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Resume  

 
 

I 2013 har SNS igangsat en række forskningsprojekter og -netværk indenfor bæredygtigt skovbrug 

og sat særlig fokus på skovens rolle i bioøkonomien. Den store interesse for bæredygtig bioøkonomi 

og forskningsbaseret viden om bioøkonomi har også afspejlet sig i de kongresser, netværksmøder 

og seminarer, som SNS har engageret sig strategisk i under året. 

  

SNS har udarbejdet og vedtaget en ny strategi for 2014-2017. Der satses på temaerne Bioøkonomi, 

Samfund og Klima i den nye strategi. SNS vil desuden udbygge sin position som netværksbaseret 

organisation med høj faglig profil og knytte bånd mellem forskning, udvikling, viden og policy indenfor 

skovsektoren og i samspil med øvrige aktører indenfor EK-FJLS. 

 

På formidlingssiden har SNS øget kommunikationen med målgruppen i form af nyhedsbreve, policy 

briefs, blogs, korte forskningsnyheder og netværksmøder. SNS anvender hjemmesiden, e-

nyhedsbreve, NB Forest og Facebook som formidlingskanaler og har taget initiativ til en 

udviklingsstrategi for NB Forest. 
 
Samarbejdet med EFINORD, NKJ, Nordgen og andre nordiske organisationer har udviklet sig 

positivt i 2013. I forhold til nærområderne har SNS bl.a. været initiativtager til og projektleder for 

projektet ”Bæredygtig Bioøkonomi i Arktis”, støttet forskningsansøgninger til Naboer i Vest-

programmet og været godt involveret i Østersøstrategien med flagskibet ”Sustainable Forest 

Management in the Baltic Sea Region – EFINORD” og den horisontale aktion ”Sustainable 

Development and Bioeconomy”. På EU-niveau er ansøgningen om ERA-NET SUMFOREST blevet 

godkendt (2014-2018), hvor SNS er en af de større partnere i ERA-nettet med ansvar for intern og 

ekstern hjemmeside og kommunikation. 
 
SNS havde i 2013 et samlet budget på 5.999.255 DKK og afsluttede året med et overskud på 569.526 
DKK, i det bestyrelsen i 2013 besluttede at overføre midler med henblik på en større strategisk 
satsning i 2014 i stedet for at igangsætte nye projektaktiviteter. 
 
SNS har i løbet af de sidste fire år under dansk formandskab succesfuldt udviklet sig fra et mere 
traditionelt fokus på forskningsprojekter til en netværksbaseret og policy-rettet organisation. Samtidig 
er det grundlæggende og vigtige forskningsarbejde i projekter og netværk bevaret og integreret. 
Arbejdet i SNS matcher den fælles vision for nordisk samarbejde for et grænseløst, innovativt, synligt 
og udadvendt Norden (Samarbejdsministrene, 6. februar 2014). 
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1. Virksomhedsberetning 
 
 
 
1.1. Aktiviteter  
 
Administration 
I 2013 har der været fokus på at sikre en god organisering og tidlig inddragelse af det 
kommende svenske formandskab og sekretariat i beslutninger og aktiviteter, som rækker ind i 
2014 og videre. Der er afholdt en række forberedende møder for både formandskab og 
sekretariat i 2. halvdel af 2013. Sekretariatet, som har ligget ved Institut for Geovidenskab og 
Naturforvaltning på Københavns Universitet med Katrine Hahn Kristensen som 
sekretariatsleder i 2010-2013, blev overdraget til Jonas Rönnberg og Inga Bödeker, begge 
SLU, Alnarp, pr. 1/1 2014. 
 
