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1. Virksomhedsberetning 
 
1.1. Aktiviteter  
 
Administration 

Den 1. januar 2010 skiftede SNS formandskab og sekretariatet fra Finland til Danmark. SNS 
har i 2010 haft sekretariat på Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet. 
Forstfuldmægtig Pernille Karlog, Naturstyrelsen, har været formand og ph.d. Katrine Hahn 
Kristensen har været sekretær. Der er afholdt to bestyrelsesmøder d. 6-7. maj i Polen 
(Bialowieza National Park) og d. 18. november i København. Forud for begge møder blev der 
afholdt et kontaktpersonmøde, hvoraf det første var en videokonference. Mellem møderne har 
sekretariatet varetaget SNS-arbejdet med løbende kontakt til formand og kontaktpersoner. De 
selvstyrende områder Åland og Færøerne har deltaget aktivt i bestyrelsesarbejdet. Formand, 
sekretær og bestyrelsesmedlemmer har deltaget i NMR (Nordisk Ministerråd) - og andre 
møder. SNS har arbejdet i forhold til kontrakten mellem NMR og SNS, som gælder for 2010-
2013. Strategiplanen for 2010-2013 følger samme periode. På SNS-møderne er der bl.a. 
godkendt arbejdsprogram for 2011 samt nye netværk, projekter og CAR. 
 
Bestyrelsen 

Bestyrelsesmedlem Håkan Wirtén (Sverige) stoppede i SNS i sommeren 2010 pga. nyt 
arbejde og blev afløst af Johan Wester fra Skogsstyrelsen. Hans Fredrik Hoen (Norge) trådte 
ud af bestyrelsen i november i forbindelse med sin udnævnelse som rektor for UMB. Den 
nuværende bestyrelse er udpeget frem til 31/12 2011 og der skal derfor udpeges 
bestyrelsesmedlemmer for den kommende 4-års periode i løbet af 2011. 
 
I anledning af NMR-sekretariatets flytning til Stranden 18 i sommeren 2010 bidrog SNS med 
en gave i form af fremtidig møblering af generalsekretærens mødelokale i rødkerne bøg. 
Tanken er at fremme brugen af rødkernetræ i møbler af høj designmæssig værdi. 
 
Forskningsprojekter 

For 2010 bevilligede SNS støtte til et 3-årigt forskningsprojekt. Herudover fortsatte 4 projekter 
som var igangsat i tidligere år. For 2011 har SNS behandlet 7 ansøgninger om støtte til nye 
forskningsprojekter med en samlet ansøgningssum på 4.8 mio. DKK. Ansøgningerne er blevet 
bedømt med hensyn til videnskabelig kvalitet, relevans og nordisk nytte. SNS besluttede at 
bevillige støtte til 3 nye forskningsprojekter hvoraf et pilotprojekt (340.000 DKK) og to 3-
årige projekter (370.000 DKK/år og 111.000 DKK/år). 
 
Netværksaktiviteter 

For 2010 bevilligede SNS støtte til 12 netværk, som har gennemført deres aktiviteter 
succesfuldt  (bilag 1). Der er indkaldt slutrapporter for de gennemførte aktiviteter. For 2011 
har SNS behandlet 11 ansøgninger på totalt 3.5 mio. DKK for nye netværksaktiviteter. SNS 
besluttede at støtte 9 netværk i 2011 med en samlet sum på 1.163.337 DKK. 
 
Centers of Advanced Research (CAR) 

De fem CAR, som SNS har støttet i perioden 2005-2010 er afsluttet i 2010 og der foregår i 
øjeblikket afrapportering. I 2010 har SNS støttet de fem CAR med i alt 1.6 mio. DKK.  
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Støtten fra SNS til CAR er lille (5-10%) i sammenligning med den tilknyttede satsning fra 
organisationerne selv. CAR-projektlederne sammenstiller korte "policy briefs" om 
resultaterne på SNS- eller egne CAR-hjemmesider. I foråret 2010 annoncerede SNS en 
utlysning for nye CAR. SNS har behandlet 7 ansøgninger på totalt 14,7 mio DKK om nye 
CAR og besluttede på sit novembermøde at give støtte til 4 nye CAR med en bevilling på 
400.000 DKK/CAR/år. 
 
