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Rammer for utlysningen

 Vi lyser ut «Inntil 64 millioner til forskning på arealer under press»

 Søknadstype: Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og 
næringsliv 

 4–14 millioner kroner i støtte per prosjekt

 Vi ser for oss å bevilge fem–sju prosjekter

 Søknadsfrist 15. februar 2023

Søkerwebinar "Arealer under press"
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Samarbeidsprosjekt for å møte 
utfordringer i samfunn og næringsliv 

• bygge kunnskap og kompetanse for å møte fremtidige samfunns- eller 

næringsutfordringer

• Samarbeidspartnerne deltar i planlegging, styring, gjennomføring, formidling 

og/eller bidrar til å ta resultatene i bruk

• Prosjektet skal ha minimum to norske samarbeidspartnere som ikke er 

forskningsorganisasjoner (se veiledningen for definisjon)

• «Medvirkningskravet» Minimum 10% av prosjektets totalkostnader skal 

forbrukes hos de norske samarbeidspartnerne som ikke er FoU 

organisasjoner (gjelder kostnader – ikke finansiering)

• Meld dere på webinar for søknadstype i januar. Vil bli annonsert på våre 

nettsider

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/forskningsorganisasjoner/kompetanse-samarbeidsprosjekt/samarbeidsprosjekt/


Bakgrunn



Arealer under press er knyttet til samfunnsutvikling, behov for 
naturressurser og «bit for bit»-nedbygging av natur

Bedre kunnskap er avgjørende for at vi får til det grønne skiftet 
og at vi får sikret en sosialt, økonomisk og miljømessig 
bærekraftig utvikling av arealene våre

Hvorfor «Arealer under press»

Foto: Shutterstock
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Presenter Notes
Presentation Notes
Flere intarnajonale rapporter peker på nettopp hvordan vi bruker arealene våre som avgjørende – her et lite utvalgI OECD rapport for 2022 påpekes det at Endringer i arealbruk har lagt et økende press på Norges mangfoldige og uberørte landskap. Rapporten sier videre at trender i økosystemstatus ugunstige i mange deler av landet. Arealbruk og arealbruksendring i skog- og landbruket, samt boliger og veier, legger et betydelig press på norsk naturmangfold. Nesten alle truede arter er påvirket av faktorer knyttet til arealbruk på en eller annen måteFNs naturpanel (IPBES) framhever endret arealbruk som den viktigste årsaken til reduksjon i biologisk mangfold p åverdensbasisEn bærekraftlig forvaltnign av arealene våre våre handler også om hvordan vi verdsetter naturen og de tjenestene den gir oss, og hvordan vi veier kortsiktige økonomiske gevinster mot langsiktighet og risiko. Flere rapporter peker også på dette IPBES/naturpanelets nyeste rapport fra 2022 – Biodiversity Values Assessment  skriver at årsakene til den globale biologiske mangfoldskrisen og mulighetene for å håndtere dem er nært knyttet til måten naturen i det hele tatt verdsettes på i politiske og økonomiske beslutninger nivåer. Rapporten advarer mot å basere beslutninger utelukkende på naturens markedsverdi.Naturavtalen og naturrisiko – Betydning for norsk næringsliv. Rapporten er utarbeidet av Deloitte på oppdrag av WWF.*Rapporten viser at det er gode økonomiske argumenter for å ta vare på naturen, og at Norge vil ha betydelig redusert risiko for tapt verdiskapning i et fremtidsscenario frem mot 2050 hvor man bevarer økosystemer og tar bedre vare på naturen enn i dag.



Hva handler utlysningen om?
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Arealer under press 

Prosjektene skal bidra til

 et bedre kunnskapsgrunnlag for hvordan vi bruker og 
forvalter Norges arealer og arealressurser

 et tverrfaglig kunnskapsgrunnlag om arealene og 
arealressursene våre

 kunnskap om konsekvenser av, og/eller løsninger for, 
bruk og forvaltning av arealer og arealbaserte ressurser i 
Norge

 kunnskap om arealtematikk/problematikk/forvaltning på 
tvers av sektorer



Økt forståelse av samlet belastning og naturrisiko, 
som grunnlag for en økosystembasert forvaltning og 
effektiv areal- og ressursbruk

Økt kunnskap om både verdsetting av natur- og 
miljøgoder og den økonomiske risikoen som følger 
av naturinngrep og ødeleggelse.

