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1. Virksomhedsberetning 
 
 
 
1.1. Aktiviteter  
 
Administration 

Ved udgangen af 2011 er SamNordisk Skovforskning (SNS) halvvejs gennem perioden (2010-
2013) med dansk formandskab ved formand Pernille Karlog, Naturstyrelsen. SNS har fortsat 
sekretariat på Skov & Landskab, Københavns Universitet med ph.d. Katrine Hahn Kristensen 
som sekretær. 
 
SNS har afholdt to bestyrelsesmøder: 23-24 maj på Åland hvor netværks- og CAR-
koordinatorer deltog i møde og ekskursion og 15. november i Stockholm. Forud for 
novembermødet blev der afholdt et kontaktpersonmøde i Oslo d. 4. november. Mellem 
møderne har sekretariatet varetaget SNS-arbejdet med løbende kontakt til formand, 
kontaktpersoner og Nordisk Ministerråds (NMR) sekretariat. De selvstyrende områder Åland 
og Færøerne har deltaget aktivt i bestyrelsesarbejdet, herunder planlægning og afholdelse af 
styremødet i maj på Åland. Formand, sekretær og bestyrelsesmedlemmer har deltaget i NMR- 
og andre møder. SNS har arbejdet i forhold til kontrakten mellem NMR og SNS, som gælder 
for 2010-2013. Strategiplanen for 2010-2013 følger samme periode. På SNS-møderne er der 
bl.a. godkendt arbejdsprogram for 2012 samt finansiering af nye netværk, projekter og CAR. 
 
Bestyrelsen 

Bestyrelsesmedlem Hans-Örjan Nohrstedt (Sverige) stoppede i SNS i foråret 2011 pga. nyt 
arbejde og blev afløst af Jan C. Svensson fra Formas. Den nuværende bestyrelse var udpeget 
frem til 31/12 2011 og en ny bestyrelse er under udpegning for den kommende 4-års periode 
(2012-2015). 
 
Forskningsprojekter 

I 2011 blev to nye 3-årige forskningsprojekter (“Leaching of carbon, nitrogen and phosphorus 
from forest land in the Nordic and Baltic countries” og “Forest preferences as affected by field 
layer characteristics” sat i gang med en samlet bevilling på 481.000 DKK/år. Herudover 
fortsatte tre projekter som var igangsat i tidligere år. For projektaktiviteter i 2012 valgte SNS 
at gøre en særlig utlysning på projekter indenfor temaerne i Selfoss-rapporten. Det blev 
besluttet at støtte to Selfoss-projekter i 2012: ”Risk assessment of new forest tree species” og 
”Risk assessment and establishment of a system to address potential pathogens in Nordic 
forestry as a result of climate change” med en samlet sum på 300.000 DKK. Begge projekter 
vil præsentere deres resultater på SNS 40-års konferencen d. 3/7 2012. 
 
Netværksaktiviteter 

For 2011 bevilligede SNS støtte til otte netværk, som har gennemført deres aktiviteter 
succesfuldt. For 2012 har SNS og EFINORD sammen behandlet 12 netværksansøgninger på 
totalt 250.000 Euro. Det blev besluttet at give støtte til ni netværk i 2012 med en samlet sum 
på 126.000 Euro. Heraf fik to netværk desuden støtte til fælles aktiviteter med faglig synergi. 
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Centers of Advanced Research (CAR) 

SNS har bevilliget del-finansiering til fire nye CAR i perioden 2011-2015: 
• CARe-FOR-US-II: Nordic-Baltic Centre of Advanced Research on Forestry Serving Urbanised 

Societies 

• CAR-ES: Centre of Advanced Research on Environmental Services from Nordic forest ecosystems 

• OSCAR2: Operating Systems for Centre of Advanced Research 

• AdapCAR: Centre for Advanced Research in forest genetics, breeding and regeneration for adapting and 

mitigating climate change 

De fire CAR støttes hver med 400.000 DKK/år, hvilket svarer til ca. 10% af den samlede 
finansiering. Hver CAR har sin egen side på SNS-hjemmesiden, hvor publikationer, fotos, 
mødedokumenter og fakta-ark/policy briefs gøres tilgængelige. 
 
