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Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS) 

 

 

1. Rammer og mål 

SNS handlingsplan for år 2014 gennemføres indenfor rammerne af SNS resultataftale med Nordisk 

Ministerråd for 2014-2017 samt prioriteringerne og de strategiske mål i SNS strategiplan 2014-2017.  

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.  

Hovedformålet 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 

SNS skal arbejde for forskning af fælles nordisk interesse for en bæredygtig skovforvaltning ved at 

• finansiere forskningsnetværk, -projekter og -faciliteter, med vægt på de strategiske 

indsatsområder 

• finansiere ph.d. uddannelser indenfor det overordnede ansvarsområde. 

• koordinere og deltage aktivt i større makroregionale og europæiske projekter indenfor de 

strategiske indsatsområder. 

• koordinere specialisering/arbejdsdeling som grundlag for øget effektivisering af det nordiske 

samarbejde og dermed øget nordisk nytte. 

• samarbejde strategisk om forskning sammen med nordens nærområder, omkring Østersø-

regionen og med Naboer i vest og nordøst. 
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SNS skal arbejde for forskningsbaseret policy-rådgivning for bæredygtig fremtid for Nordens skove ved at 

• formidle relevante, aktuelle og pålidelige resultater fra netværk og projekter til politikere og 

beslutningstagere og bidrage til udvikling og implementering af politikker, deklarationer og 

andre tiltag for bæredygtig skovforvaltning. 

• igangsætte politisk relevante udredninger indenfor strategiske indsatsområder og nye/spirende 

temaer. 

• deltage i høringer, strategiske fora og dagsordensættende fora for skovpolitik i Norden. 

• Centres of Advanced Research (CAR), projekter og netværk skal bidrage til brobygning mellem 

forskning og politik, bl.a. ved at skrive og formidle ’policy briefs’ og ’scientific position papers’, 

som kan styrke den nordiske stemme. 

 

SNS skal fremme Nordens position indenfor skovforskning i europæisk og international sammenhæng 

ved at 

• være initiativtager og aktør i nordiske tværsektorielle initiativer indenfor EK-FJLS og med 

miljøsektoren og påvirke kommende forskningsinitiativer etc. 

• være initiativtager for samarbejde med Nordens nærområder, Naboer i vest og nordøst, 

arktiske tiltag og indenfor Østersøstrategien. 

• samarbejde med EFINORD om nordeuropæiske forskningsnetværk (EFINORD-SNS netværk), 

formidlingsaktiviteter (NB Forest) og projekter indenfor Østersøstrategien (EUSBSR). EFINORD 

er medvirkende til at markere, at Norden har en vigtig rolle i EFI. 

• deltage i europæiske forskningssamarbejder (ERANET m.m.) og fremme at SNS-finansierede 

projekter og netværk udvikles til EU-projekter. 

 

SNS skal sikre formidling af resultater og skabe kommunikation ved at 

• formidle SNS-aktiviteter og forskningsresultater tilpasset aktører i forskning, erhverv og politik 

gennem konferencer, hjemmesider og publikationer. 

• udvikle eksisterende og nye mødesteder for kommunikation gennem sociale medier, 

nyhedsportaler, blogs, etc. 

• arrangere seminarer, konferencer mm., der kan samle aktører og diskutere trends og pege på 

nye værdier, produkter og nordisk identitet i skovbruget. 

• udvikle samarbejdet med og formidlingen af de to SNS-støttede videnskabelige tidsskrifter. 
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3. Særligt prioriterede arbejdsområder i 2014 

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 bioøkonomi, klima og samfund. 

• fortsætte CAR’s som er finansieret i 2011-2015 samt forberede evt. utlysning for fremtidige CAR’s. 

• fortsætte SNS aktiviteter indenfor Selfossdeklarationen (2008)og Nidaros deklarationen (2012). 

• planlægge og deltage i seminar med SJFR på IUFRO World Congress 2014. 

 

Nordisk og regionalt samarbejde 

SNS skal 

• deltage i ERANET SUMFOREST. 

• 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 

• implementere SNS-strategi for 2014-2017. 

• udarbejde en plan for øget ligestilling med bistand fra Nordisk Ministerråds sekretariat. 

• øge regional videndeling og forskningskommunikation på NB Forest. 

• implementere web-baseret værktøj til ansøgnings- og evalueringsprocesser. 
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4. Budget for arbejdsprogrammet 

 

SNS finansieres genom et årligt bidrag fra NMR. I 2014 udgør bidraget 5.479.000 DKK. Der forventes et 

overskud for 2013 på 500.000, hvoraf 300.000 DKK er øremærket en særlig indsats i 2014. SNS planlægger 

derfor at anvende ca.6.000.000 DKK i 2014 efter følgende fordeling: 

   900.000 Sekretariat, mødeudgifter, styrelse 

   535.000 Kommunikation og videndeling 

   900.000 Projekter 

1.600.000 CAR 

1.412.000 Netværk 

   650.000 Særlige projektindsatser, arbejdsgrupper, materialer mm. 

5.997.000  Sum 
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5. Bestyrelse og sekretariat 

 

SNS bestyrelse (2012-2015) 

Danmark 

Niels Elers Koch, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet  

Pernille Karlog, Naturstyrelsen, Miljøministeriet 

Finland 

Kari Mielikäinen, Skogsforskningsinstitutet, Metla  

Liisa Saarenmaa, Jord- och skogsbruksministeriet 

Island 

Jón Loftsson, Skógrækt Rikisins 

Adalsteinn Sigurgeirsson, Skogforskningsstation Mógilsá 

Norge 

Johs. Kolltveit, Norges forskningsråd  

Beate Løken, Landbruks- og matdepartementet 

Sverige 

Jan Svensson, Formas (formand pr. 1/1 2014) 

Johan Wester, Skogsstyrelsen 

Åland 

Mikael Sandvik, Ålands landskapsregering (observatør) 

Færøerne 

Tróndur Leivsson, Umhvørvisstovan (observatør) 
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SNS sekretariat (2014-2017) 

SNS-sekretær Jonas Rönnberg 

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap 

Box 49, Rörsjöv 1, 230 53 Alnarp, Sverige 

Telefon:  +46 40415179, +46 706727643  

E-post:  jonas.ronnberg@slu.se  

www.nordicforestresearch.org 

 

Assisterende SNS-sekretær Inga Bödeker 

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap 

Box 49, Rörsjöv 1, 230 53 Alnarp, Sverige 

Telefon:  +46 735524791  

E-post:  inga.bodeker@slu.se 

www.nordicforestresearch.org 

 

Nordisk Ministerråds sekretariatet  

Seniorrådgiver Mads Randbøll Wolff  

Ved Stranden 18, 1061 København K, Danmark 

Telefon: +45 29692933 

E-post: mrw@norden.org 

www.norden.org 