Vi ønsker forskning som gir

31.10.2022Søkerwebinar "Arealer under press"
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Tematikk
Prosjektet må falle inn under minst ett av disse områdene

 Samlet belastning: Kunnskap om konsekvenser av og/eller 
løsninger for å forebygge at arealendringer skjer bit for bit, 
sumeffekter av arealutvikling for klimautslipp, naturmangfold, 
og samspillseffekter mellom klimatiltak, areal- og 
naturforvaltning

 Risikovurdering: Kunnskap om og løsninger knyttet til 
samfunnsrisikoen som følger av sammenhengen mellom 
arealbruk og -endringer og klimaendringer, endringer i 
økosystemer, naturinngrep og naturtap

 Verdsetting: Kunnskapsgrunnlag om konsekvenser og/eller 
løsninger knyttet til verdsetting av ikke-markedsmessige, 
instrumentelle, relasjonelle og iboende naturverdier og 
egenskaper i arealspørsmål/arealforvaltning

Presenter Notes
Presentation Notes
Presisere at teksten etter hovedpunktene er ment for å eksemplifisere og belyse hva vi mener, ikke en liste over ting som må oppfylles
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Øvrige kriterier

Når vi fastsetter karakteren for søknadens relevans, vil vi også 
vurdere hvorvidt dere i prosjektet:

 oppfyller alle krav og føringer i utlysningen 

 har hovedsakelig landbaserte problemstillinger. For fornybar 
energi vil det også kunne inkluderes tematikk som berører 
havvind.

 vektlegger press på arealer/arealproblematikk/arealforvaltning

 vektlegge klima- og naturutfordringer

 har sektorovergripende problemstillinger med søkelys på 
sameksistens og samhandling på tvers



Praktisk info, tips og triks



Praktisk info

31.10.2022Søkerwebinar "Arealer under press"
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 Søknadene blir vurdert på følgende måte

o Forvurdering

o Internasjonale fagpaneler vurderer
o Forskningskvalitet
o Virkninger og effekter
o Gjennomføring

o Relevans (for søknader over terskelverdi)
o hvilken grad prosjektet tilfredsstiller den tematiske innretningen temaet etterspør
o I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller utlysningens, og temaets øvrige, krav og kjennetegn



Tips og triks fra prosjekter som har fått bevilgning

Begynn i tide

Å sette opp budsjett og avklare rammene tar alltid mer 
tid enn det man tror

Å skrive en helhetlig søknad som ikke bare er løse 
arbeidspakker tar også tid

Legg inn nok tid til å få på plass samarbeidspartnere. 
Det kreves ofte flere møter før de er på plass, og lag 
gjerne en plan for hvordan dere kommer i havn 

Unngå å begynne med NFR-systemets budsjett for 
sent, da det kan være krevende å få tallene til å 
stemme (de må være i hele tusen)

Få forslaget gjennomgått av flere kolleger før 
innsending for å få nye perspektiver. 

Lag en oversiktlig arbeidsplan – nyttig for store 
prosjekter med mange aktører og mye ulik aktivitet som 
skal gjennomføres

Les utlysningsteksten nøye slik at man unngår 
formelle feil - søknaden kan bli avvist på formelt 
grunnlag

Synliggjør de langsiktige visjonene for prosjektet 
og lag konkrete steg for hvordan du skal komme 
dit

Ha hovedformålet for prosjektet klart fra 
begynnelsen og gjennom søknaden

La ideene, faglige ferdigheter og entusiasmen for 
søknaden skinne gjennom dokumentet. Vis både 
svakheter og styrker.

Benytt utlysningsteksten og webinarene for gode 
tips til søknadsskriving og for å fange opp at din 
søknad passer til utlysningens mål. 