Formidling  

Sekretariatet reviderede i 2011 SNS-hjemmesiden (www.nordicforestresearch.org) med 
konsulentbidrag fra Mats Hannerz, Silvinformation og webbureauet Underhuset, Uppsala. 
Siden hjemmesidens relancering i marts 2011 har der været over 10.000 unikke besøg på 
hjemmesiden, hvoraf størsteparten kom fra (i rækkefølge) Sverige, Finland, USA, Danmark, 
Norge, UK, og Tyskland. De mest besøgte sider var (i rækkefølge) ’About SNS’, ’Calls-
networks’, ’Om SNS’, ’Calls-research projects’, ’News & Views’, ’Calls’, ’Scandinavian 
Journal of Forest Research’, ’News’, og ’Networks’. Hjemmesiden har udveksling af nyheder 
med både ”NB Forest” og GFIS via RSS-feeds. 
  
SNS-nyhedsbrevet ’News & Views’ blev i 2011 udsendt 6 gange til ca. 1.300 abonnenter og 
kan også hentes på hjemmesiden. Det er besluttet at øge udgivelsen af ’News & Views’ til 8 
numre pr år i 2012 for at følge den øgede udgivelsesrate for Scandinavian Journal of Forest 
Research (SJFR). 
 
SNS og forlaget Taylor & Francis har afholdt årsmøde 6/4 2011 i Stockholm, hvor bl.a. årets 
møde for editorial board for SJFR blev planlagt. Redaktør for SJFR og ’News & Views’ er 
Mats Hannerz, Silvinformation. Der blev afholdt editorial board møde d. 1-2 september 2011 i 
København, hvor også redaktørerne fra Wood Material Science and Engineering (WMSE) og 
Baltic Forestry deltog. 
 
SNS har en aftale med Taylor & Francis vedrørende udgivelsen af det videnskabelige tidsskrift 
Wood Material Science and Engineering (WMSE), som støttes med 60.000 DKK/år til  
redaktionelt arbejde. Tidsskriftet udkommer fire gange om året. Redaktør er professor Dick 
Sandberg, Växjö Universitet. 
 
En vigtig del af forskningsformidlingen fra SNS sker via de SNS-støttede netværk, projekter 
og CAR, hvoraf mange har oprettet egne hjemmesider og arrangerer konferencer, ekskursioner 
og seminarer. I forbindelse med den nye hjemmeside for SNS er der god mulighed for at 
præsentere aktiviteter og resultater her. 
 
SNS og EFINORD lancerede i fællesskab ”NB Forest - research-based information on Nordic 
and Baltic forests and forestry” (www.nbforest.info) i december 2011. Portalen er en 
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makroregional mulighed for vidensdeling og kapacitetsopbygning og er finansieret af 
startmidler fra Nordisk Ministerråd. Projektet indgår i EFINORD flagskibet indenfor 
Østersøstrategien. I arbejdet deltager foruden SNS-sekretariatet og EFINORD også SNS-
netværket for  kommunikatører i skovforskning samt kommunikations-rådgivere fra Metla. 
 
Udredninger og opgaver 

SNS besluttede i 2011 at gennemføre en ekstern evaluering af SNS. Formålet er at evaluere 
SNS i forhold til vision, mål og strategiske prioriteringer. Evalueringen gennemføres af 
Indufor december 2011-april 2012 på baggrund af skriftligt materiale samt interview med en 
række nøglepersoner. Konklusionerne præsenteres på ministermødet i juni 2012. 
 
I forhold til Nordisk Ministerråd har SNS rapporteret for 2011 om de vigtigste indsatser 
indenfor afsluttede, igangværende og kommende aktiviteter, som har bidraget til 
implementeringen af den nordiske strategi for bæredygtig udvikling 2009-2012. 
 
 
1.2. Samarbejde 
 
Samarbejde med EFINORD 

SNS og EFINORD har konsolideret samarbejdet i 2011 og har fokuseret samarbejdet på to 
store fælles projekter: 

1) Fælles utlysning, faglig vurdering og igangsætning af SNS-EFINORD netværk. 
Netværkene begynder deres arbejde pr 1/1 2012. 

