
 
 

 
Strategiplan 2004-2006  (kortversjon) 
 
 
Strategiplanen, godkjent av SNSs styre i mai 2004, er en revidert utgave av strategiplanen for perioden 
2001-2003. Kontaktpersongruppen i SNS har koordinert arbeidet med strategiplanrevisjonen.  
 
 
 
Hovedmål 
 
SNS skal gjennom samnordiske forskningsinnsatser medvirke til å oppfylle de mål for skogbruket og 
for utviklingen av et bærekraftig Norden, som er vedtatt av medlemslandene. 
 
SNS hovedmål er å fremme forskning om skogens flersidige funksjoner i et bærekraftig skogbruk, samt 
å bistå med rådgivning til NEJS og Nordisk Ministerråd i spørsmål angår skog og skoglig forskning. 
Gjennom framsynte aktiviteter innenfor forskningssamarbeid, kunnskapsformidling, etc. vil SNS 
medvirke til utvikling av framtidens sosiale, økologiske og økonomisk ansvarsfulle skogbruk og 
anvendelse av treråstoff i Norden. 
 
 
Ansvarsområde 
 
SNSs ansvarsområde omfatter skog og andra trebevokste områder (landskap, bynære skoger, parker, 
utmark), skogbruk, utnyttelse av treråstoff og andre skogsprodukter samt skogens ikke-kommersielle 
verdier. 
 
Virksomhetens delmål 
 
Nordisk skogforskningssamarbeid 
 
SNS vil  

� fremme oppbygging og utvikling av forskningsområder med en nordisk dimensjon gjennom å ta 
initiativ og bevilge støtte til nye tidsbegrensede, temainnrettede nettverk/aktiviteter 

� etablere avanserte felles nordiske forskningsnettverk (CARs) innenfor sitt ansvarsområde 

� oppnevne/etablere ekspertgrupper (”task forces”) med oppgave å utforme forslag til nye 
samnordiske prosjekt eller program, som kan søke finansiering hos nasjonale eller nordiske organ, 
og/eller EUs rammeprogram 

� støtte kunnskapsutbytte og kontakter innen etablerte samarbeidsområder gjennom bidrag til 
nettverksaktiviteter.  Samarbeidet innen de ”faste nettverksgruppene”innenfor nordisk 
skogforskning skal fortløpende vurderes 

� initiere utredninger til støtte for beslutningstagere og aktivt inngå i dialog med beslutningstagere 
om slike utredninger 

� skape nordiske synergieffekter gjennom å bevilge prosjektstøtte til koordinering av  forskning av 
høy kvalitet med en sterk nordisk dimensjon og nasjonal basisfinansiering. Innen områder hvor f. 
eks. teknikker trengs å utprøves, kan støtte til pilotprojekt (forprosjekt) bevilges 

� fremme samnordisk utnyttelse av unike forskningsfasiliteter (laboratorier, feltstasjoner) gjennom f. 
eks. publisering av register på SNSs hjemmeside. Fortsatt utvikling av den nordiske databasen for 
langsiktige feltforsøk (NOLTFOX) skal støttes, liksom samnordisk utnyttelse av feltforsøk 

� fungere som initiativtaker og katalysator til samordning av skoglig forskerutdanning i Norden.  
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Samarbeid med andre nordiske organ 
 
SNS skal  

� forsterke sin rådgivning til NEJS, KG-FJSL og Nordisk Ministerråd (NMR) i spørsmål vedrørende 
skog og skogforskning  

� øke sin kontakt med NEJS, KG-FJSL og NMR og vil, såfremt NEJS, KG-FJSL og NMR ønsker 
det, hvert år komme med en faglig oversikt over et politisk relevant emne på et felles møte for 
derved å styrke den forskningsbaserte skogpolitikk og det nordiske samarbeid 

� undersøke mulighetene for å etablere nordiske forskerskoler/forskerkurs innen relevante områder i 
samarbeid med NOVA og NorFA, og bistå disse organene med bedømmelse av søknader 

� virke for et fortsatt nært samarbeid med NKJ i spørsmål av felles interesse, samt for gode 
kontakter med øvrige organ og sektorer innen det nordiske samarbeidet.  