Bestyrelse 
SNS har afholdt to bestyrelsesmøder i 2013: Den 15.-16. maj på Bornholm og d. 28. 
november på Nordisk Ministerråds sekretariat i København. Forud for november-mødet blev 
der afholdt kontaktpersonmøde d. 11. november på Naturcenter Vestamager ved København 
med fokus på prioritering af netværksansøgninger for 2014. Mellem møderne har 
sekretariatet varetaget SNS-arbejdet med løbende kontakt til formand, kontaktpersoner og 
Nordisk Ministerråds (NMR) sekretariat. De selvstyrende områder Åland og Færøerne har 
deltaget aktivt i bestyrelsesarbejdet. Formand, sekretær og bestyrelsesmedlemmer har 
deltaget i NMR- og andre møder. SNS har arbejdet i forhold til kontrakten mellem NMR og 
SNS samt strategiplanen, der begge gælder for 2010-2013. Der er ikke foretaget 
udskiftninger i bestyrelsen i 2013. Ved udgangen af 2013 gav Pernille Karlog, Naturstyrelsen 
(Danmark), formandskabet videre til Jan Svensson, Formas (Sverige). 
 
SNS deltog med formand og sekretærer i EK-FJLS mødet på Nordgen i Alnarp d. 13.-14. 
november med det formål at orientere om SNS aktiviteter og få godkendt SNS’s nye strategi 
samt et par mindre vedtægtsændringer. Den nye SNS-strategi fokuserer på tre temaer 
indenfor skovsektoren og skovforskningen: Bioøkonomi, Klima og Samfund. Derudover har 
bestyrelsen godkendt arbejdsprogram for 2014, samt besluttet finansiering af nye netværk og 
øvrige aktiviteter. Endelig har bestyrelsen besluttet at ændre det engelske navn for SNS til 
”Nordic Forest Research”, hvilket er kortere og lettere at kommunikere. 
 
Forskningsaktiviteter 
Det overordnede formål for SNS er at støtte forskningssamarbejder, som fremmer et 
bæredygtigt og multifunktionelt skovbrug. Dette arbejde udføres via en lang række aktive 
forskningsnetværk, specifikke forskningsprojekter samt Centres of Advanced Research 
(CAR). 
 
Netværksaktiviteter 
I 2013 bevilligede SNS støtte til ti netværk, som har gennemført deres aktiviteter succesfuldt. 
Antallet af netværksansøgninger er støt stigende (Figur 1) og for 2014 har SNS og EFINORD 
sammen behandlet 20 netværksansøgninger på totalt 373.487 Euro. Det blev besluttet at give 
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støtte til elleve netværk i 2014 med en samlet bevilling på 189.500 Euro, hvilket er ca. 30.000 
Euro mere end i 2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
Figur 1. Netværksansøgninger (blå) og bevilligede netværk (røde) i perioden 2006-2014. Det bemærkes at SNS i 

2011 også modtog 7 CAR-ansøgninger, hvilket kan have reduceret antallet af netværksansøgninger noget for 

dette år. 

 

Forskningsprojekter 
I 2013 blev tre forskningsprojekter afsluttet, og tre nye forskningsprojekter blev igangsat. Der 
blev ikke foretaget en ny annoncering af projekter med start i 2013. SNS-styret besluttede at 
overføre de resterende 2013-midler til 2014 for en større strategisk satsning under svensk 
formandskab. 

 
Afsluttede projekter: 

• SNS-115: Nordic forest sector in the biobased economy – challenges for political 
science and economics (2013) 

• SNS-111: Forest preferences as affected by field layer characteristics (2011-2013) 
• SNS-110: Leaching of carbon, nitrogen and phosphorus from forest land in the Nordic 

and Baltic countries (2011-2013) 
 
Igangsatte projekter: 

• SNS-118: Ecological effects of intensive biomass harvesting in the Nordic and Baltic 
countries (2013-2014) 

• SNS-117: Preventive and restorative measures to reduce damage on forests - 
Phythoptora diseases in focus (2013-2015) 

• SNS-116: Exploring novel oxidative biocatalysts for tailored wood fibre modification 
(2013-2015) 

 
Centers of Advanced Research (CAR) 
SNS har bevilliget delfinansiering til fire nye CAR i perioden 2011-2015: 

• CARe-FOR-US-II: Nordic-Baltic Centre of Advanced Research on Forestry Serving 
Urbanised Societies 
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• CAR-ES: Centre of Advanced Research on Environmental Services from Nordic forest 
ecosystems 

• OSCAR2: Operating Systems for Centre of Advanced Research 
• AdapCAR: Centre for Advanced Research in forest genetics, breeding and 

regeneration for adapting and mitigating climate change 
 
De fire CAR støttes hver med 400.000 DKK/år, hvilket svarer til ca. 10 % af den samlede 
finansiering for hver CAR. Hver CAR har sin egen hjemmeside på SNS-hjemmesiden, hvor 
publikationer, fotos, mødedokumenter og fakta-ark/policy briefs er tilgængelige. 
 