2) Opbygning og lancering af den fælles nordisk-baltiske informations portal ”NB Forest” 
(www.NBForest.info). 

 
Derudover har samarbejdet med EFINORD i 2010 primært fokuseret på flagskibet EFINORD 
indenfor EU’s Østersøstrategi. Der er etableret en webside med information om flagskibet og 
dets projekter (www.efinord.efi.int/portal/baltic_sea_region_flaghip/). Websiden indeholder 
generel information, links til dokumenter samt undersider for de enkelte projekter. SNS holdt 
på vegne af EFINORD-flagskibet et oplæg på Prioritetsområde 9-mødet i Helsinki i september 
2011. SNS deltog sammen med EFINORD desuden aktivt i Østersøstrategiens 2. Annual 
Forum i Gdansk i oktober 2011 i samarbejde med Nordisk Ministerråd (præsentation på stand 
samt session om bioenergi). 
 
Mika Mustonen, EFINORD, deltog på begge SNS-styremøder i 2011. Risto Päivinen, direktør 
for EFI, deltog i SNS-styremødet i november 2011.  
 
Samarbejde med Nordens nærområder 

SNS har gennem mange år arbejdet for en øget informations- og erfaringsudveksling mellem 
skovforskere i Norden og dets nærområder, bl.a. ved at invitere deltagere fra de baltiske lande 
og NV-Rusland til at deltage i SNS-støttede forskningsaktiviteter og netværk. Med de fælles 
SNS-EFINORD netværk er denne mulighed øget. Samarbejdet indenfor Østersøstrategien har 
fremmet kontakterne i NV-Rusland. Forskere fra de baltiske lande og NV-Rusland har deltaget 
i 7 ud af 8 netværksaktiviteter i 2011 og desuden i en del projekter. 
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Samarbejde med andre nordiske organer 

Samarbejdet med andre nordiske organer har i 2011 været præget af en politisk og strategisk 
fokus på bæredygtig biomasseproduktion og grøn vækst. Idéudveksling og samarbejde med 
Nordisk Energiforskning (NEF) i 2010 resulterede i 2011 i et NEF-finansieret forsknings-
projekt (ENERWOOD) på 14 mio. DKK over 4 år, som er finansieret af NEF. Forskere fra 
Skov & Landskab, Skog og Landskap, Metla, SLU og Skogforsk deltager i projektet. 
 
I januar deltog SNS i et møde arrangeret af NKJ for at diskutere implementeringen af NKJs 
nye strategi samt hvordan NKJ og SNS sammen kan udvikle en fælles forskningspolicy 
platform. I december deltog SNS i et fælles formandskabsmøde mellem AG-Fisk, NKJ og 
SNS med det formål at udvikle fælles policy-dialog. Arbejdet med dette vil fortsætte i 2012. 
 
I november 2011 deltog SNS Topforskningsinitiativets (TFI) årskonference i Oslo, hvor det 
tværsektorielle arbejde med bæredygtig biomasse til bioenergi blev fremlagt. Det 
tværsektorielle samarbejde omkring bæredygtig biomasseproduktion og Grøn vækst-
programmet vil fortsætte i 2012. 
 
Samarbejdet mellem NOVA University og SNS er baseret på den aftale, der blev indgået i 
starten af 2010 og som forventes revideret i 2012. SNS har forpligtiget sig til at bidrage med 
økonomisk støtte til afholdelsen af skovrelaterede ph.d. kurser i NOVA-regi. I 2011 bidrog 
SNS med støtte til et kursus (”3D Remote Sensing of Forests” ved SLU). 
  
Øvrigt internationalt samarbejde 

SNS er medlemsorganisation i European Forest Institute (EFI) og har via støtte hertil bidraget 
til arbejdet med den strategiske forskningsagenda, Strategic Research Agenda (SRA), for 
skovdelen af ’the European Forest-Based Sector Technology Platform’ (FTP). 
 