Formidling  

Sekretariatet har i 2010 forberedt en større revision af SNS-hjemmesiden. Det er vurderet at 
hjemmesiden har behov for en forbedring både teknisk, design- og formidlingsmæssigt. Den 
nye version af hjemmesiden forventes klar i marts 2011. Forarbejdet til den nye hjemmeside er 
gjort i samarbejde med Mats Hannerz, Silvinformation og webbureauet Underhuset, Uppsala. 
 
SNS og forlaget Taylor & Francis har afholdt årsmøde i maj 2010, hvor bl.a. 25-års jubilæet 
for Scandinavian Journal of Forest Science (SJFR) blev planlagt. Tidsskriftet udkommer seks 
gange om året og indeholder nyhedsbrevet News & Views, der kan downloades frit. News & 
Views vil fremover være en del af et SNS-nyhedsbrev, der kan abonneres på via SNS-
hjemmesiden. Redaktør for SJFR er ph.d. Mats Hannerz, Silvinformation. 25-års jubilæet for 
SJFR blev afholdt som et succesfuldt seminar på IUFRO-konferencen i Seoul, Korea i august 
2010 med over 70 deltagere. Der blev udgivet et særnummer af SJFR med særlig vinkel på 
udviklingen i skovforskningen de kommende 25 år. SNS uddelte på konferencen et 12-siders 
farvetryk “Forest research in the North - Forest Research organizations in the Nordic and 
Baltic countries 2010” som blev modtaget med god interesse.  
 
SNS har også en aftale med Taylor & Francis vedrørende udgivelsen af det videnskabelige 
tidsskrift Wood Material Science and Engineering (WMSE). Tidskriftet udkommer fire gange 
om året. Redaktør er professor Dick Sandberg, Växjö Universitet.   
 
En vigtig del forskningsformidlingen fra SNS sker via de SNS-støttede netværk, projekter og 
CAR, hvoraf mange har oprettet egne hjemmesider og arrangerer konferencer, ekskursioner og 
seminarer. I forbindelse med den nye hjemmeside for SNS vil der være god mulighed for at 
præsentere aktiviteter og resultater her.  
 
SNS har i samarbejde med EFINORD påbegyndt arbejdet med en nordisk-baltisk 
informationsportal (web) for skovforskning. Det foreløbige arbejdsnavn er ”NB Forest - 
research-based information on Nordic and Baltic forests and forestry”. Portalen skal ses som 
en regional mulighed for vidensdeling og kapacitetsopbygning og er foreløbigt finansieret med 
200.000 DKK fra Nordisk Ministerråd. Projektet er en del EFINORD flagskibet indenfor 
Østersøstrategien. I arbejdet deltager foruden SNS-sekretariatet og EFINORD også SNS-
netværket for  kommunikatører i skovforskning samt kommunikations-rådgivere fra Metla. 
 
SNS-sekretæren deltog i NMR’s Institutionsseminar for kommunikationsrådgivere i november 
2010 som et led i forberedelserne med fornyelsen af SNS hjemmesiden og for at netværke med 
andre nordiske organisationer under NMR. 
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Udredninger og opgaver 

SNS (Hans Fredrik Hoen og Johs Kolltveit) holdt et oplæg om ”Nordisk og nordeuropæisk 
skovforsknings bidrag og prioriteringer i den fremtidige skov-, klima- og miljøpolitik” for 
Nordisk Råds Miljø- og Naturresurseudvalgs seminar om nordisk politik for fremtidens jord- 
og skovbrug i april 2010 i Oslo. Oplægget blev vel modtaget. Det foreløbige resultat er en 
rekommendation (nr. 18 2010), som fokuserer på jordbrugs- og skovbrugspolitik. 
 
SNS har rapporteret for 2010 om de vigtigste indsatser indenfor afsluttede, igangværende og 
kommende aktiviteter, som har bidraget til implementeringen af den nordisk strategi for 
bæredygtig udvikling 2009-2012. 
 
