Arbejdsprogram 2013 for SamNordisk Skogforskning (SNS)

1.

Rammer og mål

SNS handlingsplan for år 2013 gennemføres indenfor rammerne af SNS resultataftale med Nordisk
Ministerråd for 2010-2013 samt prioriteringerne og de strategiske mål i SNS strategiplan 2010-2013.
Ved at fremme den fælles nordiske skovforskningsindsats skal SNS medvirke til at opfylde de mål for
skovbruget og udviklingen af et bæredygtigt Norden, som vedtaget af medlemslandene.
Hoverformålet er at fremme forskning i skovens flersidige funktioner i et bæredygtigt skovbrug, samt at
bistå med rådgivning til Embedsmandskomiteen for Fisk, Jordbrug, Livsmiddel og Skovbrug (EK-FJLS) og
Nordisk Ministerråd (NMR) i spørgsmål som vedrører skov og skovforskning.
Gennem strategisk vigtige aktiviteter indenfor forskningssamarbejdet og vidensformidling bidrager SNS
aktivt til at udvikle fremtidens økologisk, økonomisk og socialt ansvarsfulde skovbrug og udnyttelse af
træprodukter i Norden.

2.

Generelle forhold

Nordisk skovforskningssamarbejde
SNS skal
•
•
•

fremme udviklingen af nye forskningsområder og styrke Nordens rolle i det europæiske samarbejde
skabe nordiske synergieffekter ved at bevillige projektstøtte til koordinering af højniveau forskning
med en stærk nordisk dimension og national basisfinansiering
fremme fællesnordisk udnyttelse af unik forskningsinfrastruktur herunder feltforsøg

Samarbejde med andre nordiske organer
SNS skal
•

bistå EK-FJLS og NMR med råd i sager vedrørende skov og skovforskning samt skabe
opmærksomhed omkring aktuelle spørgsmål indenfor skovbruget. SNS skal bidrage med ny viden
og foreslår nye satsningsområder i nordisk samarbejde
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•
•

støtte forskeruddannelse i skov og skovbrug i Norden i samarbejde med NOVA Universitetet
samarbejde med EFINORD, NordForsk, NKJ, Nordgen, Nordgen Skog, Nordisk Energiforskning og
Nordisk Innovation i spørgsmål af fælles interesse, og også arbejde for gode kontakter med øvrige
organer og sektorer indenfor det nordiske samarbejde

Samarbejde med Nordens nærområder
SNS skal
•
•
•
•

arbejde for øget skogbrugsmæssig informations- og vidensdeling mellem Norden og dets
nærområder
tilskynde nærområdernes deltagelse i SNS-støttet forskningsarbejde og deltage i
samarbejdsinitiativer fra nærområderne
arbejde aktivt indenfor EU’s Østersøstrategi (EUSBSR) og fremme nordisk og baltisk skovforskning
arbejde aktivt for øget samarbejdet med Nordens naboer i vest og fremme den nordvestlige
skovforskning

Internationalt samarbejde
SNS skal
•
•
•
•

medvirke i og aktivt fremme nordiske interesser i EU's rammeprogrammer, inklusiv ERA-Net
tage hensyn til skovsektorens teknologiplatform (FTP) i sit arbejde
samarbejde med EFINORD i makroregionale og internationale spørgsmål
holde kontakt med internationale skovforskningsfora, herunder International Union of Forest
Research Organisations (IUFRO) og International Boreal Forest Research Association (IBFRA)

Videndeling og kommunikation
SNS skal
•
•
•

kommunikere nordisk skovforskning til relevante målgrupper indenfor forskning, skovbrug,
skovindustri, samfundet som helhed, samt relevante instanser i det nordiske samarbejde
synliggøre sit arbejde via hjemmeside, nyhedsmails, News and Views, NBForest og andre relevante
fora og kommunikationskanaler
arbejde for en fortsat høj kvalitet hos de to SNS-støttede videnskabelige tidsskrifter Scandinavian
Journal of Forest Research (SJFR) og Wood Material Science and Engineering (WSE)

2

3.

Særligt prioriterede arbejdsområder i 2013

Forskningsaktiviteter
SNS skal
•
•
•
•
•

etablere og understøtte EFINORD-SNS netværk indenfor de strategiske mål for EFINORD og SNS
etablere og understøtte SNS projekter indenfor SNS strategiske mål, herunder særlig satsning på
skovens rolle i bioøkonomien og grøn vækst
fortsætte CAR’s som er finansieret i 2011-2015
fortsætte SNS aktiviteter indenfor Selfossdeklarationen (2008)og Nidaros deklarationen (2012)
planlægge SNS og SJFR indsats på IUFRO World Congress 2014

Nordisk og regionalt samarbejde
SNS skal
•
•
•

sætte fokus på bæredygtig biomasseproduktion indenfor NMR deklarationer og EU’s strategi for
Østersøregionen (EUSBSR)
øge samarbejdet i vest i forbindelse med Naboer i vest-programmet i NMR
konsolidere og udvikle samarbejdet med EFINORD

Strategi, organisation og kommunikation
SNS skal
•
•
•
•

udarbejde og vedtage ny SNS-strategi for 2014-2017
planlægge overdragelse af formandskab og sekretariat fra Danmark til Sverige i 2014
udarbejde en plan for øget ligestilling med bistand fra Nordisk Ministerråds sekretariat
øge regional videndeling og forskningskommunikation på NB Forest
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4.

Budget for arbejdsprogrammet

SNS finansieres genom et årligt bidrag fra NMR. I 2012 udgjorde bidraget 5.413.000 DKK. NMR forventes at
bevillige SNS et tilsvarende budget for 2013. Der forventes et lille overskud for 2012. SNS planlægger derfor
at anvende ca. 5.400.000-5.500.000 DKK i 2013 efter følgende fordeling:
800.000

Sekretariat, mødeudgifter, styrelse

450.000

Kommunikation og videndeling

1.400.000

Projekter

1.600.000

CAR

1.100.000

Netværk

100.000

Særlige indsatser, arbejdsgrupper, materialer mm.

5.450.000

Sum

5.

Bestyrelse og sekretariat

SNS bestyrelse (2012-2015)
Danmark
Niels Elers Koch, Skov & Landskab, Københavns Universitet
Pernille Karlog, Naturstyrelsen, Miljøministeriet (formand)
Finland
Kari Mielikäinen, Skogsforskningsinstitutet, Metla
Liisa Saarenmaa, Jord- och skogsbruksministeriet
Island
Jón Loftsson, Skógrækt Rikisins
Adalsteinn Sigurgeirsson, Skogforskningsstation Mógilsá
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Norge
Johs. Kolltveit, Norges forskningsråd
Beate Løken, Landbruks- og matdepartementet
Sverige
Jan Svensson, Formas
Johan Wester, Skogsstyrelsen
Åland
Mikael Sandvik, Ålands landskapsregering (observatør)
Færøerne
Tróndur Leivsson, Umhvørvisstovan (observatør)

SNS sekretariat (2010-2013)
SNS-sekretær Katrine Hahn Kristensen
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, SCIENCE, Københavns Universitet
Rolighedsvej 23, DK-1958 Frederiksberg C, Danmark
Telefon +45 3533 1500 / Mobiltelefon +45 4030 1812
hahn@life.ku.dk / www.nordiskskogsforskning.org

Nordisk Ministerråds sekretariatet
Seniorrådgiver Mads Randbøll Wolff
Ved Stranden 18
DK-1061 København K
mrw@norden.org / www.norden.org
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