Formidling  
I tillæg til den sædvanlige formidling har SNS i samarbejde med NB Forest udarbejdet en 
tosidet skabelon, NB Forest Research and Policy Brief, som SNS-støttede netværk, projekter 
og CAR skal udfylde, og som publiceres på både NB Forest og SNS’s hjemmesider. Denne 
brief præsenterer forskningsresultater i populær form. 
 
Tabel 1.1.1 .  Formidling af nordisk skovforskning 
Kommunikationsmiddel Effekt 

 
SNS hjemmeside 
 

Antallet af unikke besøg på SNS hjemmesiden 
(www.nordicforestresearch.org) er steget fra omkring 7.000 i 2012 til 
næsten 7.800 i 2013, hvoraf flest besøgende var fra de nordiske lande 
(Sverige, Finland, Danmark, Norge) efterfulgt af USA, Tyskland og UK. De 
mest besøgte sider er (i rækkefølge) ’About SNS’, ’SJFR’, ’Networks’, 
’WSE-network’, ’Research projects’, ’WMSE’, ’News & Views’ og ’Om 
SNS’. 61 % af besøgene på hjemmesiden kommer fra Google søgninger, 
19 % er direkte trafik og resten er henvisninger, primært fra norden.org, 
facebook.com og nbforest.info. 

SNS nyhedsbrev 
 

SNS udsendte i 2013 sit nyhedsbrev 8 gange til 1.300 abonnenter i 
forbindelse med udgivelsen af ’News & Views’. ’News & Views’ kan 
downloades fra SNS hjemmesiden, og artikler lægges også på NB Forest 
siden. 

NB Forest 
 

Portalen NB Forest (www.nbforest.info) blev lanceret i 2011 i samarbejde 
mellem SNS og EFINORD. Siden da har besøgstallet været stigende, med 
8.600 unikke besøgende i 2013. NB Forest har også oprettet en 
Facebook-side. SNS-sekretariatet igangsatte i slutningen af 2013 
udarbejdelsen af en strategi for 2014-2018, som skal klarlægge hvilken 
retning NB Forest skal udvikle sig i. Strategien kommer til at ligge klar i 
starten af 2014. 

Sociale medier 
 

SNS’s Facebook-side er fortsat blevet brugt til at dele korte nyheder, 
billeder og publikationer til en bredere målgruppe. Facebook-siden har flest 
likes fra Sverige, Danmark, Island, Norge og Finland, men også fra både 
Letland, USA, Tyskland m.fl. 

 
Videnskabelige tidsskrifter 
Tidsskriftet Scandinavian Journal of Forest Research (SJFR) er i fortsat positiv udvikling. 
SNS-sekretariatet, redaktøren for SJFR, Mats Hannerz, og Taylor & Francis (T&F) afholdt 
årsmøde d. 2. maj 2013 i Stockholm, hvor bl.a. impact factor, markedsføring og T&F’s 
deltagelse i seminar på IUFRO’s Verdenskongres i 2014 blev drøftet og besluttet. 
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Tidsskrift Wood Material Science and Engineering (WMSE) støttes af SNS med 60.000 
DKK/år til redaktionelt arbejde. Tidsskriftet udgives af Taylor & Francis, udkommer fire gange 
om året, og redaktør er professor Dick Sandberg (Linneuniversitetet). Det kan blive aktuelt at 
øge til seks udgivelser/år. En ansøgning om registrering i Thomson Reuter Web of Science 
index er indsendt, og der forventes beslutning i løbet af 2014. For at knytte SNS og 
tidsskrifterne tættere sammen besluttede SNS styret i 2013, at redaktørerne for henholdsvis 
Scandinavian Journal of Forest Research og Wood Material Science and Engineering skal 
skrive korte, populære resumeer af relevante artikler i de to journals for at få artiklerne ud til 
et større publikum. Disse præsenteres på SNS hjemmesiden. 
 