 
1.2. Samarbejde 
 
Samarbejde med EFINORD 

EFINORD åbnede sit regionale kontor i København i april 2010 med ansættelsen af Mika 
Mustonen som Head of Office. EFINORD er placeret dør-om-dør med SNS-sekretariatet. I 
2010 blev der igangsat tre større samarbejdsprojekter: 

1) Udvikling af fælles utlysning for SNS-EFINORD netværk for skovforskning gældende 
fra 2012. 

2) Etablering af fælles nordisk-baltisk informations portal ”NB Forest” 
3) 3-dagsmøde i november 2010 bestående af fire arrangementer: 1) første møde for 

EFINORD Advisory Group (SNS formanden deltog), 2) heldagsmøde mellem 
direktører for skovforskningsinstitutioner i den nordiske, baltiske og atlantiske region 
og 3) officiel indvielse af EFINORD og 4) SNS bestyrelsesmøde (EFINORD deltog) 
med støtte fra Naboer i Vest-programmet. 

 
Derudover har samarbejdet med EFINORD i 2010 primært fokuseret på flagskibet EFINORD 
indenfor EU’s Østersøstrategi, hvor der er udviklet et Memorandum of Understanding (MoU) 
og etableret en styregruppe for flagskibet bestående af EFINORD (Mika Mustonen), Jord- og 
skovbrugsministeriet i Finland (Teemu Seppa) samt SNS (Katrine Hahn Kristensen). SNS 
fungerer som repræsentant for NMR. 
 
Samarbejde med Nordens nærområder 

SNS har gennem mange år arbejdet for en øget informations- og erfaringsudveksling mellem 
skovforskere i Norden og dets nærområder, bl.a. ved at invitere deltagere fra de baltiske lande 
og NV-Rusland til at deltage i SNS-støttede forskningsaktiviteter og netværk. I 2010 var et af 
netværkene koordineret fra Estland. Forskere fra baltiske lande og NV-Rusland har deltaget i 8 
ud af 12 netværksaktiviteter i 2010 og desuden i en del projekter. 
 
Samarbejdet med EFINORD vil betyde at der allerede i 2010 blev skab bedre kontakt til især 
baltiske skovforskningsinstitutioner, og denne proces forventes forstærket i de kommende år. 
Også kontakter i NV-Rusland vil kunne fremmes gennem samarbejde med EFINORD og 
gennem projekter i Østersøstrategien. 
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Samarbejde med andre nordiske organer 

SNS deltog i februar 2010 i et tværsektorielt møde med NEF (Nordisk Energiforskning), NKJ 
og NEFCO i København, som blev fulgt op af et møde med NEF og NKJ i maj i Oslo for at 
undersøge mulighederne for fremtidigt samarbejde. Samarbejdet blev desværre ikke yderligere 
udviklet i 2010 og SNS fik trods aktive input ikke indflydelse på den utlysning af 
forskningsmidler som NEF foretog i efteråret 2010. SNS har bidraget til abstract om bioenergi 
som NEF præsenterer i Kina i 2011. 
 
SNS havde møde med NICe og Nordforsk i Oslo i maj 2010, hvor bl.a. etableringen af NKJ-
sekretariatet hos NordForsk blev præsenteret. SNS har fulgt udviklingen i NKJ i 2010 og har 
inviteret NKJ til at deltage i førstkommende SNS bestyrelsesmøde i 2011 for at opnå 
yderligere, fremadrettet samarbejde. 
 
SNS har samarbejdet aktivt med NordGen i forbindelse med projekter under EFINORD-
flagskibet i Østersøstrategien. NordGen og Gene-CAR fra SNS modtog fælles projektmidler 
fra Nordisk Ministerråd til et projekt indenfor genetik og tilpasning af arter i forbindelse med 
klimaforandringer. Både NordGen og SNS har deltaget i møder vedrørende Østersøstrategien. 
 
SNS har haft to repræsentanter i Selfoss ad hoc-gruppen for opfølgningsprogrammet for 
Selfoss-deklarationen. Gruppen afsluttede sit arbejde i foråret 2010 og rapporten blev 
behandlet på EKFJLS-mødet i november 2010 hvor rapportens anbefalinger blev prioriteret. 
Projektarbejde som følge af disse prioriteringer vil involvere både SNS og NordGen.   
 
