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”bidra til å sikre framtidens 
livsgrunnlag” 
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Ambisiøse mål for utdanning og forskning     
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Kvalitet, kvalitet, kvalitet…
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Høydepunkter 
utdanning

Læringssenteret ved 
NMBU 
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Høydepunkter utdanning 
• Støtte til innovativ utdanning (prosjektmidler)  
• Støtte til søknad om Senter for fremragende 

undervisning (SFU) – 2016
• Pedagogisk merittering
• Utdanningsledelse
• Implementering av kvalitetssikringssystemet 
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Læringsseminarer 
Læringssenteret har arrangert en rekke seminarer med hensikt 
om å belyse NMBUs læringsfilosofi og inspirere til bruk av nye 
og innovative undervisningsmetoder.

• Teaching and Learning in a Digital World: 
Best Practice Examples from NMBU

• På spor av fremragende utdanning –
praktiske eksempler fra en sammensatt 
undervisningsverden

• Alternative undervisnings- og 
læringsmetoder

• Seminarserie Lunsj og læring – praktiske 
undervisningstips

• SAMVIT-seminar om studentaktive 
læringsformer 
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Utdanningsprosjekter  
I 2015 har NMBU fått finansiering for flere innovative 
prosjekter innenfor utdanning og læring. 

• Interaktiv 3D visualiseringer – Vi undersøker 
mulighetene for økt læringsutbytte i undervisning med 
interaktiv visualiseringsteknologi. Dette er et samarbeid 
mellom Vitenparken, NMBU og Universitetet i Linköping.

• E-ZFbook - Sebrafisklaboratoriet og Læringssenteret 
ved NMBU, med støtte fra Olaf Thon stiftelsen, utvikler 
en sebrafisk e-bok eller app rettet mot 
biologiundervisning ved norske videregående skoler, 
høyskoler og universiteter.
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Utdanningsprosjekter  
• Sunnere mat – digitale læringsressurser i et 

flerbruksperspektiv. Matmiljøer ved NMBU i samarbeid 
med aktører i matindustrien, SEVU og Læringssenteret 
utvikler digitale læringsressurser som kan brukes både i 
campusundervisning og i EVU. I et

• Frisk Fisk- fleksibel kompetanseheving i fiskehelse 
– Mattilsynet, NMBU, Fiskeri- og havbruksnæringens 
landsforening og Universitetet i Tromsø har gått 
sammen om utvikling av relevant og god, nettstøttet 
videreutdanning for ansatte i oppdrettsnæringen og 
forvaltningen.
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Høydepunkter forskning 
NMBUs samfunnsoppdrag forskning

NMBU skal være: 
• Være konstruktiv, framtidsrettet og 

kritisk 
• Ha ansvar for forskning på høyt 

internasjonalt nivå
• Ha forskergrupper som er blant de 

ledende i verden – på utvalgte 
områder



Konkurransen blir stadig tøffere!   
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Fremragende forskning ved NMBU
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http://www.nmbu.no/forskn
ing/forskere/fremragende_
forskning

PÅ NETTET:

http://www.nmbu.no/forskning/forskere/fremragende_forskning


Toppforskningssentre   
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• Foods of Norway - Senter for 
forskningsdrevet innovasjon (SFI) –
oppstart 2015

• Centre for Environmental
Radioactivity, CERAD - Senter for 
fremragende forskning (SFF).

• Bioenergy Innovation Centre, 
CENBIO - Forsøkssenter for 
miljøvennlig energi (FME).

NMBU er vert for tre toppforskningssentre delfinansiert av 
Norges forskningsråd:



Sentre for fremragende forskning
4 søknader - 2015 (første runde)  

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 14

• Centre for Salmonid Genome Evolution and Adaptation 
(SalGENE) Prof. Sigbjørn Lien, IHA 

• Centre for post-ecomodernisation urban sustainability
(PEUS) Prof. Petter Næss, ILP 

• Center of Marine Microbiomes – climate change and 
host-microbiome cross-talk in marine vertebrates
(BiomeBlue), Prof. Øystein Evensen,  BasAm

• Centre for Ecophysiology of Microbial Communities
(ECOM), Prof. Åsa Frostegård, IKBM 



Towards the Digital Salmon: From a reactive to a pre-emptive 
research strategy in aquaculture

- DigiSal søker å forstå laksekroppen som et system, en 
fungerende helhet bestående av komponenter som både 
påvirker hverandre og avhenger av hverandre. 

- Man vil utvikle matematiske, målrettet 
forenklede beskrivelser av livsprosessene i komponenter 
som tarm, lever og muskler, for å sette dem sammen i 
datasimuleringer av den samlede virkningen på 
laksekroppen av en gitt diett.