 
1.2. Samarbejde 
 
Nordisk samarbejde 
To af SNS’s vigtigste mål er at fremme samarbejdet med forskningsorganisationer i 
nærområderne, omkring Østersøen og i Nordatlanten, samt at styrke Nordens rolle i det 
europæiske samarbejde indenfor skovforskning og bidrage til, at nordiske skovforskere 
deltager i det internationale samarbejde. I 2013 var temaet bioøkonomi et synligt 
omdrejningspunkt for mange samarbejdsaktiviteter. 
 
Under svensk formandskabsprogram i Nordisk Ministerråd blev der arrangeret en konference 
”Industrial wood construction - on the path towards a growing biobased economy” d. 9-10. 
april 2013 i Växjö. SNS-sekretariatet bidrog med forslag til oplægsholdere indenfor 
skovforskningen, og formanden for SNS deltog i selve konferencen. 
 
Nordisk Ministerråd afholdt d. 11. december en stakeholder-konference i Stockholm for den 
horisontale aktion, hvor SNS bidrog til konferencens indhold og udformning, og gav en 
præsentation om skovens rolle i bioøkonomien. Under workshoppen blev flere nye 
projektideer udviklet. Under forudsætning af seed-money fra Nordisk Ministerråd er det 
muligt, at SNS deltager i udviklingen af et til flere nye projekter under den horisontale aktion. 
 
Samarbejde med EFINORD 
SNS og EFINORD har videreudviklet samarbejdet i 2013. EFINORD, repræsenteret ved 
lederen Mika Mustonen, deltog på begge SNS-styremøder i 2013, og SNS, repræsenteret 
ved formanden, deltager i Advisory Board for EFINORD. Ved udgangen af 2013 flyttede 
EFINORD kontor til Umeå, Sverige. En ny kontrakt mellem SNS og EFI vedrørende 
EFINORD for 2014-2015 er næsten klar. SNS og EFINORD har fokuseret samarbejdet på tre 
fælles projekter: 

1) Fælles annoncering, faglig vurdering, igangsætning og sparring med SNS-EFINORD 
netværk for 2014. 

2) Videreudvikling af den fælles nordisk-baltiske informationsportal ”NB Forest”, 
herunder udvikling af blog og policy briefs.  

3) Samarbejde om flagskibet EFINORD indenfor EU’s Østersøstrategi. Der blev afholdt 
flagskibsmøde i august i forbindelse med Priority Area Agri joint seminar d. 28.-29. 
august 2013 i Helsinki, Finland. Flagskibets nyhedsbrev udgives ca. fire gange årligt.  
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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. 
Samarbejdet indenfor Østersøstrategien har også fremmet kontakterne i NV-Rusland. 
Forskere fra de baltiske lande og/eller NV-Rusland har deltaget i de fleste forskningsnetværk, 
som fik finansiering i 2013 og desuden i en del projekter. 
 
SNS-sekretariatet har bistået et SNS netværk (NorForM – Northern Forest Water Mercury 
Network) i ansøgningsfasen for et Naboer i Vest projekt. Projektet ”Bioavailability of mercury 
in the aquatic food webs of Fenno-Scandia and Eastern Canada” modtog en bevilling på 
275.000 kr. i 2013. 
 
SNS ansøgte og modtog 200.000 kr. til projektet “Bæredygtig Bioøkonomi i Arktis” fra det 
Arktiske samarbejdsprogram, som også involverer NKJ, NordGen, AG-Fisk og en række 
aktører fra Island, Færøerne og Grønland. Projektets formål er at identificere muligheder og 
udfordringer for en bæredygtig bioøkonomi i Arktis med specielt fokus på primærerhvervene. 
Der blev afholdt et vellykket seminar i Grønland i september 2013, og projektet afsluttes i 
2014. Projektets resultater og policy brief kan hentes på 
http://www.nordicforestresearch.org/about-sns/baeredygtig-biooekonomi-i-arktis/. 
  