Samarbejdet mellem NOVA University og SNS er baseret på den aftale, der blev indgået i 
starten af 2010. SNS har forpligtiget sig til at bidrage med økonomisk støtte til afholdelsen af 
skovrelaterede ph.d. kurser i NOVA-regi. I 2010 bidrog SNS med støtte til to kurser (”Forest 
technology” og ”Applied statistics for foresters”). 
  
Øvrigt internationalt samarbejde 

SNS har via støtte till European Forest Institute (EFI) bidraget til arbejdet med den strategiske 
forskningsagenda, Strategic Research Agenda (SRA), for skovsdelen af ”the European Forest-
Based Sector Technology Platform” (FTP - www.forestplatform.org). SNS støttede i 2010 et 
projekt (SNS-103) med tilknytning til WoodWisdomNet. 
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1.3. Indikatorer 2010 
 
Tabel 1.3.1.  Kvantitative mål 
Indikator Mål Opnået 2010 

Forskningsprojekter 2010-2013   

Mindst 4 projekter, som SNS støtter i 2010-2013, leder til 
politiske, administrative eller praktiske initiativer senest i 2013  

4 0 

Resultaterne fra mindst 2 projekter skal støtte de nordiske lande i 
internationale eller EU-skovprocesser  

2 0 

Centres of Advanced Research (CAR) 2010-2013   
Lederne af CAR kommunikerer løbende og mindst hvert år om 
arbejdet og resultater. SNS formidler resultaterne til EK-FJLS 

Afsluttende 
rapport, 5 CAR 

5 

Netværksaktiviteter 2010   

SNS informerer NMR om hvad de enkelte netværksaktiviteter 
har ført til 

12 12 

Samarbejde med andre nordiske FoU-organer   

Bidrage med støtte til 1-4 skovrelaterede forskerkurser årligt  i 
samarbejde med NOVA 

1-4 2 

Samarbejde med andre nordiske organer   

En repræsentant fra SNS skal deltage på alle møder i EK-FJLS 2 møder/år 2 møder  

SNS skal have repræsentant i arbejdsgrupper Selfoss Selfoss, 2 
repræsentanter 

Samarbejde med Baltikum og NV-Rusland   
De baltiske lande og NV-Rusland deltager i netværksaktiviteter 
og møder 

 Deltog i 8 af 12 
netværk 

Vidensdeling og kommunikation   
Forskningsresultater fra hvert projekt skal offentliggøres i 
videnskabelige / faglige tidsskrifter 

5 4 

Opgradering/modernisering af hjemmeside og formidling af 
nordiske skovforskningsresultater 

Ny hjemmeside 
2011 

Forberedelse af 
ny hjemmeside 

Ligestilling   
Initiativer, der gør at et øget antal kvindelige projektledere og 
forskere søger om støtte til eller medvirker til nye projekter 

Flere initiativer 0 

 
 
Ligestilling 

SNS tager løbende hensyn til ligestilling, hvilket også er forankret i strategien, resultataftalen 
og arbejdsprogrammet. I forbindelse med utlysning af forskningsmidler gøres der 
opmærksom på at ligestilling blandt  mænd og kvinder er en faktor som indgår i 
bedømmelsen og prioriteringen af ansøgninger. Af nedenstående tabel (1.3.1) fremgår det at 
SNS i mange tilfælde ikke formår at leve op til det nordiske mål for ligestilling (40/60). Bedst 
står det til for forskningsprojekterne, som har en 40/60 fordeling for projektledere og 50/50 
fordeling for deltagende forskere. For netværk var der i  2010 kun 1 kvindelig koordinator, 
mens fordelingen var 33/67 i 2009 og 22/78 i 2011. For nye CAR er der kun mandlige 
projektledere. SJFR udgav i oktober 2010 et særnummer med titlen ”Gender research in 
forestry”, som resultat af et SNS-støttet seminariet ”2nd Gender and Forestry Conference”. 
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Tabel 1.3.2.  Ligestillingstabel 2010   
 Kvinder/Mænd Fordeling %  

