
Kva treng Hardanger og kva kan FoU løyse?

Kven er vi – kva er vi ? 
NIBIO i regionane 



23.10.20202

NIBIO – solid forankra- 
djupe røtter 

1889

2015



NIBIO: 
Norsk institutt for bioøkonomi

Det dreier seg om framtida – og om 

▪ Biologiske ressursar og prosessar

▪ Kretsløp og sirkulærøkonomi 

▪ Verdiskaping – ressursane, miljøet og 
samspelet med næring og produksjon 

Ryggraden:
Skogbruk og utmark
Jord- og hagebruk
Fiskeri og havbruk
Og Naturressursane

NIBIO: Fotosynteseinstituttet 

NIBIO: VI GIR BEREKRAFT MEINING  



VIKTIG SAMFUNNSOPPDRAG – MANGFOLD I KOMPETANSE 

Naturvitenskap - biologi – teknologi – 
samfunnsfag og økonomi 

▪ Verdiskaping og innovasjon 

▪ Klima, miljø og bærekraft

▪ Nasjonal beredskap

▪ Forvaltningsstøtte

Fem divisjonar – 30 fagavdelingar

Matproduksjon og samfunn

Skog og utmark

Bioteknologi og plantehelse

Miljø og naturressurser

Kart og statistikk 



Forskning og kunnskapsstøtte – for næring, forvaltning, og samfunn

Vårt ansvar og vår ambisjon
Eit leiande kompetansemiljø

• Om lag 700 ansatte

• Stort mangfold i kunder og marked 

• Tilknytta Landbruks- og matdepartementet

• Forskningsstasjonar og lokalitetar i alle landets regioner

• Omfattande internasjonalt samarbeid



NIBIO internasjonalt

• Leiar fleire store EU-prosjekt

• Tett bilateralt samarbeid med 
mange europeiske FoU miljø 

• Store program i Asia  - bl a i Kina       
og India

• Aukande i Afrika

• Grensenært samarbeid i 
Barentsregionen NIBIO – i inngrep med den          

internasjonale forskningsfronten



Men – først og fremst
NIBIO er i – og for - heile landet

Ressursane er lokale
Vediskapinga er lokal 
Alt har ei geografisk adresse

• Nær til brukarar og kundar
• Nær mulighetene – nær 

utfordringane



NIBIO skal bli ein endå tydlegare 
aktør i regionane 

Langsiktig og strategisk fokus

Vi treng 
▪ Dialog
▪ Samarbeid 
▪ Samhandling 

 For å løyse problem 

For å skape utvikling 



NIBIO Svanhovd

Regional og geopolitisk  

Tett samhandling

• Kommune 

• Fylket 

• Departement 



NIBIO Bodø

Verdiskaping og ny 
næringsutvikling

Tett samhandling 

• Kommune 

• Fylkeskommune 

• Næringsaktørar 



NIBIO Steinkjer

Verdiskaping og bioøkonomi 
– jordbruk og skogbruk 

Tett samhandling 

• Kommune 

• Fylkeskommune

• Fylkesmann  

• Næringsaktører og industri 



Vi ønsker å vere tydelig 
tilstades i det nye Vestland  

NIBIO Fureneset  

NIBIO Bergen  

NIBIO Ullensvang  



Grøntsektoren – nasjonalt 
satsningsområde

• Hardanger og Vestland bør ta ei viktig rolle 

• NIBIO – viktig nasjonal og regional aktør i dette.
• Alle produksjonar -  komplett kunnskapsverdikjede

• NIBIO Ullensvang – viktig rolle i NIBIO 
• Vårt nasjonale FoU senter for frukt

Samfunnsendringar, 
livsstil og kosthald

Marked – sjølforsyning 
vekstpotensial 



NIBIO Ullensvang – redskap for auka 
verdiskaping – regionalt og nasjonalt

• Vi treng det lokale og regionale engasjementet – eit 
aktiv sampel

– Primærprodusent og industri
– Næringspolitiske organisasjoner 
– Forvaltning/myndigheter og politiske aktørar
–  

• Relevans og kvalitet gjennom dialog og samhandling

• Samordna og strategisk opptreden ut av regionen – 
nasjonalt - - og internasjonalt 

Livskraftig frukt-næring 
og industri – levande 
bygdesamfunn


