Rapportering av arbetsprogram 2010
SamNordisk Skogforskning - SNS

Arbetsprogram

(4.11.2009)

SNS's verksamhet regleras i stadgar som antagits av Nordiska Ministerrådet.
SNS's handlingsplan för år 2010 genomförs med etablerade verksamhetsformer och med beaktande
av mål och indikatorer i resultatavtal 2010-2013 samt prioriteringar och strategiska mål i
strategiplanen 2010-2013. En ny viktig del i arbetet är samverkan med European Forest Institute's
nya regionala kontor EFINORD, som öppnas i Köpenhamn i början av året. SNS ska genom
främjande av samnordiska forskningsinsatser medverka till att uppfylla de mål för skogsbruket och
utvecklingen av ett hållbart Norden, som antagits av medlemsländerna. Huvudmålsättningen är att
främja forskning om skogens mångsidiga funktion i ett hållbart skogsbruk, samt att bistå med
rådgivning till Ämbetsmannakommittén för Fiske, Jordbruk, Livsmedel och Skogsbruk (EK-FJLS)
och Nordiska Ministerrådet (NMR) i frågor som rör skog och skoglig forskning. Genom strategiska,
viktiga aktiviteter inom forskningssamarbete och kunskapsförmedling, bidrar SNS aktivt till att
utveckla framtidens ekologiskt, ekonomiskt och socialt ansvarsfulla skogsbruk och nyttjande av
träråvara i Norden. Speciellt Selfossdeklarationens uppföljningsåtgärder tas i beaktande.
Verksamhetsformerna kan indelas enligt följande:

Nordiskt skogsforskningssamarbete
SNS ska
•

främja utvecklingen av nya forskningsfält och stärka Nordens roll i det europeiska
samarbetet
• inom skogsforskning genom initiativ och stöd
• skapa nordiska synergieffekter genom att bevilja projektstöd till koordinering av högklassig
forskning med en stark nordisk dimension och nationell basfinansiering (t.ex. CAR)
• främja samnordiskt utnyttjande av unik forskningsinfrastruktur inklusive fältförsök

Samarbete med andra nordiska organ
SNS ska
•

bistå EK-FJLS och NMR med råd i ärenden, rörande skog och skoglig forskning samt
uppmärksamma dem på angelägna frågor, rörande skogsbruk. SNS bidrar med kunskap om
förändringar i omvärlden och föreslår nya satsningar inom det nordiska samarbetet

•

samarbeta nära med EFINORD inom nätverk, projekt och nordiska frågor samt inom
europeiska frågor som främjar Nordiskt och Baltiskt samarbete

•

stödja skoglig forskarutbildning i Norden i samarbete med NOVA University

•

verka för ett fortsatt nära samarbete med NordForsk, NKJ, NordGen och Nordisk
Innovations Center (NICe) i frågor av gemensamt intresse, och också verka för goda
kontakter med övriga organ och sektorer inom det nordiska samarbetet.

Samarbete med Nordens närområden
SNS ska
•

verka för ökat skogligt informations- och kunskapsutbyte mellan Norden och dess
närområden

•

uppmuntra till deltagande i SNS-stödd forskningsverksamhet från närområdena och ta till
vara samarbetsinitiativ från närområdena

Övrigt internationellt samarbete
SNS ska
•

medverka i aktiviteter kopplade till EU's ramprogram, inkluderande ERA-Net, och aktivt
främja nordiska intressen

• ta hänsyn till skogssektorns teknologiplattform (FTP) i sin verksamhet
•

hålla kontakt med andra internationella skogsforskningsfora, bl. a. IUFRO, IBFRA

•

medverka i Nordiska statsministrarnas globaliseringsinitiativ

•

samarbeta med EFINORD i internationella frågor
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Kunskapsspridning och kommunikation
SNS ska
•

verka för att nordisk forskning och dess resultat kommuniceras med relevanta målgrupper
inom skogsbruk, skogsindustri och samhället i övrigt

•

tillse att forskningen och dess resultat kommuniceras med relevanta instanser inom det
nordiska samarbetet

•

synliggöra sin verksamhet via Internet och andra relevanta fora

•

verka för en fortsatt hög kvalitet hos SNS-stödda vetenskapliga tidsskrifter. SNS medverkar
aktivt i News and Views i Scandinavian Journal of Forest Research.

Prioriteringar 2010
SNS strävar till en koncentration av forskningsstödet till områden som bedöms vara aktuella och
strategiskt viktiga att utveckla inom Norden. Grunden för detta finns i strategiplanen och
Selfossdeklarationen från augusti 2008. SNS prioriterar ansökningar med följande innehåll:
•

Klimatförändringar, inklusive anpassning av skogens och dess möjligheter att motverka
förändringarna. Skogens och skogsmarkens roll i kolbalansen.

•

Åtgärder för ökad biomassaproduktion för ersättning av fossila och andra icke-förnybara
naturresurser.

•

Materialutveckling och metoder för ökad och ny användning av träprodukter.

•

Brukande av skog och skogsmark på ett sätt som bevarar och restaurerar biologisk mångfald
och som undviker negativa effekter på mark och vatten, bl.a. erosionsskador.

•

Skogens skador och hälsotillstånd – förebyggande och restaurerande åtgärder

•

Skogens ekonomiska, sociala och kulturella betydelse i samhället. Skogens möjligheter att
bidra till kust- och landbygdens utveckling genom att nyttiggöra dess ekosystemtjänster.
Skogsskötsel i urban miljö.