- Budsjett ca. 45 mill kr

DigiSal



DigBrain: From genes to function in health and disease

Marianne Fyhn, UiO
Ole A. Andreassen, OUS
Gaute Einevoll, NMBU
Anders Malthe-Sørenssen, UiO
Aslak Tveito, Simula
Finn-Arne Weltzien, NMBU
Srdjan Djurovic, OUS
Camila Esguerra, BiO
Cliff Kentros, NTNU

Pharmasum
Holberg EEG

5 mill Euros(2016-2020)
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DigiBrain:
Multi-scale analyses to understand disease mechanisms

Deep insight

Novel drug targets

Improved treatments



Innvilgede prosjekter – Forskningsrådet
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Fri Prosjektstøtte 
I 2015 ble bare 12,5% av søknadene innvilget. NMBU 
fikk flere prosjekter innvilget i 2015 enn i 2016.

• 3 unge forskertalenter
• 5 forskerprosjekter

Bionær
NMBU bevilget 2 av totalt 5 innvilgede prosjekter: 
• Institutt for naturforvaltning (prof. P. Fredman) 

Naturbasert turisme i bioøkonomien - 35 mill kr.
• Institutt for landskapsplanlegging (1. aman G. Patil) 

Gårdsbaserte aktiviteter for demenspasienter –
27 mill kr. 



EU finansiert forskning
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EU-prosjekter med NMBU som koordinator, tildelt 2014 - 2015:

• Politireform i post-konfliktområder som Afghanistan
Ingrid Nyborg, Noragric

• Improved production strategies for freshwater species. 
(MSCA Innovative Training Network), Finn Arne Weltzin, BaSaM

To COST-prosjekter: 
• A European Network for Foodborne Parasites, Lucy 

Robertson, MatInf
• Synergy for preventing damaging behaviour in group 

housed pigs and chickens, Andrew Janczak, ProdMed



Høydepunkter kommersialisering
Tidligfase:

• Rekordmange ideer fra forskere (7 + 16 idekonkurranse)
• Nivået på ideene har blitt mye bedre
• Gjennomført 3 patenterbarhetsundersøkelser + 3 til i 2015
• Filet 1 patent (Dzung Diep et al)
• I patenteringsprosess med MedCHOS (M. Sørlie)
• Solgt 2 patenter (BioCHOS, Patogen)
• En merkevare beskyttelse (Ahlestrøm –Press)
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Hovedprosjekter kommersialisering 
• PCN – Yngve Stenstrøm – fått Biotek 2021 optimaliseringsmidler for 

2 år (ca 3.5 MNOK)
• MedCHOS – Morten Sørlie – Fått forlengelse på Biotek 2021 – 1 

MNOK
• Gavicin KS – Dzung Diep – fått Biotek 2021 optimaliseringsmidler 

for 2 år (ca 9 MNOK)
• LAD – Knut Rudi – Forny prosjekt – ca 3.5 MNOK interesse fra en 

bedrift om å lisensiere teknologien
• CCMS – Espen Olsen – Koblet på ekstern prosjektleder – muligens 

et oppstartsselskap i 2016
• FT-IR screen/MWT-analytics – Achim Kohler
• Bellevacc – Henning Sørum – Kjeller Innovasjon
• Thorvald – Pål From – flere interessert i å kjøpe –

selskapsetablering i 2016
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Resultater Innovasjon og entreprenørskapskultur 
Arrangementer
• Gründercamp i mars med Norsk Gjenvinning
• Ungforsk – Innovasjonssenteret i august 
• Gründercamp i september med Nærings- og fisk. dep.
• Studentgründerdag i oktober (Gründeruka i Follo og Østfold)

Gründerveiledning
• Studenter/stipendiater, 11 stk.

Kurs/utdanning i Innovasjon
• IPR-kurs for stipendiater
• Utvikling og markedsføring av innovasjonskurs 

for stipendiater i samarbeid med Oslotech

Studentbedrift
• 36 studenter 
• 10 studentbedrifter

Vinnerne av Studentgründerdagen 2015 
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Innovasjonshistorier
• 9 stk. NMBU TTO Blogg og Facebook

Eik Idéverksted og Idédrivhuset
• NMBU TTO har bidratt med finansiering
• Eik: 25 forprosjekter og 10 workshops/kurs 
• Idédrivhuset: Workshop idékonkonkurransen
• Idédrivhuset: Arbeidsplasser for Studentbedrift

Idétilfang
• Idékonkurransen – 39 ideer + øvrige – 25 ideer

Antall personer involvert i innovasjonsaktivitet 2015: 182 
Antall ideer registrert i 2015: 64 ideer

Resultater Innovasjon og entreprenørskapskultur 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet



Samarbeid på campus (Adamstuen og Ås)
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