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Program
Norsk miljøforskning mot 2015

Forskningsprogrammet
Miljø 2015
Miljø 2015 – eller Norsk miljøforskning mot
2015 – er et bredt, tverrfaglig forsknings
program som skal gi kunnskap om sentrale
miljøspørsmål og danne grunnlag for fram
tidig politikkutforming.
Natur- og kulturmiljøet legger viktige premisser for samfunns
utviklingen på både regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.
Kunnskap om endringene i miljøets kvalitet, årsakene til slike
endringer og tiltak og virkemidler som settes inn for å hindre eller
redusere miljøskader, er viktige ledd i utforming av en bedre miljø
politikk. Miljø 2015 er derfor lagt opp mer flerfaglig og tverrviten
skapelig enn miljøforskningen tradisjonelt har vært organisert.
Gjennom styrket flerfaglig og tverrfaglig forskning og bred kontakt
med brukere i forvaltning, næringsliv og organisasjoner skal
programmet bidra til at miljøforskningen i enda sterkere grad enn
Utsikt mot fjellene rundt Vangsmjøsi i Vestre Slidre. Foto: Bjørn Kaltenborn, NINA

Norsk vilforskning står sterkt internasjonalt. Her voksen hanngaupe med radiosender.
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tidligere blir premissgivende og danner grunnlag for konkrete
tiltak og framtidig politikkutforming.
Miljø 2015 er organisert i en faglig struktur med et overgripende
forskningsområde; TVERS, og fire mer spesifiserte tematiske om
råder: SAMFUNN, LAND, VANN, FORURENS.
Programmet finansierer ca. 100 forskerprosjekter i 2011. Den
årlige økonomiske rammen er på ca. 65 mill. kroner, med Miljø
verndepartementet og Landbruks- og matdepartementet som
hovedbidragsytere. u u u
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Kulturminneforskning omfatter blant annet arkeologiske undersøkelser, her av hellegrop på Mellaneset i Berlevåg kommune. Foto: Bjørnar Olsen, UiT

u Miljø 2015 skal utvikle ny forskningsbasert kunnskap som frem
mer bærekraftig bruk og forvaltning av natur- og kulturmiljøet.
Forskningen skal gi økt kunnskap om ulike faktorers påvirkning på
miljøet og grunnlag for mer presist å 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.

Overgripende og tverrfaglige forskningsspørsmål – TVERS
Mål: Økt kunnskap om samspillet mellom natur, samfunn og
kultur.
Miljø 2015 skal bidra til å øke forståelsen av prosesser på høyere
systemnivåer – økosystemer, nedbørsfelt og landskap – hvor kunn
skap om fysiske, kjemiske og biologiske prosesser og samfunns
messige og kulturelle aspekter kan integreres.

Temaområde SAMFUNN
Mål: Kunnskap om grunnleggende samfunnsmessige forhold
som hindrer eller fremmer en bærekraftig bruk og forvaltning av
miljøet.
Miljø 2015 skal bidra til økt innsikt i formelle og uformelle sam
funnsmessige rammebetingelser for miljøutvikling, og belyse
premisser for politisk handling og ulike aktørers interesser og
verdivalg, nasjonalt og internasjonalt.

Temaområde LAND
Mål: Styrke kunnskapsgrunnlaget for langsiktig og helhetlig bruk
av landskapet og dets natur- og kulturverdier.
Miljø 2015 skal bidra til grunnleggende kunnskap om prosesser,
effekter og virkemidler relatert til landskap, biomangfold, kultur
minner og friluftsliv på alle nivåer og i et helhetlig perspektiv.
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Temaområde VANN
Mål: Økt kunnskap om økosystemprosesser i ferskvann og effekten
av påvirkninger på disse.
Miljø 2015 skal bidra til kunnskapsbasert forvaltning av øko
systemer i ferskvann og bærekraftig flerartsforvaltning med særlig
vekt på villaks i alle stadier.

Temaområde FORURENS
Mål: Økt kunnskap om de samvirkende effektene av forurensning
over tid.
Miljø 2015 skal bidra til å styrke det vitenskapelige grunnlaget for
risikovurdering og for forvaltning som sikrer ren natur i Norge og
i norske arktiske områder, gjennom grunnleggende og anvendt
forskning om forurensningskilder, spredning, eksponering og
virkninger av forurensinger på alle områder.
Opprettelsen av Miljø 2015 ble vedtatt etter en utredningsprosess
i 2005-2006, med bred involvering av forskningsmiljøer, forvalt
ning og andre brukere.
Programperiode: 2007-2016

Om programmet
Norsk miljøforskning mot 2015
Miljø 2015 er et bredt, tverrfaglig forskningsprogram som
skal gi kunnskap om sentrale miljøspørsmål og danne
grunnlag for framtidig politikkutforming.
Programmet skal sikre bred deltakelse i miljøforskningen
og løper fram til 2016.
Mer informasjon finnes på:
www.forskningsradet.no/miljo2015
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