av Tvers-søknadene ble i hovedsak foretatt av fagpaneler sammensatt av utenlandske forskere.
Representanter for kulturminneforvaltningen bidro med råd i forbindelse med utforming av
utlysningsteksten for det tematiske området Land. Som i 2008 ble alle Land-søknadene sendt til
utenlandske eksperter for evaluering, denne gang 3-4 eksperter per søknad, som grunnlag for
vurderingen i det rådgivende utvalget for Land. Utvalget var på grunn av utfordringer med
habilitet og rekruttering av nye medlemmer supplert med to settemedlemmer.
Som forberedelse til utlysningen i 2009, gjennomførte de aktuelle rådgivende utvalgene interne
drøftinger om prioritering med utgangspunkt i portefølje og føringer fra finansierende
departementer.
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Programstyret anser at systemet med rådgivende utvalg er meget nyttig, både strategisk og i det
omfattende arbeidet med søknadsbehandling. Med tanke på kompleksiteten i programmet er det
en omfattende oppgave for medlemmene i både styret og de rådgivende utvalgene å gjennomgå
ekspertvurderinger og søknader. Både for Tvers og Land var det vanskelig og tidkrevende for
administrasjonen å finne fageksperter til evalueringene og medlemmer til panelene.
Internasjonalt samarbeid
Prosjektene under Miljø 2015 har stor grad av internasjonalt samarbeid. Svært mange av
prosjektene har internasjonale partnere. Miljø 2015 er også det sentrale programmet for
Forskningsrådets deltagelse i to ERA-nett:
 BiodivERsA
Nettverket har etablert et effektivt transnasjonalt samarbeid innen finansiering av
biodiversitetsforskning, gjennom å støtte europeisk forskning ved egne utlysninger. Miljø
2015 deltar som partner.
I 2008 ble søknadsbehandling gjennomført etter den felleseuropeiske utlysningen og mottak
av i alt 181 søknadsskisser i 2007. Miljø 2015 hadde avsatt i alt 3,0 mill. kroner.
Administrasjonen bidro vesentlig i prosessen og var vertskap for panelmøte i Oslo 22.-23.
september. Endelig evaluering av søknadene og vedtak i Steering Committee ble fattet 1.
oktober i Budapest. Tre prosjekter med norsk deltakelse ble innvilget. I ett av de tre tilfellene
er de norske partnernes deltakelse finansiert fra Frankrike, gjennom det franske
Miljøverndepartementet. Dette betyr at utlysningen har bidratt til en total norsk uttelling på
rundt 4,25 mill. kroner til norsk biodiversitetsforskning i et sterkt internasjonalt samarbeid.
To av prosjektene dreier seg om klimaendringer og biodiversitet (norsk partner er i begge
tilfelle ved UiT), det tredje dreier seg om marin biodiversitet (norsk partner ved UiO).
Miljø 2015 har spesielt ansvar i de delene av prosjektet som søker å etablere en egen
utlysning i samarbeid med utviklingsland (Afrika sør for Sahara). Det ble tilsatt en reådgiver
i midlertidig stilling i september 2008 for å følge opp denne prosessen.
BiodivERsA arbeider for en ett års forlengelse av prosjektperioden til 2010. I tillegg er det
en prosess på gang for et evt. nytt ERA-nett innenfor biodiversitetsforskning under
forutsetning av en sannsynlig utlysning under 7. rammeprogram.
 SKEP (Scientific Knowledge for Environmental Protection)
Nettverket tar sikte på å øke koordineringen av europeisk miljøforskning. Som et ledd i
arbeidet mot en større fellesutlysning med de fleste deltakende land i SKEP, er det
gjennomført pilotutlysninger, en i 2007 og en i 2008, uten norsk deltakelse. I 2008 vedtok
programstyret for Miljø 2015 en avsetning av i alt 0,8 mill. kroner til fellesutlysningen, som
har tittel ‘Impacts of converging technologies for environmental regulation’ og planlagt
utlysningstidspunkt er februar 2009.
SKEP avsluttes formelt i mai 2009, men medlemsorganisasjonene er enig om å videreføre
samarbeidet i en treårsperiode, blant annet for å følge igangsatte prosjekter..
Annen internasjonal virksomhet
Administrasjonen deltar i
 European Platform for Biodiversity Research Strategy (EPBRS), et europeisk forum
for forskere og policy-makere, med målsetting om at forskning skal bidra til å stanse tap
av biologisk mangfold innen 2010.
 Global Biodiversity Information Facility (GBIF), en åpen, uavhengig organisasjon
med mål om å gjøre primærdata om verdens biologiske mangfold fritt og universelt
tilgjengelig via internett. Norge har vært fullt medlem siden 2004. Det er etablert en
norsk nasjonal GBIF-node ved Naturhistorisk museum, UiO, finansiert av Forskningsrådet. Det er lagt ut betydelige data fra norske museumssamlinger på internett via
GBIF-systemet.
