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Innspill fra NIBIO til NMBUs strategi 2023-2030 
 

NIBIO takker for muligheten til å gi innspill på NMBUs utkast til strategi 2023-2030, som vi her 
gir på et overordnet nivå.   

NIBIO mener at Satsningsområdet ‘Kunnskap for livet’ har et for stort fokus på etter- og 
videreutdanning framfor tradisjonelle helårsstudier. NIBIO er imidlertid enig i at NMBU bør ha et 
fokus på dagens samfunnsutfordringer, og først og fremst bidra til å dekke samfunnets 
kompetansebehov. 

NMBU kan med fordel i sin strategi bli enda tydeligere på rollen som leverandør av 
kunnskapskandidater til samfunnet. De tre øvrige satsningsområdene er også viktig, men 
hovedfokus bør etter vår vurdering konsentreres om primærmålet. NIBIO og en rekke andre 
aktører innenfor instituttsektoren er midt inne i et generasjonsskifte med stort behov for norsk 
kompetanse på en rekke tradisjonelle fagområder innenfor agronomi, biologi, kjemi, skog, miljø og 
enkelte økonomifag (for eksempel landbruksøkonomi). NIBIO mener at NMBU bør respondere på 
dette store kompetansebehovet i vår sektor. Vi savner en tydeliggjøring av hvilke fagområder 
NMBU vil prioritere og hvilket særpreg NMBU ønsker seg, ut over det som innledningsvis 
beskrives om biobasert sirkulærøkonomi, grønne råstoffer etc. Vi noterer oss at NMBU har 
ambisjoner og å være ‘ledende’ uten at det framkommer hvilke områder dette gjelder.  

 

Øvrige kommentarer 

1. Det er fremmet forslag om å endre visjonen fra Kunnskap for livet til Felles innsats for en 
bærekraftig fremtid. Begrepet bærekraft er mye brukt, oppfattes gjerne med flere 
betydninger og kan være krevende å kommunisere. NIBIO vil understreke viktigheten av at 
NMBU tar et helhetlig grep om bærekraft i sin undervisning og inkluderer alle 
dimensjonene som inngår i begrepet. Vi noterer oss det konkrete målet om å bli et 
‘nullutslippsuniversitet’. Det er en krevende ambisjon, både reelt og når det gjelder 
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dokumentasjon, og vil derfor understreke at en slik ambisjon bør veies opp mot 
universitetets formål og hva som kreves for å fylle det. 

2. «Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) skal sikre fremtidens 
livsgrunnlag.». Vi vil peke på at dette er et svært ambisiøst mål, som nok bør avstedkomme 
en grunnleggende gjennomgang av hva det  betyr for NMBU sine studieprogram og 
forskning. En moderering av ambisjonen til å “bidra til” vil gjøre det mer håndterbart. 

3. Omtalene av tap av økosystemer og biomangfold i Innledning kan vurderes harmonisert, i 
tråd med forventingen om et faktisk tap. 

4. I Innledning er det omtalt at NMBU skal sikre en sosial bærekraftig utvikling, og det kan 
her vurderes om NMBU bør begrense seg til å bidra til en slik utvikling. 

5. Omtalen av samarbeid under Felles innsats kan også inkludere det regionale samarbeidet, 
som da også vil være i tråd med strategien for øvrig. 

6. Det kan vurderes å formulere noen strategiske ambisjoner mer aktivt. Det er en selvfølge at 
NMBU under Felles Innsats skal «...være en nasjonal anerkjent og synlig samfunnsaktør 
…» 

7. Den strategiske ambisjonen om relevans under Felles tiltak kan vurderes endret til ….Dette 
fordrer utdanning av studenter med handlingskompetanse, høy kvalitet i formidlingen av 
våre forskningsresultater og sektorrelevant rekruttering til norsk forvaltning og forskning.  

8. NIBIO mener at KDs sektormål «God tilgang til utdanning og kompetanse i hele landet» 
står svært sentralt og mener at NMBU i sin strategi med fordel kan tydeliggjøre 
ambisjonene for hvordan den regionale forankringen og dette sektormålet skal oppfylles. 

Med vennlig hilsen  
 

 
 
Per Stålnacke 
Forskningsdirektør, NIBIO 
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