Søknaden 



Tips og triks fra prosjekter som har fått bevilgning

Samarbeidspartnere

Indentifiser samarbeidspartnere tidlig slik at de kan 
være med på å presisere målsetningene og utforming 
av søknad

Enkelte samfunnsaktører er veldig «populære» og tar 
beslutning seint på hvilke prosjekter de ønsker å være 
med på – vær tidlig ute

Vær oppmerksom på at en del samarbeidspartnere 
krever skriftlige henvendelser i god tid (fra 3 uker til 2-3 
måneder i forkant) 

-Enkelte partnere interne gjennomgangsprosedyrer for 
hvilke samarbeidsprosjekter de skal delta i. Undersøk 
hvilke tidsfrister som gjelder for de ulike 
samarbeidspartnerne (endelige avgjørelsene vil kunne 
komme kort tid før Forskningsrådets frister) og hva 
som kreves av formaliteter i god tid på forhånd

Avgjørende at samarbeidspartnerne i søknadsprosessen kan 
dokumentere at de i praksis har muligheter til å gjøre arbeidet de 
påtar seg i prosjektet (tid og økonomi). Unngå å ta med lite 
forberedte og uforpliktende partnere inn i søknaden

Bruk god tid på forventningsavklaring med eksterne partnere. Ha 
en klar arbeidsfordeling – hvem gjør hva og når. De fleste eksterne 
kjenner ikke til hvordan hverken forskning eller NFR fungerer.

Ansvarliggjør samarbeidspartnerne slik at man får på plass et 
faktisk samarbeid

Utarbeid en enkelt avtale for alle samarbeidspartnere

Dersom det skal lyses ut midlertidige stillinger (PhD eller postdoc) er 
det avgjørende å få kvalifiserte søkere i tide. Stillinger kan med 
fordel lyses it nærmest umiddelbart etter at et prosjekt får tilslag



Du finner viktige føringer og krav i

• Utlysningen

• ditt tema

• overordnende tekster

• kriterier og søknadsbehandling

• Veiledningen

• forklarer og utdyper

Helt nederst finner du obligatoriske maler

• prosjektbeskrivelse

• CV ‘er

Opprett søknad i god tid og det er den siste innsendte søknaden som 
går inn i konkurransen

Utlysningsteksten kan justeres inntil 14. desember

Vårt aller viktigste råd – les utlysningen og veiledningen nøye

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/forskningsorganisasjoner/kompetanse-samarbeidsprosjekt/samarbeidsprosjekt/


Presenter Notes
Presentation Notes
Utlysningen finner dere i hovedmenyen på hjemmesiden vår. Klikk på «Utlysninger» Etter å ha klikket der kommer dere til en liste med alle utlysningene. Denne søknadstypen ligger øverst blant de mest besøkte utlysningene akkurat nå. Dere kan også finne den ved å gå til 15. feb. i lista over utlysninger
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Andre relevante utlysninger

Inntil 95 millioner til effekter av klimaendringer på natur 
(Forskerprosjekt)

Inntil 50 millioner til energiomstilling og virkninger for samfunn, 
klima og natur
(Samarbeidsprosjekt)

Inntil 160 millioner til forskning på miljøvennlig energi 
(Kompetanseprosjekt)

Midler til forskning på karbonlagring i skog og jord
(Samarbeidsprosjekt)

Midler til omstilling i matsystemet
(Samarbeidsprosjekt)

Inntil 110 millioner til forskning på jordbruk og matindustri (FFL/JA)
(Samarbeidsprosjekt)

Husk søkerwebinar i januar 

https://www.forskningsradet.no/en/call-for-proposals/2023/researcher-project-for-scientific-renewal/#sub84991
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2023/samarbeidsprosjekt-samfunn-naeringsliv/#sub85027
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2023/kompetanseprosjekt-naeringsliv/#sub84932
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2023/samarbeidsprosjekt-samfunn-naeringsliv/#sub83989
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2023/samarbeidsprosjekt-samfunn-naeringsliv/#sub83994
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2023/samarbeidsprosjekt-samfunn-naeringsliv/#sub84000
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Kontaktinfo :

Om samarbeidsprosjekt: 

KSP@forskningsradet.no

Om tematikk «arealer under press»

Linda Jarrett lja@forskningsradet.no

Eli Ragna Tærum et@forskningsradet.no

Thorbjørn Gilberg thgi@forskningsradet.no

Cristina Mihai cmi@forskningsradet.no

mailto:KSP@forskningsradet.no
mailto:lja@forskningsradet.no
mailto:et@forskningsradet.no
mailto:thgi@forskningsradet.no
mailto:cmi@forskningsradet.no
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