THOR HEYERDAHL PROFESSORATET,
ET UNIKT PROFESSORAT I EUROPA:

– HVA ER DET OG
HVORFOR?

Velkommen til presentasjon av Thor Heyerdahl professoratet som er
et samarbeid mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap(UMB)
og Thor Heyerdahl-instituttet.

Thor Heyerdahl-instituttet er en stiftelse med formål
å hedre Thor Heyerdahl og videreutvikle nye prosjekter i hans
fotspor. Instituttet ble stiftet i år 2000 og holder til i hans
fødeby, Larvik. Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune
har gått foran og bevilget økonomisk støtte til instituttet hvert
år siden det ble etablert. Fra år 2006 er Thor Heyerdahlinstituttet blitt tildelt midler over Statsbudsjettet. Instituttet er
i god utvikling og jobber med lokale, regionale, nasjonale og
internasjonale prosjekter.

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)
Det moderne universitetet UMB skal være en sentral aktør innen
miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi,
mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende
estetiske og teknologiske fag.
Undervisning og forskning omfatter i dag arealplanlegging
og eiendomsfag, plantevitenskap, husdyrfag, karttekniske
fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige
fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og
ressursforvaltning og akvakultur.
Det er for tiden rundt 2900 studenter ved UMB, og ca. 400
av disse er fra andre land enn Norge. Hvert år blir rundt 800
studenter innskrevet ved universitetet, og halvparten av disse
er kvinner. Det er ca. 940 ansatte ved universitetet, hvorav 495 i
vitenskapelige stillinger. (2007)
Universitetet har gjort seg bemerket internasjonalt innenfor miljø
og biovitenskap, blant annet når det gjelder genomforskning og
praktisk anvendelse av genkunnskap i produksjon av mat fra
fisk, planter og husdyr.

PROGRAM 19.09

THOR HEYERDAHL
INSTITUTTET

15.00
Velkommen ved styreleder for Thor Heyerdahlinstituttet Knut Pihl.

15.05–15.20
Thor Heyerdahl professoratet – hva er det og
hvorfor?
Ved professor og styremedlem Willy Østreng, Thor
Heyerdahl-instituttet.

15.20–15.25
Noen få ord på vegne av Noragric.
Ved Professor N. Shanmugaratnam, leder
av nominasjonskomiteen for Thor Heyerdahl
Professoratet.

15.25–15.35
Thor Heyerdahl Professoratet prosessen og
resultatet ved Assosiert Professor, Cassandra
Bergstrøm, Leder av UMBs Helse- og
Utviklingsprogram.

15.35–15.40
En hilsen fra Heyerdahlfamilien ved
Thor Heyerdahl Jr.

15.40-16.10
Første foredrag i Thor Heyerdahl professoratet:
Bærekraftig utvikling en tverrfaglig reise.
Ved Professor Arild Vatn.

16.10-16.20
– Avrunding ved prorektor Ruth Haug, UMB.

16.30
Slutt.

Med forbehold om endringer i programmet.
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