 
1.3. Indikatorer 
 
Tabel 1.3.1.  Mål fra Arbejdsprogram 2011 
Målsætninger Aktiviteter 

Nordisk skovforskningssamarbejde  

Fremme udviklingen af nye forskningsområder  • Klimaforandringer og skov 
• Biomasse til bioenergi 
• Herunder Selfoss-projekter 

Skabe nordisk synergi gennem projektstøtte til koordinering 
af nordisk forskning på højt niveau  

• Etablering af 4 nye CAR i 2011 

Fremme nordisk udnyttelse af forskningsinfrastruktur og 
feltforsøg 

• Databaser, feltstudier og 
forskningsaktiviteter i netværk, 
projekter og CAR, herunder 
specifikt NOLTFOX 

Samarbejde med andre nordiske organer  

Bistå EK-FJLS og NMR med kundskab og foreslå nye 
satsninger 

• News & Views til EK-FJLS 
• Satsning på bæredygtig 

biomasse koordineret med 
NMR sekretariatet  
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Samarbejde med EFINORD • Utlysning af fælles SNS-
EFINORD netværk 

• Lancering af NB Forest portal 
Støtte skovbrugsvidenskabelig forskeruddannelse i 
samarbejde med NOVA 

• Økonomisk støtte til ph.d. 
kurser 

Nært samarbejde med NordForsk, NKJ, NordGen, NordGen 
Skog, Nordisk EnergiForskning och Nordisk Innovation. 

• Deltagelse på TFI 
årskonference 

• Samarbejde med NEF, NKJ 
m.fl. om biomasse til energi 

• Genetisk samarbejde: Adap-
CAR og NordGen Skog 

Samarbejde med Nordens nærområder  
Arbejde for øget udveksling af information og viden 
indenfor skov 

• Lancering af NB Forest portal 

Arbejde for deltagelse i SNS-støttede aktiviteter og øvrigt 
samarbejde 

• Forskere fra de baltiske lande 
og NV-Rusland deltager i 
netværksaktiviteter og møder 

Øvrigt internationalt samarbejde  
Medvirke i aktiviteter koblet til EU, holde kontakt til 
internationale organisationer (IUFRO), samarbejde med 
EFINORD  

• Konsolidering af samarbejdet 
med EFINORD 

• Aktiv indenfor EU’s 
Østersøstrategi 

Vidensdeling og kommunikation  
Nordisk forskning kommunikeres i relevante medier og til 
rette målgrupper. SNS-aktiviteter synliggøres. 

• Tidsskrifterne SJFR og WMSE 
• Nyhedsbrev ’News & Views’ 
• Revideret SNS-hjemmeside 
• NB Forest portal 

Medvirke til fortsat høj kvalitet på SJFR og WMSE • Seminar for editorial board 

Øvrige målsætninger  
Ekstern evaluering af SNS virksomhed • Evaluering foregår 211-2012 

Ligestillingsinitiativer, der bidrager til et øget antal 
kvindelige projektledere og forskere. 

• Konkrete initiativer behøves 

Målsætningerne stammer fra Arbejdsprogram 2011 

 
 
Ligestilling 

SNS tager løbende hensyn til ligestilling, hvilket også er forankret i strategien, resultataftalen 
og arbejdsprogrammet. I forbindelse med utlysning af netværks- og forskningsmidler gøres 
der opmærksom på at ligestilling blandt  mænd og kvinder er en faktor som indgår i 
bedømmelsen og prioriteringen af ansøgninger. Af nedenstående tabel (1.3.1) fremgår det at 
SNS i mange tilfælde ikke formår at leve op til det nordiske mål for ligestilling (40/60). 
Forskningsprojekterne har i 2011 en ca. 40/60 fordeling for både projektledere og deltagende 
forskere. Denne tendens fortsætter ikke for nye projekter bevilliget for 2012. Omvendt er der 
en positiv forandring for netværkene hvor der kommer langt flere kvindelige koordinatorer i 
2012. For CAR er der kun mandlige projektledere. 
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Tabel 1.3.2.  Ligestillingstabel 2011   
 Kvinder/Mænd Fordeling %  

SNS bestyrelse    
Bestyrelsesmedlemmer 2/7 22/78 � 
Suppleanter 4/4 50/50 ☺ 
Observatører 1/2 33/67 �/☺ 
    