SNS bestyrelse    
Bestyrelsesmedlemmer 3/7 30/70 � 
Suppleanter 3/4 43/57 ☺ 
Observatører 1/2 33/67 �/☺ 
Forskningsprojekter støttet i 2010    

Projektledere 2/3 40/60 ☺ 

Deltagende forskere (eksklusiv projektledere) 14/14 50/50 ☺ 
Netværksaktiviteter støttet i 2010    
Koordinatorer 1/11 9/91 � 
Nye projektansøgninger for 2011    

 Projektledere – ansøgte 
                       – bevilligede 

1/7 
0/3 

13/77 
0/100 

� 
� 

Deltagende forskere (eksklusiv projektledere) 
                       – ansøgte 
                       – bevilligede 

 
15/23 
13/10 

 
39/61 
57/43 

 
☺ 
☺ 

Nye ansøgninger om netværk for 2011    

Projektledere   – ansøgte 
                        – bevilligede 

2/9 
2/7 

18/82 
 22/78 

� 
� 

Nye ansøgninger om CAR for 2011    

Projektledere   – ansøgte 
                        – bevilligede 

0 /7 
0 /4 

0/100 
 0/100 

� 
� 

Deltagende forskere (eksklusiv projektledere) 
                       – ansøgte 
                       – bevilligede 

 
21/58 
19/39 

 
27/73 
33/67 

 
� 

�/☺ 
 
 
1.4. Afvigelser og fremtidsudsigter 
 
SNS har i 2010 levet op til sine målsætninger på de fleste områder, hvor 2010 er det første år i 
en ny resultataftaleperiode (2010-2013). SNS har taget en ny strategi i brug, hvilket bl.a. har 
afspejlet sig i hvilke forskningsprojekter, netværk og CAR som fik bevilliget midler for 2011-. 
Der kan fortsat forbedres på samarbejdet med andre nordiske organisationer, i forbindelse med 
konkrete samarbejdsprojekter, herunder samarbejde med bl.a. NKJ, NEF, NICe og NOVA. 
Interessen for at søge om SNS-midler har været tilstrækkelig og der forventes højere søgning i 
2011 i forbindelse med utlysning af fælles SNS-EFINORD netværk. Samarbejdet med 
EFINORD forventes at udvikles yderligere i 2011. På ligestillingsområdet bør SNS fremover 
prioritere konkrete tiltag. Den nye hjemmeside forventes at blive et meget aktivt værktøj 
fremover for både forskere, bestyrelse, sekretariat og beslutningstagere. 
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2. Årsregnskab                                                         01.01.2010-31.12.2010 
Resultatregnskab      

   Budget  Realiseret  Realiseret 

   2010  2010  2009 

Indtægter   (DKK)   (DKK)     (EUR) 

 Ordinære bevillinger 5.213.000  5.213.000  698.503 

 Tillægskontrakt og diverse indtægter 526.000  1.434.925  19.366 

Indtægter i alt  5.739.000  6.647.925  717.869 

        

Udgifter       

Administration, Sekretariat og styrelsen      

 Løn inkl. fælles omk. og lokaler 519.000 519.138 71.355 

 Rejse- og møder, styre + sekretariat  293.000 165.459 40.198 

 Hjemmeside 100.000 111.091 1.070 

 Kommunikation 486.550 440.917  1.250 

Administration i alt 1.398.550 1.236.603  113.873 
       

Udbetalinger, Støtte og bidrag      

 Netværk 1.102.600 1.110.281 146.900 

 Forskningsprojekter 1.739.000 1.752.757 218.000 

 CAR  1.628.000 1.641.585  235.000 

 Andre projekter 74.000 74.534  

 Tillægskontrakt 500.000  456.809  

 Diverse       43.251 

Udbetalinger i alt 5.043.600 5.035.966 643.151 

        

Virksomhedsudgifter i alt 6.442.150 6.272.569 757.024 

        

Resultat   375.356 -39.155 

        

        

BALANCE      Pr. 31.12.2010 

AKTIVER       

        

 Kasse og Bank    1.908.911 118.129 

Aktiver i alt    1.908.911 118.129 

       

        

PASSIVER       

        

 Eget kapital primo 2010                                                        0  157.284 

