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 1. Inledning  
 
SamNordisk Skogforskning (SNS)  
SNS bildades 1972. SNS är ett samarbetsorgan som verkar under Nordiska  
Ämbetsmannakommittén för Fiskeri, Jordbruk, Livsmedel och Skogsbruk (EK-FJLS) och 
finansieras med Nordiska Ministerrådets (NMR) budget. SNS's verksamhet regleras i stadgar, som 
antagits av NMR (2001, uppdaterade 2008). De ekonomiska ramarna för verksamheten fastställs i 
en treårig budgetöverenskommelse, samt genom årliga beviljningsbeslut av Nordiska Ministerrådet. 
SNS's verksamhet har utvärderats vid fem tillfällen (1992/93, 1995, 1999/2000 och 2003/2004 och 
2008, samt i en gallup år 2007). I samtliga evalueringar har samarbetet inom SNS bedömts fungera 
väl och skapa stor nordisk nytta.  
 
Strategiplanen 2010-2013, har behandlats av EK-FJSL och godkänts av SNS's styrelse i december 
2009.   
 
 
2. Vision och mål 
 
SNS's vision är ett fungerande, mångsidigt skogligt forskningssamarbete inom Norden med 
närområden, som är till gemensam nytta för skogsforskningen, skogsnäringen, samhället och 
miljön. I forskningssamarbetet har SNS en tydlig och viktig roll och är en anlitad och uppskattad 
samarbetspartner.  
 
SNS's övergripande målsättning är att främja forskningssamarbete avseende ett hållbart, 
mångfunktionellt skogsbruk och rådgivning till EK-FJLS och Nordiska Ministerrådet i frågor som 
rör skog och skoglig forskning. Genom strategiska aktiviteter inom forskningssamarbete och 
kommunikation av forskning, forskningsresultat och fakta med relevanta målgrupper, vill SNS 
medverka till att utveckla ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart skogsbruk och nyttjande av 
träråvara.   
 
SNS strävar efter att skapa nordisk synergi inom skogsforskningen, främja utvecklingen av nya 
forskningsfält och stärka Nordens roll i det europeiska samarbetet inom skogsforskning genom 
samarbete med EFI's (European Forest Institute) regionala kontor. SNS strävar till att utveckla sin 
struktur och verksamhet för att på bästa möjliga sätt svara mot dagens behov.  
   
SNS främjar jämställdhet mellan könen.   
 



3. Policy  
 
3.1 Ansvarsområde  
SNS's ansvarsområde är brukande av skogsmark, men också beskogning av annan mark. 
Trädbevuxna områden i urbana miljöer (t.ex.: parker, stadsträd och rekreationsområden) ingår även.   
Ansvarsområdet omfattar dessutom skogens funktion i samhället, nyttjande av träråvara och andra 
skogsprodukter samt skogens icke-kommersiella värden.  
 
SNS analyserar fortlöpande behovet av nysatsningar inom relevanta forskningsområden.  
När så är lämpligt utser SNS nya nätverk/expertgrupper, initierar utredningar eller vidtar andra 
nödvändiga åtgärder.  
 
 
3.2 Prioriterade insatsområden 2010-2013  
SNS forskningsstöd är en viktig del av den nordiska skogsforskningens samarbete. SNS strävar mot 
en koncentration av forskningsstödet till områden som bedöms vara viktiga för utvecklingen inom 
Norden och som utpekas i nordiska strategier. SNS stödjer forskningsområden, där betydande 
nordiska synergieffekter kan uppnås. Överlag är inriktningen på hållbart nyttjande av skogen, skydd 
och skötsel av skogar med beaktande av deras ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella 
värden.  
Prioriterade forskningsområden är: 
 

• 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. 

 
Närmare prioritering av forskningsområden görs i samband med den årliga utlysningen av 
ansökningar. SNS's forskningsstöd går till projekt, CAR (Centres of Advanced Research) och nya, 
respektive fasta nätverk.  
 
SNS prioriterar i sin verksamhet Nordiskt skogsforskningssamarbete, Samarbete med andra 
nordiska organ, Samarbete med Nordens närområden, Övrigt internationellt samarbete samt 
Kunskapsspridning och kommunikation. Se närmare i bilagan! 
   


