
 

Nansenfondet og de dermed forbundne fond 2018 
 
Søknadsfristen til Nansenfondet og de dermed forbundne fond er 15. januar 2018, med utdeling 
samme år.  
 
Alle må søke elektronisk. Søknadsbehandlingen administreres av  
Unifor - Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo: https://www.unifor.no 
 
Fridtjof Nansens fond til vitenskapens fremme og de dermed forbundne fond søker 
stipendmottakere.  
 
Nansenfondenes formål er å fremme vitenskapelig forskning innen ulike fagområder. I samsvar 
med de enkelte fonds statutter kan det tildeles midler til blant annet drift, forskningsutstyr, faglige 
reiser og vitenskapelig assistanse. Innen realfag og medisin prioriteres vanligvis støtte til drift og 
mindre utstyrsenheter. Bidrag gis etter søknad.  
 
Det forutsettes at prosjektleder eller veileder søker for sin forskningsgruppe. Bare unntaksvis vil 
søknader fra masterstudenter og stipendiater bli tilgodesett. 
 
Det kan søkes fra 1. desember 2017 til søknadsfrist 15. januar 2018. 
 
Det er utarbeidet egne retningslinjer for søkere til Nansenfondene. Disse finnes her:  
Veiledning for søkere til Nansenfondene 
 
Søknader sorteres etter følgende fagområder: realfag og medisin (herunder odontologi og 
veterinærmedisin) og humaniora og samfunnsfag (herunder jus og teologi). Det er opprettet eget 
søknadsskjema for hvert fagområde.  
 
Direktelink til informasjonsside med link til søknadsskjema: 
 
Realfag og medisin (herunder odontologi og veterinærmedisin) 

Humaniora og samfunnsfag (herunder jus og teologi) 
 
Vennligst les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som 
følger på søknadsskjemaet. Det aksepteres kun søknader innsendt via UNIFORs søknadsportal. 
UNIFOR er tilgjengelig for spørsmål og veiledning i kontortid gjennom hele søknadsperioden.  
 
Nansenfondets side hos UNIFOR: Fridtjof Nansens fond til vitenskapens fremme og de dermed 
forbundne fond 
Nansenfondets hjemmeside: Nansenfondet 
 
 
Det må fylles inn hvilket fagområde man hører inn under i søknadsskjemaet. Mottagere av bidrag 
fra Nansenfondet og de dermed forbundne fond vil bli avkrevd årlig rapport, og gjentatte tildelinger 
vil være avhengige av tilfredsstillende rapportering. 

 

https://unifor.no/contentitem.aspx?ci=52
https://www.unifor.no/fund.aspx?fund=291
https://www.unifor.no/fund.aspx?fund=292
https://unifor.no/Fund.aspx?fund=279
https://unifor.no/Fund.aspx?fund=279
http://www.nansenfondet.no/


Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning 

Utlysning med frist 10. februar hvert år 
 
Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning deles ut av Nansenfondet og de dermed 
forbundne fond på Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte i mai. Belønningen kan tildeles 
norske forskere, eller forskere fast bosatt i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av 
internasjonal betydning på meget høyt nivå. 
 
Belønningen består av et pengebeløp (pt. NOK 300.000), et diplom og Nansenmedaljen for 
fremragende forskning. Belønningen deles ut hvert år, men alternerer mellom 
humaniora/samfunnsfag, og realfag/medisin.  
 
I 2018 skal belønningen deles ut innen humaniora og samfunnsfag 
 
Forslagsrett har medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi og forøvrig professorer ved våre 
universiteter og vitenskapelige høyskoler. 
 
Forslag til prisvinnere med kort begrunnelse (maks. 2 sider A4) samt kortfattet CV og 
publikasjonsliste sendes til Line Therese Nævestad på e-post: l.t.navestad@dnva.no 
 
Spørsmål kan rettes til styresekretær; 
Line Therese Nævestad 
Tlf.: 22 84 15 04 eller e-post: l.t.navestad@dnva.no. 
 

*** 
 

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere 
 
Belønningen som består av et pengebeløp (pt. NOK 100 000) og et diplom kan tildeles norske 
forskere eller forskere fast bosatt i Norge, som ennå ikke har fylt 40 år. For øvrig gjelder samme 
regler som for Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning. Belønningen til yngre 
forskere deles ut årlig uten veksling mellom realfag og medisin og humaniora og samfunnsfag. 
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