CAR støttet i 2011    

Projektledere 0 /4 0/100 � 

Deltagende forskere (eksklusiv projektledere) 19/39 33/67 �/☺ 

Forskningsprojekter støttet i 2011    

Projektledere 2/5 40/60 ☺ 

Deltagende forskere (eksklusiv projektledere) 16/21 43/57 ☺ 
Netværksaktiviteter støttet i 2011    
Koordinatorer 1/8 13/87 � 
    
Nye projektansøgninger for 2012    

 Projektledere – ansøgte 
                       – bevilligede 

0/3 
0/2 

0/100 
0/100 

� 
� 

Deltagende forskere (eksklusiv projektledere) 
                       – ansøgte 
                       – bevilligede 

 
8/9 
4/9 

 
47/53 
31/69 

 
☺ 
� 

Nye ansøgninger om netværk for 2012    

Koordinatorer – ansøgte 
                       – bevilligede 

5/7 
4/5 

38/62 
 44/56 

�/☺
☺ 

 
 
1.4. Afvigelser og fremtidsudsigter 
 
SNS har i 2011 levet op til sine målsætninger på de fleste områder, hvor 2011 er det andet år i 
resultataftaleperioden 2010-2013. SNS tog en ny strategi i brug i 2010, hvilket har afspejlet sig 
i hvilke netværk og forskningsprojekter og CAR, som fik bevilliget midler for 2011. 
 
Der kan fortsat forbedres på samarbejdet med andre nordiske organisationer, i forbindelse med 
konkrete samarbejdsprojekter, herunder samarbejde med bl.a. NKJ, NEF, NICe og AG-Fisk.  
 
Interessen for at søge om SNS-midler har været tilfredsstillende og samarbejdet med 
EFINORD om fælles utlysning af netværksmidler har sikret et større og bredere ansøgerfelt. 
Samarbejdet med EFINORD forventes yderligere udviklet i 2012. SNS forventer stigende 
aktivitet indenfor forskningsområderne ’Biomasse’ og ’Grøn vækst’ i de kommende år. På 
ligestillingsområdet bør SNS fremover prioritere konkrete tiltag. Kommunikation via SNS-
hjemmesiden og NB Forest forventes at få stigende betydning for både forskere, 
samarbejdspartnere, beslutningstagere og bestyrelse. 40-års jubilæet for SNS i 2012, herunder 
videnskabelig konference og præsentation af evalueringen af SNS vil forventeligt sætte 
fornyet fokus på SNS og den fremtidige strategiske udvikling af det nordiske 
skovforskningssamarbejde. 
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2. Årsregnskab 
                                                                          01.01.2011-31.12.2011 
   Budget  Realiseret  Realiseret 

   2011  2011  2010 

    (DKK)   (DKK)   (DKK) 

Resultatregnskab      

Indtægter      

 Ordinære bevillinger 5.317.000  5.317.000  5.213.000 

  Ingående kapital (overførsel fra forrige år)  375.356  375.356  874.784 

  Diverse    78.138  535.053 

  SJFR Royalty   20.000  86.418  25.088 

Indtægter i alt 5.712.356  5.856.912  6.647.925 

        

Udgifter       

Administration, Sekretariat og Styrelse       

 Løn inkl. fælles omk. og lokaler 519.000 519.210 519.138 

 Rejse- og møder, styre + sekretariat  210.000 255.137 165.457 

 Hjemmeside 50.000 50.888 111.091 

 Kommunikation 374.500 331.023  440.917 

Administration i alt 1.153.500 1.156.258  1.236.603 
       

Udbetalinger, Støtte og bidrag      

 Netværk 1.097.237 1.097.237 1.110.281 

 Forskningsprojekter 1.931.000 1.936.780 1.752.757 

 CAR  1.600.000 1.600.000  1.641.585 

 Diverse 0 0 531.343 

Udbetalinger i alt 4.628.237 4.634.017 5.035.966 

        

Virksomhedsudgifter i alt 5.781.737 5.790.275 6.272.569 

        

