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broad interests in science and the interplay of science and
policy, and has spent his career at Oxford University and
Imperial College London. His research has involved
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community ecology, epidemiology, and evolutionary
biology. His current main research projects are on the
control of malaria-vectoring mosquitoes using novel genetic
interventions, and on the role of meat in the food system. He has a strong interest in food security
policy and chaired the Lead Expert Group of the UK Government Office of Science’s Foresight project
on the Future of Food and Farming and is currently chair of the UK’s Department of Food and Rural
Affairs’ Science Advisory Council
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Kristin Magnussen er partner i Menon Economics, tilknyttet Menon
senter for miljø- og ressursøkonomi, MERE, som hun etablerte
sammen med kollegaer i 2017. Hun har jobbet med økonomisk
verdsetting av miljøgoder helt siden doktorgraden i miljø- og
ressursøkonomi ved NMBU på Ås på tidlig 90-tallet. Hun har jobbet
med forvaltning av miljø og naturressurser i forvaltning, forskning og
konsulentmiljøer i mer enn 30 år. De siste årene har hun jobbet
spesielt med vurdering og verdsetting av økosystemtjenester, og
hvordan denne tilnærmingen kan gi oss bedre grunnlag for å ivareta
og forvalte naturen og dens goder. Hun var blant annet medlem i ekspertutvalget som skrev NOU
2013:10 «Naturens goder – om verdier av økosystemtjenester».
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utviklingen av Naturindeks for Norge. Hun var en av tre eksperter innen
fagområdet økologi/ biologi som deltok i utarbeidelsen av NOU-en
Naturens goder, - om verdien av økosystemtjenester. Videre ledet hun et
ekspertråd som foreslo et fagsystem for fastsetting av økologisk tilstand.
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Arktis, Trøndelag. Nybø leder Trøndelagprosjektet. Hun er forskningssjef
på NINA avdeling for terrestrisk naturmangfold.
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