 Periodebegrænsning i forbindelse med systemskift 1.533.555   

 Årets resultat                                      375.356  -39.155 

Passiver i alt    1.908.911  118.129 
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Indtægter specifikationer      

   Budget  Realiseret  Realiseret 

   2010  2010  2009 

    (DKK)   (DKK)     (EUR) 

 Ordinære bevillinger 5.213.000  5.213.000  698.503 

 Tillægskontrakt og diverse indtægter 500.000  500.000   

 Overførsel fra tidligere år   874.784  19.366 

 Informa UK/SJFR royalty  26.000  25.088   

 Tilbagebetaling fra afsluttede projekter    35.053    

Indtægt i alt  5.739.000  6.647.925  717.869 

        

Udgifter specifikationer      

Administration      

Sekretariat:       

 Løn inkl. fællesomk. 484.000  484.138  68.320 

 Rejser  71.000  39.547  6.404 

 Administration og lokaler 35.000  35.000  3.034 

 Hjemmeside - udvikling 100.000  111.091  1.070 

 I alt  690.000  669.776  78.828 

Styrelse:       

 Rejse- og mødeaktiviteter  222.000  125.910  33.794 

 I alt  222.000  125.910  33.794 

        

 Kommunikation og vidensoverførsel:       

  SJFR N&V:  133.200  96.175   

  SJFR ”side-event” ved IUFRO världskongress  114.700  97.829   

  Wood Material Science and Engineering  59.200     

  NOVA   59.200  119.226   

  EFI, medlemsafgift  9.250  9.307  1.250 

  EFINORD, SNS bidrag 2010  111.000  118.380    

 I alt  486.550  440.917  1.250 

        

Netværk       

 
 N2010-01_NORFOR: Hållbart skogsbruk i norra 
Fennoskandia    74.000  74.534   

 
 N2010-02_Scandinavian Society of Forest 
Economics – SSFE Seminar 2010  155.400  156.453   

 
 N2010-03_World Dendro – International 
Conference on Dendrochronology 81.400  81.985   

 
 N2010-04_Utveckling och vidhållande av 
NOLTFOX  66.600  67.083   

 
 N2010-05_Nordiska arbetsgruppen för boreale 
naturskogars historia – PRIFOR   118.400  119.242   

 
 N2010-06_Underhåll av diken i trovmarksskogar 
– aktualisering av kunskap   74.000  74.534   

 
 N2010-07_Netværk for kommunikatører på 
nordiske og baltiske skovforskningsinstitutioner 74.000  74.534   
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 N2010-08_Disturbance Dynamics Analysis for 
Forest Ecosystem Management   59.200  59.635   

 
 N2010-09_Langsigtede effekter af intensiveret 
biomasse hugst til bioenergi   140.600  141.370   

 
 N2010-10_Forest Water Mercury Network – 
NorForM  96.200  96.888   

 
 N2010-11_Nordisk-Baltisk Nettverk for 
Treforskning och Trekonstruktion  96.200  96.888   

 
 N2010_12_Nordic Netvork on Forest Policy 
Sceicen  66.600  67.134    

  SUM   1.102.600  1.110.281  146.900 

        

 Forskningsprojekter       

 
 SNS-103_Ny teknologi för förbättrad information 
om virkesresurser 333.000  335.448   

 
 SNS-106_Askåterföring – långtidseffekter på 
trädtillväxt  296.000  298.408   

 
 SNS-107_Xylan modification for added value 
wood products   370.000  372.931   

 

 SNS-108_Satellite-based mapping of the 
growing season in northern Fennoscandia and 
neighbouring parts of NW Russia  370.000  373.005   

 
 SNS-109_Askdöd i Norra Europa / Decline of 
Fraxinus excelsior in northern Europe  370.000  372.965    

  SUM   1.739.000  1.752.757  218.000 

        

 CAR         

 
 CARe-FOR-US, Forestry serving Urbanised 
Societies  458.800  462.238   

  CAR-ES, Environmental Services   458.800  462.310   
  GENECAR, Forest Genetics and Tree Breeding  296.000  298.752   

  OSCAR, Operation Systems  377.400  380.923   

  PATHCAR, Forest Pathology   37.000   37.362    

  SUM   1.628.000  1.641.585  235.000 

        