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Høydepunkter og funn
2008 var programmets andre ordinære driftsår.
De viktigste aktiviteter i 2008 var planlegging og gjennomføring av åpningskonferansen, samt
utlysning og utvelgelse av 11 nye prosjekter, herunder fire under Tvers og syv under Land.
Kommunikasjonsarbeidet fikk et betydelig løft i 2008, både med hensyn til kapasitet, mengde
informasjon som er gjort tilgjengelig, og administrasjonens helhetlige arbeid for informasjon.
Miljø 2015 fungerer som brohode og knutepunkt. Dette ble vist nasjonalt for eksempel i
forbindelse med åpningskonferansen og i ”bruk og vern”-arbeidet, og internasjonalt i hva som
er oppnådd med relativt små midler i BiodivERsA-nettverket.
Nedenfor er angitt noen eksempler på resultater og perspektiver fra prosjektene i Miljø 2015.
Norsk forskning på nye miljøgifter i Mjøsa får internasjonalt gjennomslag
Et prosjekt som har vært gjennomført ved NIVA, har fulgt flere miljøgifter i Mjøsa. Selv om vannkvaliteten er god etter Mjøsa-aksjonen på 70-tallet, har tilførsel av miljøgifter satt sine spor. De har
ingen betydning for drikkevannet, men kan oppkonsentreres kraftig i næringskjedene. Kunnskapen om
miljøgifter øker. Likevel er det fortsatt bare noen få som er regulert i internasjonale avtaler. Mjøsa ble
satt på forurensningskartet først og fremst med funnet av bromerte flammehemmere på slutten av 90tallet. Penta-BDE (polybromerte difenyletere) som ble funnet i Mjøsa, regnes som ett av de farligste
stoffene i gruppen bromerte flammehemmere. Stoffet er lite nedbrytbart, og når det gjelder potensialet
for oppkonsentrering i næringskjeden, sammenlignes det gjerne med PCB (polyklorerte bifenyler). I
ørret var konsentrasjonen blant det høyeste som er registrert internasjonalt for laksefisk. Samtidig med
overvåking, ble det startet forskningsprosjekter og satt i verk ulike tiltak. Mjøsa er særlig følsom for slik
forurensning fordi den er stor og dyp, med lange næringskjeder. Mens konsentrasjonene av PBDE i fisk
nå er i ferd med å avta, ser vi en svak økning av kvikksølv i storørret. Norges solide arbeid med PBDE i
Mjøsa resulterte i et forbud mot stoffet her i landet, og et tilsvarende nært forestående forbud i EU. Nå
leder Norge arbeidet med å inkludere bromerte flammehemmere i Stockholmskonvensjonen, en global
konvensjon for å beskytte helse og miljø mot tungt nedbrytbare organiske miljøgifter. Mjøsa har
dermed blitt et laboratorium for studier av miljøgifters spredning og skjebne i akvatiske økosystemer.
NIVA arbeider med å etablere nye forskningsprosjekter for å belyse skjebnen til nye og mindre kjente
miljøgifter.
Samisk tradisjon og identitet lever videre i endrede omgivelser
Et postdoktorprosjekt gjennomført ved Nordisk samisk instititutt, Samisk høgskole, har tatt
utgangspunkt i samtidens lokale bostedskultur i samiske områder. Deler av Tysfjord kommune har en
konsentrert lulesamisk befolkning. Denne befolkningen var tidligere hovedsaklig lokalisert i de indre
fjordene i kommunen. Flytting fra de veiløse fjordområdene til sentrumsbygdene har i etterkrigstiden,
ført til store endringer i bosituasjonen. Prosjektet viser at visse tradisjonelle trekk likevel lever videre.
Bosetningsmønster basert på slekt og kulturelle bånd er et slik særtrekk. Den sterke tilknytingen til det
tidligere bostedet i fjorden og synet på denne som en viktig arena for læring og tradisjonsoverføring, er
et annet særtrekk. Slike særtrekk eller kjerneverdier er sterkere og mindre utsatt for endring enn det
formale trekk i arkitekturen er. En konvensjonell definisjon av samisk arkitektur reduserer det til noen
få, symbolsterke bygg for fellesskapet og til eldre bygningsformer, mens den samtidige bostedsarkitekturen i de samiske områdene faller utenfor. Den vanligste boformen i samiske strøk i dag er et
ferdighus. Tolket som arkitektonisk form blir dette vurdert som et eksempel på et bygg uten lokale
kjennetegn, samiske så vel som norske. En slik innfallsvinkel er statisk og gir ikke godt nok grunnlag til
å forstå det samtidige bostedet. Det er gjennom omforming, endring og daglig bruk at bostedet blir fylt
med mening og innhold som signaliserer samisk tilknyting.
Prosjektet har bidratt til ny kunnskap innenfor nasjonal arkitekturforskning generelt og innen samisk
samfunnsforsking spesielt. Synspunktene som er kommet fram under arbeidet, vil også kunne gi et
bedre grunnlag for bosteds- og arealplanlegging i rurale strøk.
