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• Vi heier på at forskning skapes, brukes, utfordres, verdsettes og deles 

• og derigjennom bidrar til omstilling mot et mer bærekraftig samfunn

• Vi investerer tungt i forskning- 10 mrd koner årlig- i de aller beste prosjektene- og bidrar til 
at offentlig sektor og næringslivet bruker forskning og kunnskap av høyeste kvalitet i sitt 
innovasjonsarbeid

• Vi skaper dialog og diskusjon om forskning, 

• kopler aktører på tvers av forskning og innovasjon 

• og gir råd om forskning og forskningspolitiske spørsmål
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Først helt kort om Forskningsrådet



Forskningsrådet og urbant landbruk

Vi investerer i forskning og innovasjon 
gjennom å rigge konkurransearenaer 

Vi tilrettelegger for at  offentlig sektor og 
næringslivet kan bruke forskning i sitt arbeid



Urbant landbruk finansiert av Forskningsrådet

• De siste fem år:

• 31 prosjekter, samlet støtte 110 mill kr

• Flertall forskerprosjekter

• Instituttsektor og UoH

• Tema innen samfunnsvitenskap og realfag
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Mat, såklart, men så mye, mye mer

avfall, energi, 
vannhåndtering, utdanning, 
integrering, trivsel, helse, 
økonomi, klimahåndtering,  
bygg og arealbruk, teknologi, 
sirkulær ressurshåndtering 
og bioøkonomi
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Kunnskapsbehov
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Virkemidler
• Forskerprosjekt

• Formål: Å fremme fornyelse og utvikling i forskningen innenfor 
alle fag og tematiske områder

• Innovasjonsprosjekt
• Formål: Verdiskaping og fornyelse i næringsliv og offentlig sektor

• Kompetanse- og samarbeidsprosjekt
• Formål: Utvikle ny kunnskap og bygge kompetanse og 

kompetansemiljøer som samfunnet eller næringslivet trenger for 
å møte viktige samfunnsutfordringer

• Koordinerings- og støtteaktivitet
• Formål: Finansiere planlegging av, samarbeid om, koordinering 

av og formidling fra FoU-aktiviteter.

• Kommersialiserings-prosjekt
• Formål: Å fremme økt kommersiell anvendelse av offentlig 

finansiert forskning i Norge.
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Anbefalinger

• En nasjonal strategi for urbant landbruk må fremme 
utvikling av og støtte til kunnskapsbaserte løsninger 
med hjelp fra forskning og innovasjon

• Tverrfaglighet

• Tverrsektoriell innsats, samarbeid på tvers

• Kunnskapsbasert næringsutvikling

• Bærekraft og helhet

• Smart
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