Resultat  -69.381 66.637 375.356 

      

 
 
 
 
 AKTIVER   Pr.31.12.2011  Pr.31.12.2010 

  Kasse og Bank    -27.337 375.356 

                   Tilgodehavende   93.974  

 Aktiver i alt   66.637 375.356 

       

 PASSIVER      

  Eget kapital primo.2011                                                  375.356  375.356 

  Driftsført   -375.356   

  Årets resultat                                       66..637    

 Passiver i alt   66.637  375.356 
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 Budget  Realiseret  Realiseret 

Indtægter specifikationer 2011  2011  2010 

  (DKK)   (DKK)   (DKK) 

       

 Ordinære bevillinger 5.317.000  5.317.000  5.213.000 

 Tillægskontrakt og diverse indtægter     500.000 

 Overførsel fra tidligere år 375.356  375.356  874.784 

 InformaUK / SJFR royalty  20.000  86.418  25.088 

 Returnering fra afsluttede projekter    78.138  35.053 

Indtægt i alt 5.712.356  5.856.912  6.647.925 

        

Udgifter specifikationer      

Administration      

Sekretariat:      

 Løn inkl. fællesomkostninger 484.000  484.210  484.138 

 Rejser  60.000  33.661  39.547 

 Administration og lokaler 35.000  35.000  35.000 

 Hjemmeside – drift og udvikling 50.000  50.888  111.091 

 I alt  629.000  603.759  669.776 

Styrelse:       

 Rejse- og mødeaktiviteter  150.000  221.476  125.910 

 I alt  150.000  221.476  125.910 

        

Kommunikation:      

  SJFR N&V:  125.000  108.930  96.175 

  SJFR "side-event" ved IUFRO världskongress      97.829 

  Wood Material Science and Engineering    46.012   

  NOVA   90.000  29.796  119.226 

  EFI, medlemsafgift  9.500  9.500  9.307 

  EFINORD, SNS bidrag   150.000  136.785  118.380 

 I alt  374.500  331.023  440.917 

        

 
 N2011-01_PRIFOR Nordic working group on 
the history of primeval boreaal forests  

       
165.000   165.000   

 
 N2011-02_Nordic Network on Forest 
Regeneration  

               
170.000   170.000   

 
 N2011-03_Nordic Cone and Insect Network 
NCSI  

                 
69.237   69.237   

 
 N2011-04_NorForM Nordic Forest Water 
Mercury Network  

               
175.000   175.000   

 
 N2011-05_Nordic co-operation group on forest 
inventory  

               
175.000   175.000   

 
 N2011-06_Network for communicators at 
Nordic and Baltic Forest Research Institutes  

                 
70.000   70.000   

 
 N2011-07_Nordic-Baltic Network on Wood 
Science and Engineering  

               
153.000   153.000   

 
 N2011-08_Workshop with the editorial board of 
Scandinavian Journal of Forest research  

               
120.000   120.000   
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 Network i 2010        1.110.281 

  SUM   1.097.237  1.097.237  1.110.281 

        

 Forskningsprojekter       

 
 SNS-103_Ny teknologi för förbättrad information om 
virkesresurser      335.448 

 
 SNS-106_Askåterföring – långtidseffekter på 
 trädtillväxt      298.408 

 
 SNS-107_Xylan modification for added value 
wood products  

               
370.000   370.000  335.448 

 

 SNS-108_Satellite-based mapping of the 
growing season in northern Fennoscandia and 
neighbouring parts of NW Russia  

               
370.000   372.890  298.408 

 
 SNS-109_Askdöd i Norra Europa / Decline of 
Fraxinus excelsior in northern Europe  

               
370.000   372.890  372.931 

 

 SNS-110_Leaching of carbon, nitrogen and 
phosporous from forest land in the Nordic and 
Baltic countries  

               
370.000   370.000   

 
 SNS-111_Forest preferences as affected by 
field layer characteristics  

               
111.000   111.000   

 

 SNS-112_Pilot study: Improving market 
communication of wood products environmental 
value  

               
340.000   340.000    

  SUM   1.931.000  1.936.780  1.752.757 

        