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Hybridisering mellom laks og ørret er en trussel mot villaksen
Et prosjekt gjennomført ved NINA i Trondheim har kartlagt forekomsten av hybrider mellom laks og
ørret. Ved hjelp av genetiske undersøkelser har forskning vært gjennomført i flere tiår i elver som har
vært infisert med parasitten Gyrodactylus salaris. Til dels meget høy andel hybrider er funnet i nyere
ungfiskmateriale fra Vefsna, Driva og Skibotnelva, mens man ikke fant hybrider i Drammenselva. I
Vefsna og Driva er det påvist en høy andel hybrider gjennom hele ungfiskstadiet, mens funn av
tilbakevandrende, voksne hybrider er svært sparsomme. Dette støtter tidligere eksperimentelle undersøkelser ved NINA som antyder lav gjenfangst av hybrider etter utvandring i sjøen. De få voksne
hybridene som er funnet, ser ut til å ha forholdsvis god initial vekst i sjøen. I flere av elvene som har
vært infisert av G. salaris, antyder genetiske undersøkelser at kun en begrenset del av villfisken nå ser
ut til å tilhøre de historiske laksestammene. Hybridene konkurrerer godt om mat og plass i elvene, der
den viktigste delen av bestandsreguleringen foregår. Det betyr at de reduserer produksjonsevnen til
laksebestanden, som er spesielt dramatisk i elver der laksebestanden allerede er på et minimum.
Hybridisering kan derfor være en faktor som sender laksebestandens størrelse i en negativ spiral.

Nasjonalparker kan forvaltes strengere og samtidig bidra til mer verdiskaping
Et prosjekt gjennomført ved NINA Lillehammer har gjennom en omfattende global analyse vist at
verneområder per i dag utgjør den desidert viktigste og mest effektive beskyttelse av biologisk
mangfold. Svært mange nasjonalparker er under betydelig press fra utbygging, turisme og næringsliv,
men modellene for forvaltning og statlige investeringer varierer svært mellom regioner. Den europeiske
og skandinaviske modell med minimal styring, tilrettelegging og investering ser ut til å skape størst
negativ effekt gjennom å forskyve næringslivsinteressene over på private hytteutbygginger eller
hotellvirksomhet, endringer som er vanskelige å reversere. I andre regioner, henholdsvis Asia, NordAmerika, Sør-Amerika og Afrika er det andre modeller, varierende mellom store statlige overføringer,
et høyt avgiftsnivå for brukere, og krav om guiding eller overnatting. Dermed blir forvaltningen mer
aktiv og den økonomiske aktivitet større, selv om det pga. befolkningspress kan være mange
utfordringer eller konflikter i tilknytning til arealkrav. Turisme kan ha betydelig forstyrrelseseffekt,
men skadevirkningene er minst fra merkete løyper og sentrale turisthytter, og størst fra veier og større
privateide hytter i hyttefelt. Flytting av løyper og kontroversielle hytter har rask og direkte positiv
respons på viltets arealbruk.
Med hensiktsmessig innretning av styring og finansiering kan man dermed skape grunnlag for mer
aktiv forvaltning hvor eventuelle skadevirkninger på fauna blir redusert, samtidig som man
tilrettelegger for turisme

Samfunnsfaglig forskning kaster nytt lys på endringer miljøpolitikken
Et forskningsprosjekt ved TIK-senteret, UiO, bidrar med interessante perspektiver på miljøpolitikk.
Nyere studier av politikk viser at det pågår endring av politikkfeltet, hvor politikken flyttes ut av
etablerte institusjoner, den utspiller seg på en rekke nye steder og involverer aktører gjennom nye
former for medbestemmelse og deltakelse. Med utgangspunkt i den glemte kampen mot oljefyrte
kraftverk ved inngangen til 1970-tallet, kan man for eksempel argumentere for betydningen av å
undersøke eldre og godt etablerte deltakelsesformer som kanskje i større grad enn de nye som ofte
framheves i dag (konsensuskonferanser etc.), integrerer deltakelse i politikkutforming – nemlig
høringsinstitusjonen.
En annen analyse behandler forhandlingene mellom å forstå og forvalte fisk innenfor henholdsvis en
ernæringsvitenskapelig og en toksikologisk tradisjon. Kravet til risikovurderinger kan bidra til å
vanskeliggjøre det å få plass til den ernæringsvitenskapelige tradisjonen. Det kan derfor hevdes at
risikovurderinger ikke kan forstås som nøytrale virkemidler, men som redskaper som bidrar til å
forandre selve forvaltningsobjektet.
En tredje innfallsvinkel i samme prosjekt undersøker dreiningen mot ”brukeren” i utforming av
politikk. Det forskes på hva denne endringer innebærer for ekspertisens posisjon og rolle, og hva det
betyr når brukeren også i økende grad blir til "forbrukeren”.
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