 Andre projekter       

 
 Spruce in the contest of Global Change, special 
issue af SJFR  74.000  74.534    

  SUM   74.000  74.534  43.252 

        

 Tillægskontrakt       
 Evolutionary genetic project 200.000  200.000   

 
Etablering af en Nordisk-baltisk 
informationsservice for skov og skovbrug 200.000  200.110   

 
 Samarbejdsmøde fro nordisk-atlantisk-baltisk 
skovforskningssamarbejde  100.000  56.699   

  SUM   500.000  456.809   
         

 Udgifter i alt   6.442.150  6.272.569  757.024 

 
Regnskabsoplysninger 
Regnskabet for SNS føres efter kontantprincippet. Dette indebærer at bogføring af indtægter 
sker på indbetalingstidspunktet og bogføring af udgifter sker på udbetalingstidspunktet. Skov 
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& Landskab, Københavns Universitet anvender regnskabssystemet ØSS (Økonomisk 
StyringsSystem). 
 
På grund af overgang til nyt regnskabssystem i 2010 for Skov & Landskab blev regnskabet 
lukket tidligt for 2010. I den forbindelse fremstår en periodebegrænsningspost i balancen for at 
give et retvist billede af regnskabet. Udgifter til rejseaktivitet for bestyrelse og sekretariat er 
lavere end budgetteret pga. afholdelse af videokonferencer samt sekretariatets nærhed til 
NMR. 
 
  
3. Nøgletal og statistik 
 
Tabel 1: Resultatopsummering 
Resultatregnskab      
   Budget  Realiseret  Realiseret 

   2010  2010  2009 

Indtægter   (DKK)   (DKK)     (EUR) 
 Ordinære bevillinger 5.213.000  5.213.000  698.503 

 
Tillægskontrakt og diverse 
indtægter 526.000  1.434.925  193.366 

Indtægt i alt  5.739.000  6.647.925  717.869 
        

Udgifter        
Administration, Sekretariat og styrelsen      
 Løn inkl. fælles omk. og lokaler 519.000 519.138 71.355 
 Rejse- og møder, styre+sekretariat  293.000 156.457 40.198 
 Hjemmeside 100.000 111.091 1.070 

 Kommunikation 486.550 440.917  1.250 

Administration i alt  1.398.550 1.236.603  113.873 

       
Udbetalinger, Støtte og bidrag      
 Netværk  1.036.000 1.110.281 146.900 
 Forskningsprojekter 1.739.000 1.752.757 218.000 
 CAR  1.628.000 1.641.585  235.000 
 Andre projekter 74.000 74.534  
 Tillægskontrakt 500.000  456.809  
 Diverse      43.251 

Udbetalinger i alt  5.043.600 5.035.966 643.151 
        

Virksomhedsudgifter i alt 6.442.150 6.272.569 757.024 

        

Resultat    375.356 -39.155  
 
Tabel 2: Administrative udgifter 
   
(Opgives i hele 1.000) 2010 

DKK 
2009 
Euro 

Administrative udgifter 1.237 114 
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Tabel 3: Opstilling over bevægelser i perioden 2008-2010 
        

  2008 
Euro 

2009 
Euro 

2010 
DKK 

Overført fra tidligere år 101.450 157.284    874.784 

Budget 742.786   69.502 5.713.000 

Udbetalinger 701.467 757.024 6.272.569 

Overføring til kommende år 157.284 118.129    375.356 

    

 
Tabel 4: Forældede midler pr 31.12.2010 
   

 Beløb  

Overført fra før 2009 Kr. 874.784   

+ Budget 2010 Kr.5.713.000   

- Udbetalinger 2008 € 701.467   

- Udbetalinger 2009 € 757.024   

- Udbetalinger 2010 Kr.6.272.569   

 = Forældede midler Kr.375.356   

 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

UNDERSKRIFT 
 

SNS’s årsrapport for 2010 inklusiv bilag er sammenstillet og kontrolleret at undertegnende. 
 

København d. 31. marts 2011 
 
 

     
Pernille Karlog     Katrine Hahn Kristensen  
Bestyrelsesformand     Sekretær 
 