Samarbejde med andre nordiske organer 
Samarbejdet med andre nordiske organer har i 2013 været præget af et politisk og strategisk 
fokus på bæredygtig biomasseproduktion og bioøkonomi. SNS har bidraget aktivt til 
udmøntningen af ’Nordic Bioeconomy Initiative’ i samarbejde med bl.a. NKJ og AG-Fisk, og 
det forventes, at dette samarbejde vil forstærkes i 2014.  
 
SNS og Nordgen Skog afholdt arbejdsmøde d. 13. november i Alnarp. Formålet var 
erfaringsudveksling, øget kommunikation og fremtidige samarbejdsmuligheder. Mødet 
resulterede i flere konkrete tiltag for øget kommunikation og samarbejde om skovkonferencer. 
 
Samarbejdet mellem NOVA University og SNS er baseret på en aftale indgået i 2010, 
revideret i 2012. SNS har forpligtiget sig til at bidrage med økonomisk støtte til afholdelsen af 
skovrelaterede ph.d.-kurser i NOVA-regi. I 2013 bidrog SNS med støtte til to ph.d.-kurser: 

• Management of forest ecosystems for bioenergy, with implications for climate change, 
University of Eastern Finland 

• Planning REDD inventory: Using existing databases, fieldwork, and remote sensing 
based concepts, University of Eastern Finland. 

 
Øvrigt internationalt samarbejde 
I 2013 indgik SNS i arbejdet med ansøgningen om ERANET SUMFOREST, der vil kunne 
styrke SNS og Nordens rolle i det europæiske samarbejde indenfor skovforskning. 
Ansøgningen lykkedes, og ERANET SUMFOREST begynder 1. januar 2014. SNS har ansvar 
for delprojekter indenfor bl.a. projektkommunikation. 
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SNS er medlemsorganisation i European Forest Institute (EFI) og har via støtte hertil bidraget 
til arbejdet med den strategiske forskningsagenda, Strategic Research Agenda (SRA) for 
skovdelen af ’the European Forest-Based Sector Technology Platform’ (FTP).  
 
Der har været telefonmøder med den nyvalgte præsident for International Boreal Forest 
Research Organisation (IBFRA), Rasmus Astrup, Skog og Landskap, Norge. Det forventes at 
samarbejdet mellem SNS og IBFRA vil kunne udvikles til gavn for begge organisationer. 
 
 
1.3. Indikatorer 
 
Tabel 1.3.1 . Mål fra Arbejdsprogram 2013 
Målsætninger  Aktiviteter  

Nordisk skovforskningssamarbejde  

Fremme udviklingen af nye forskningsområder  • Skovens rolle i bioøkonomien 
• Phytophthora i skovtræer 
• Wood fibre modification 

Skabe nordisk synergi gennem projektstøtte til koordinering 
af nordisk forskning på højt niveau  

• Finansiering af 4 CAR (2011-
2015), 6 forskningsprojekter og 10 
forskningsnetværk  

Fremme nordisk udnyttelse af forskningsinfrastruktur og 
feltforsøg 

• Databaser, feltstudier og 
forskningsaktiviteter i netværk, 
projekter og CAR 

Samarbejde med andre nordiske organer  

Bistå EK-FJLS og NMR med kundskab og foreslå nye 
satsninger 

• News & Views og “Policy briefs” til 
EK-FJLS og NMR 

• Besvare konkrete forespørgsler 
• Forsknings- og udviklingsaktiviteter 

indenfor bioøkonomi 
Støtte skovbrugsvidenskabelig forskeruddannelse i 
samarbejde med NOVA 

• Økonomisk støtte til ph.d.-kurser 
og netværksaktiviteter 

• Formidling af forskerkurser og 
finansiering 

Nært samarbejde med EFINORD, NordForsk, NKJ, 
NordGen, NordGen Skog, Nordisk EnergiForskning og 
Nordisk Innovation. 