Övriga tyngdpunkter för verksamheten är:
•

SNS utlyser och godkänner för perioden 2011-2015 nya CARs (Centers of Advanced
Research) som verkar inom prioriterade forskningsområden

•

Sekretariatet inleder vid årsskiftet verksamheten i Danmark
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•

SNS tar i bruk en ny strategi för åren 2010-2013

•

SNS inleder samarbete med EFINORD

•

SNS tar i bruk en vetenskaplig panel för utvärdering av ansökningar om stöd

Budget för arbetsprogrammet
SNS finansieras genom ett årligt bidrag från NMR. För år 2009 utgjorde bidraget 5 213 000 DKK
(698 502,42 euro). NMR beviljar till SNS för år 2010 en igen minskad budget på 5 086 000 DKK
eller ca 680 000 euro.
Överskottet från år tidigare år torde bli ca 95 000 euro. SNS har då för år 2010 ca 775 000 euro att
använda preliminärt enligt följande:
80 000 Sekretariat, information (ingår 10 000 av överskott)
245 000 Projekt (ingår 40 000 av överskott)
220 000 CAR
140 000 Nätverk
90 000 Samarbete, styre, utveckling, specialstöd (ingår 45 000 av överskott)
775 000 Summa
Det bör beaktas att kostnader uppstår för evaluering och andra, icke förutsägbara evenemang,
arbetsgrupper och material, och uppgifter.

Beviljningar för år 2010
Utlysningen i 2009 följde strategiplanen för 2007-2009.
SNS besluter på sitt höstmöte den 1 december 2009 om beviljningar till nya projekt och
nätverksaktiviteter under 2010. Det förelåg nya ansökningar till ett totalbelopp på drygt
ca 700 000 € för år 2010:
8 forskningsprojekt, sammanlagt söknadsbelopp 473 000 €
14 nätverksansökningar, sammanlagt söknadsbelopp 227 000 €
Redan beviljade projekt fortsätter och tar 195 000 €. SNS kan bevilja stöd till ett nytt projekt på ca
50 000 €. SNS kan bevilja stöd till 11 nya nätverk för sammanlagt 140 000 €.
De fem CAR-projekten kan fortsätta med ca 220 000 € för år 2010.

SNS styrelsens sammansättning under perioden 2008-2011:
Danmark
Niels Elers Koch, Skov & Landskab, Köpenhavns Universitet
Pernille Karlog, Miljöministeriet, Skov og Naturstyrelsen (ny ordförande 1.1.2010)
Jens Kristian Poulsen, Stiftelsen Sorø Akademi (suppleant)
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Finland
Kari Mielikäinen, Skogsforskningsinstitutet, Metla
Liisa Saarenmaa, Jord- och skogsbruksministeriet
Mikko Peltonen, Jord- och skogsbruksministeriet (suppleant)
Eeva Hellström, Finlands forstförening (suppleant)

Island
Jón Loftsson, Skógrækt Rikisins
Adalsteinn Sigurgeirsson, Skogforskningsstation Mógilsá
Norge (2007, ny styrelse ej utsedd)
Johs. Kolltveit, Norges forskningsråd
Hans Fredrik Hoen, instituttleder, Universitetet for miljø- og biovitenskap (suppleant)
vakant (suppleant)
Sverige
Hans-Örjan Nohrstedt, Formas
Håkan Wirtén, Skogsstyrelsen
Björn Skogh, Skogsägarna (suppleant)
Ann-Britt Edfast, Sveaskog (suppleant)
Åland
Mikael Sandvik, Ålands landskapsregering (observatör)
Färöarna
Tróndur Leivsson, Umhvørvisstovan (observatör)
Grönland
Rasmus Christensen, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, C-Fuldmægtig (observatör)

SNS-sekretariatet
1.1.2010- ca 1.8.2010
Skov & Landskab, Københavns Universitet
Hørsholm Kongevej 11
DK-2970 Hørsholm
Danmark
Tel:+45 3533 1500 Fax: +45 3528 1517
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ca 1.8.2010Skov & Landskab, Københavns Universitet
Rolighedsvej 23
DK-1958 Frederiksberg C
Danmark
Tel:+45 3533 1500, Fax +45 3533 1508

Sekreterare: Katrine Hahn Kristensen
Specialkonsulent
Hørsholm Kongevej 11, 2970 Hørsholm
Tel: +45 3533 1901 Mob: +45 2866 0873
hahn@life.ku.dk
http://www.sl.life.ku.dk
http://www.nordiskskogsforskning.org

Nordiska Ministerrådet Sekretariatet
Stora Strandstrade 18
DK-1255 Köpenhamn
www.norden.org
Seniorrådgivare Mats Randboll Wolff
mrw@norden.org

Nätverksgrupper knutna till SNS
Nordisk

Arboretudvalg (NAU)
Nordiska Samarbetsgruppen för Skogspatologi (PATHCAR)*
Nordiska Samarbetsgruppen för Skogsentomologi
Nordiska Samarbetsgruppen för Skogsgödsling
Nätverk för Träforskning och Träkonstruktion
Nordiska Samarbetsgruppen för Skogligt Flerbruk
Nordiska Skogsteknologiska Rådet (NSR) (OSCAR)*
Nordiska Skogsekonomiska Föreningen (SSFE)
Nordiska Samarbetsgruppen för Skogsinventeringsfrågor
Nordiska Skogshistoriska Nätverket
Forskarnätverk för skogföryngringsfrågor
Nordic and Baltic Database for Long-Term Forest Experiments (NOLTFOX)
Nordiska Nätverksgruppen för Genusforskning inom Skogsbruket
Nätverk for kommunikatörer på Nordiska och Baltiska skogsforskningsinstitutioner
*= ingår i CAR-aktiviteter (-2010)
Övriga CAR:
CAR-ES (Environmental Services)
CARe-FOR-US (Forestry Serving Urban Societies)
GENECAR (Forest Genetics and Tree Breeding)
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