 CAR        

 
 CARe-FOR-US, Forestry serving Urbanised 
Societies  

               
400.000   400.000   

  CAR-ES, Environmental Services  
               

400.000   400.000   

 
 GENECAR, Forest Genetics and Tree 
Breeding        

  AdapCAR  
               

400.000   400.000   

  OSCAR, Operation Systems  
               

400.000   400.000   

  CAR 2010        1.641.585 

  SUM   1.600.000  1.600.000  1.641.585 

       

 Diverse        

 
 Spruce in the contest of Global Change, 
special issue af SJFR        74.534 

  Tillægskontrakter     456.809 

  SUM   0  0   531.343 
         

 Udgifter i alt  5.781.737  5.790.275  6.272.569 

 
 
Regnskabsoplysninger 
Regnskabet for SNS føres efter kontantprincippet. Dette indebærer at bogføring af indtægter 
sker på indbetalingstidspunktet og bogføring af udgifter sker på udbetalingstidspunktet. Skov 
& Landskab, Københavns Universitet anvender regnskabssystemet ØSS (Økonomisk 
StyringsSystem). 
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SNS havde i 2011 et mindre overskud på 66.637 DKK. Der var budgetteret med et underskud 
på ca. 69.000 DKK på grund af igangsatte flerårige aktiviteter. 
 

  
3. Nøgletal og statistik 
 
Tabel 1: Resultatopsummering 
Indtægter Budget  Realiseret  Realiseret 

  2011  2011  2010 

  (DKK)   (DKK)   (DKK) 

       

 Ordinære bevillinger 5.317.000  5.317.000  5.213.000 

  Indgående kapital (overførsel fra forrige år)  375.356  375.356  874.784 

  Diverse    78.138  535.053 

  SJFR Royalty   20.000  86.418  25.088 

Indtægter i alt 5.712.356  5.856.912  6.647.925 

        

Udgifter       

Administration, Sekretariat og styrelsen    

 Løn inkl. fælles omk. og lokaler 519.000 519.210 519.138 

 Rejse- og møder, styre + sekretariat  210.000 255.137 165.457 

 Hjemmeside 50.000 50.888 111.091 

 Kommunikation 374.500 331.023  440.917 

Administration i alt 1.153.500 1.156.258  1.236.603 
       

Udbetalinger, Støtte og bidrag     

 Netværk 1.097.237 1.097.237 1.110.281 

 Forskningsprojekter 1.931.000 1.936.780 1.752.757 

 CAR  1.600.000 1.600.000  1.641.585 

 Andre projekter 0 0 74.534 

 Tillægskontrakt 0  0 456.809 

Udbetalinger i alt 4.628.237 4.634.017 5.035.966 

        

Virksomhedsudgifter i alt 5.781.737 5.790.275 6.272.569 

      

 Resultat  -69.381 66.637 375.356 

 
 
 
 
Tabel 2: Administrative udgifter 
   
(Opgives i hele 1.000) 2011 

DKK 
2010 
DKK 

Administrative udgifter 1.156 1.237 
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Tabel 3: Opstilling over bevægelser i perioden 2009-2011 
        

  2009 
Euro 

2010 
DKK 

2011 
DKK 

Overført fra tidligere år 157.284    874.784    375.356 

Budget   69.502 5.713.000 5.713.000 

Udbetalinger 757.024 6.272.569 5.790.275 

Overføring til kommende år 118.129    375.356   66.637 

    

 

 

Tabel 4: Forældede midler pr 31.12.2011 
   

 Beløb  

Overført fra 2010 Kr. 375.356   

+ Budget 2011 Kr.5.713.000   

- Udbetalinger 2009 € 757.024   

- Udbetalinger 2010 Kr.6.272.569   

- Udbetalinger 2011 Kr.5.790.275   

 = Forældede midler              Kr.66.637   

 

 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

UNDERSKRIFT 
 

SNS’s årsrapport for 2011 er sammenstillet og kontrolleret at undertegnende. 
 

København d. 10. februar 2012 
 
 

     
Pernille Karlog     Katrine Hahn Kristensen  
Bestyrelsesformand     Sekretær 