• Fælles EFINORD-SNS netværk, 
NB Forest og flagskib indenfor 
EUSBSR 

• Samarbejde med NEF, NKJ, AG-
Fisk m.fl. om Bæredygtig 
bioøkonomi i Arktis 

• Samarbejde m. NordGen Skog 
(formidling, konferencer mm) 

Samarbejde med Nordens nærområder  
Arbejde for øget udveksling af information og viden indenfor 
skov 

• Baltisk og russisk deltagelse i 
netværket NB Forest 

Arbejde for øget deltagelse i SNS-støttede aktiviteter og 
øvrigt samarbejde med nærområderne 

• Forskere fra de baltiske lande og 
NV-Rusland deltager i 
netværksaktiviteter, projekter og 
møder 

• Nyt Naboer i Vest projekter 
• Nyt projekt om bioøkonomi i Arktis 

Internationalt samarbejde  
Medvirke i aktiviteter koblet til EU, holde kontakt til 
internationale organisationer (IUFRO, IBFRA), samarbejde 

• Øget samarbejde med EFINORD 
og IUFRO 
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med EFINORD om makroregionale spørgsmål • Flagskib og Horisontal Action 
indenfor EUSBSR 

• Partner i ERANET SUMFOREST 
(2014-2018) 

Videndeling og kommunikation  
Nordisk forskning kommunikeres i relevante medier og til 
rette målgrupper. SNS-aktiviteter synliggøres. 

• Tidsskrifterne SJFR og WMSE 
• Nyhedsbrev ’News & Views’ 
• SNS-hjemmeside opdateret 
• NB Forest portal + ny strategi 
• SNS Facebookside meget aktiv 
• Policy briefs etableret 

Medvirke til fortsat høj kvalitet på SJFR og WMSE • Special issues, stigende impact 
factor, nyt tiltag med korte 
resumeer af udvalgte artikler 

• Planlagt IUFRO-seminar om skov 
og bioøkonomi (med SJFR) 

Øvrige målsætninger  
Udarbejdelse af ny strategi 2014-2017 
Planlægge og gennemføre overdragelse af formandskab og 
sekretariat fra Danmark til Sverige 

• Ny strategi for SNS godkendt 
• Velgennemført overdragelse af 

formandskab og sekretariat 

 
 
Ligestilling 
SNS tager løbende hensyn til ligestilling, hvilket også er forankret i arbejdsprogram og 
resultataftale. I forbindelse med annoncering af netværks- og forskningsmidler gøres der 
opmærksom på, at ligestilling blandt mænd og kvinder er en faktor, som indgår i 
bedømmelsen og prioriteringen af ansøgninger. Det er en fortsat udfordring at leve op til 
målsætningerne for både SNS’s bestyrelse og for ansøgere i forhold til kønsfordelingen i 
CAR, projekter og netværk. Af nedenstående tabel (1.3.2) fremgår det, at SNS i overvejende 
grad ikke lever op til det nordiske mål for ligestilling (40/60).  
 
Ledelse og koordination: I 2013 var samtlige forskningsprojekter ledet af mænd. For CAR og 
netværk i 2013 var fordelingen af koordinatorer noget bedre (hhv. 25/75 og 30/70), men 
stadig et stykke fra de nordiske måltal. For netværk bevilliget i 2014 er fordelingen for 
netværkskoordinatorer ændret markant i retning af færre kvindelige koordinatorer (18/82). 
For SNS-styret som helhed (styremedlemmer og observatører) er der fortsat også relativt 
skæv fordeling. 
 
Projekt- og netværksdeltagelse: I projekter aktive i 2013 var der god fordeling af kvinder og 
mænd som projektdeltagere med ca. halvt af hver (52/48). Også fordelingen af CAR-
deltagere (33/67) nærmer sig de nordiske mål. 
 