 
 
Samarbeid med Nordens nærområder 
 
Med Estland, Latvia og Litauen som EU-medlemmer fra mai 2004, vil det framtidige nærområdet 
primært dreie seg om med Nordvest-Russland. SNS vil arbeide for å fremme skogforskningssamarbeid 
mellom Norden og nærområdene, som er til nytte for begge regionene og som imøtekommer 
intensjonene i internasjonale overenskomster, særlig Baltic 21.  
 
SNS skal 

� virke for økt skoglig informasjons- og kunnskapsutbytte mellom Norden og dets nærområder  

� stimulere og støtte økt deltagelse fra nærområdene i SNS-støttet forskningsvirksomhet samt 
invitere deltagere fra nærområdene i relevante nettverksaktiviteter 

� ta hensyn til og søke å realisere samarbeidsinitiativ fra nærområdene 
 
Spesiell økonomisk støtte fra SNS til deltagelse fra/samarbeid med de baltiske landene vil opphøre i 
løpet av strategiplanperioden. SNS vil imidlertid fortsatt arbeide for å øke samarbeidet med de baltiske 
land, liksom Nordvest-Russland og det Atlantiske nærområdet vil bli inndratt i SNSs arbeid i økt 
omfang i strategiplanperioden. 
 
 
 
 
Øvrig internasjonalt samarbeid 
Gjennom koordinering av nordiske standpunkter og ved fremming av forskning av høy kvalitet vil 
SNS medvirke til å skapa en plattform, som styrker nordisk deltagelse i EU-samarbeid og i annen 
internasjonal sammenheng. 
 
SNS skal 

� følge planleggingen av EUs rammeprogram og aktivt framføre nordiske interesser  

� arrangere informasjons- og kontaktseminarer om skoglig forskning i EUs  rammeprogram 

� stimulere nordiske skogsforskere og skogforskningsmiljøer til å delta i EU-prosjekter/nettverk og 
initiere COST Actions. Om nødvendig kan SNS bidra økonomisk til utarbeiding av EU-søknader 

� holde kontakt med andre internasjonale skogsforskningsfora, som bl.a. IUFRO og EFI 

� holde kontakt med NKIS og på anmodning bistå nasjonale skogmyndigheter i Norden med 
forskningsbasert kunnskap i internasjonale skogprosesser.  

 
 



Kunnskapsspredning og kommunikasjon   
 
SNS skal  

� sørge for at forskningsresultater fra nordiske prosjekter formidles til relevante målgrupper 
innenfor skogbruk, skogindustri og samfunnet for øvrig  

� påse at forskningsresultatene kommuniseres til relevante instanser innenfor det nordiske 
samarbeidet 

� vise nytten av den nordiske skogforskningen 

� synliggjøre SNS sin virksomhet via Internet og andra relevante fora  

� virke for en fortsatt høy kvalitet hos Scandinavian Journal of Forest Research, samt at nordiske 
skogforskere publiserer forskningsresultat i denne eller andre, internasjonalt anerkjente tidsskrifter 

 
 

Prioriterte innsatsområder 
 
SNS vil i perioden 2004-2006 konsentrere forskningsstøtten til områder/temaer som det vurderes som 
strategisk viktig å bevare/utvikle i Norden, for eksempel: 
 

� genetiske ressurser og biodiversitet 

� utvikling av natur- og miljøvennlige skjøtselsformer 

� skogsektorens betydning i klimasammenheng, herunder bioenergi og oppfølging av 
Kyotoprotokollen 

� skogens sosiale funksjoner (frilufts- og rekreasjonsverdi, etc.) 

� økt merverdi og økt bruk av miljøvennlige produkter fra skogbruket 

� økonomisk bæredyktighet med særlig vekt på familieskogbruket i Norden 

� Skogbrukets fremtidige roller i samfunnet, herunder lokalsamfunnet 
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