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Bakgrunn



Hvorfor utlyse midler til forskning 

på effekter av klimaendringer på 

natur? 

▪ Stort kunnskapsbehov på grunn av endringene i 
klima og miljø

▪ Bidra til nødvendig kunnskapsgrunnlag for 
samfunnets klimatilpasning

▪ Den nye langtidsplanen trekker frem effekter av 
klimaendringer i havet, økosystemer i Norge og 
naturens tålegrense og mulige vippepunkter som 
noen av flere prioriterte områder 

▪ KLDs kunnskapsstrategi trekker frem tilstand, 
påvirkning og samlet belastning for norske 
økosystemer

I tillegg Forskningsrådets Porteføljeplan for klima og polar 

https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/portefoljer/Klima-Polar/portefoljeplanen-for-klima-og-polar/


Type utlysning



Forskerprosjekt for fornyelse

▪ Formål:
Fornyelse og utvikling i forskningen som kan 
bidra til å flytte den internasjonale 

forskningsfronten.

▪ Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske 
forskningsorganisasjoner kan søke.

▪ Hvem kan være partnere?
Bare forskningsorganisasjoner

▪ Du kan bare være prosjektleder for én søknad 

til FP eller KPS

Foto: Mette Mila



Forskerprosjekt for fornyelse

Prosjektleder Godkjent doktorgrad eller 

tilsvarende før 

søknadsfristen

Søknadsbeløp 4–10 MNOK

Prosjektperiode 36-72 mnd

Søknadsfrist 8. februar 2023 kl 13 CET

Tilgjengelige midler til 

dette temaområdet

95 MNOK

Meld dere på webinar om søknadstypen i januar. 

Vil bli annonsert på våre nettsider. Foto: Mette Mila



Hva handler utlysningen om?



Effekter av klimaendringer på natur

For at søknaden skal være relevant så må 
hovedproblemstillingen i prosjektet omhandle ett 
eller flere av disse områdene:

▪ Effekter av klimaendringer på fysisk og kjemisk 
miljø

▪ Effekter av klimaendringer på økosystemer

▪ Samspill mellom drivere og den samlede 
belastningen av ulike drivere

Foto: Mette Mila



31.10.2022

▪ Vi åpner ikke for rene prosjekter som 
omhandler samfunnseffekter eller 
tilpasningsforskning i år

Vi ønsker heller ikke prosjekter som 

omhandler effekter av klimaendringer på 
enkeltarter i seg selv. Da må 

problemstillingene inngå som en del av et 
større prosjekt dersom de er sentrale for et 

økosystems struktur eller funksjon.

Vi oppfordrer dere til å gjenbruke eksisterende 

data og relevant forskningsinfrastruktur

Merk at:



I relevansvurderingen vil det telle 

positivt dersom

• dere i prosjektet retter dere mot konkrete 
kunnskapsbehov i forskning, forvaltning 
og/eller i samfunnet

• resultatene vil kunne anvendes på kort og lang 

sikt

• formidlingsaktiviteter retter seg mot og 
involverer relevante brukergrupper

Foto: Mette Mila



Andre prioriteringer og 

porteføljevurderinger

▪ 10 mill. kroner er øremerket marine 
problemstillinger

▪ 25 mill. kroner er øremerket samarbeid med 
indiske partnere og her vil marine 

problemstillinger prioriteres. Formål å styrke 
norsk-indisk samarbeid.

▪ Prosjekter som har minst en 

arbeidspakke ledet av en ung forsker utover 
ph.d.-stipendiater.

Foto: Mette Mila



Praktisk info









Viktige råd

▪ Start i god tid og les utlysningsteksten nøye!

▪ Still oss spørsmål underveis

▪ Utlysningsteksten kan justeres frem til 14. 

desember

▪ Fra 14. desember kan du opprette og sende 
inn søknad

▪ Opprett søknad i god tid og send den inn 
flere ganger, det er den siste innsendte 

søknaden som går inn i konkurransen

▪ Planlagt webinar om søknadstypen 
Forskerprosjekt og selve søknadsskjema



Prosjektets tittel, mål og 

sammendrag

Danner grunnlag for
▪ Panelinndeling
▪ Kompetansekartlegging av ekspertene

Prosjektsammendraget
▪ Sammendrag av prosjektbeskrivelsen
▪ Formål og mest sentrale FoU-utfordringer
▪ Forståelig 
▪ Evt. tverrfaglighet bør komme fram
▪ Offentliggjøres dersom prosjektet får støtte



Andre relevante utlysninger

Inntil 32 millioner til forskning for å forstå konsekvensene for marine arter 

av leveområder i endring (Unge forskertalenter)

Inntil 16 millioner til forskning på utnyttelse og forvaltning av viltlevende 

marine ressurser (Unge forskertalenter)

Inntil 53 millioner til forskning på utnyttelse og forvaltning av viltlevende 

marine ressurser (Forskerprosjekt)

Inntil 50 millioner til forskning på Svalbard i en pan-arktisk 

kontekst (Forskerprosjekt)

Inntil 64 millioner til forskning på arealer under press
(Samarbeidsprosjekt)

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

(Samarbeidsprosjekt)

Midler til forskning på karbonlagring i skog og jord

(Samarbeidsprosjekt)

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2023/forskerprosjekt-unge-talenter/
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2023/forskerprosjekt-unge-talenter/
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2022/forskerprosjekt-fornyelse/
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2023/forskerprosjekt-fornyelse/?tab=1
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2023/samarbeidsprosjekt-samfunn-naeringsliv/
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2023/samarbeidsprosjekt-samfunn-naeringsliv/
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2023/samarbeidsprosjekt-samfunn-naeringsliv/
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