Nordisk Ministerråd har igangsat en større ligestillingsindsats i 2013 (”Ligestilling skaber et 
bæredygtigt samfund”), og SNS har meldt interesse for at være ’case’ for indsatsen, dog 
foreløbigt uden resultat. I arbejdsprogrammet for 2014 er det målsat, at SNS skal udarbejde 
en plan for øget ligestilling med bistand fra Nordisk Ministerråds sekretariat. 
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Tabel 1.3.2 .  Ligestillingstabel 2013 
 Kvinder/Mænd Fordeling %  

SNS bestyrelse     
Bestyrelsesmedlemmer 3/7 30/70 �/☺ 

Observatører 0/2 0/100 � 

    
CAR støttet i 2013     

Koordinatorer 1/3 25/75 � 

Deltagende forskere (eks. koordinator) 19/39 33/67 �/☺ 

Forskningsprojekter støttet i 2013     

Projektledere 0/6 0/100 � 

Deltagende forskere (eks. projektledere) 24/22 52/48 ☺ 

Netværksaktiviteter støttet i 2013     
Koordinatorer 3/7 30/70 �/☺ 
    
Nye netværksansøgninger for 2014     

Koordinatorer – ansøgte 
                       – bevilligede 

6/14 
2/9 

30/70 
18/82 

�/☺
� 

 
 
1.4. Afvigelser og fremtidsudsigter 
 
SNS har i 2013 levet op til sine målsætninger på alle områder bortset fra ligestilling. 2013 var 
sidste år i resultataftaleperioden 2010-2013, og det har været et overgangsår mellem 
eksisterende og fremtidig strategi. Evalueringen af SNS i 2012 har sat fokus på SNS og den 
fremtidige strategiske udvikling af det nordiske skovforskningssamarbejde. 
 
Interessen for at søge om SNS-midler har været tilfredsstillende og stigende, og samarbejdet 
med EFINORD om fælles annoncering af netværksmidler har sikret et større og bredere 
ansøgerfelt i år. Samarbejdet med EFINORD forventes yderligere udviklet i 2014 indenfor 
EU’s Østersøstrategi og med NB Forest. Med den nye strategi vil SNS lægge stor vægt på 
aktivitet indenfor forskningsområderne ’Bioøkonomi’, ’Samfund’ og ’Klima’ i de kommende år. 
 
2013 viste gode muligheder for samarbejde med andre nordiske organisationer i forbindelse 
med konkrete projekter, især NKJ, Nordgen og AG-Fisk. Der er potentiale for at udvide 
samarbejdet med andre nordiske institutioner og arbejdsgrupper indenfor energi (NEF) og 
miljø (TEG, MEG). På ligestillingsområdet vil SNS prioritere konkrete tiltag, jvf. 
Arbejdsprogrammet for 2014. 
 
Kommunikation via hjemmesider, nyhedsbreve og sociale medier forventes at få stigende 
betydning fremover. Endelig forventes det at samarbejdet indenfor ERANET SUMFOREST vil 
skabe nye samarbejdsmuligheder på europæisk plan for SNS. 
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2. Årsregnskab 01.01.2013 - 31.12.2013 
 

Budget  
 

Realiseret  
 

Realiseret  

2013 
 

2013 
 

2012 

 (DKK) 
 

 (DKK) 
 

 (DKK) 

INDTÆGTER 
     Ordinære bevillinger 5.599.000 5.599.000 5.413.000 

Indgående kapital (overførsel fra forrige år)  69.136 69.136 66.637 

SJFR Royalty   100.000 189.100 71.350 

Tilbagebetaling, afsluttede projekter 31.119 24.184 88.109 

Grønland  200.000 119.960   

Indtægter i alt 5.999.255 6.001.380 5.639.096 

UDGIFTER 

Administration, sekretariat og bestyrelsen: 

Løn inkl. fælles omk. og lokaler 560.000 560.000 535.000 

Rejse- og møder, bestyrelse + sekretariat  220.000 205.533 171.748 

Hjemmeside 30.000 32.535 5.028 

Kommunikation 509.500 494.722 417.910 

Administration i alt 1.319.500 1.292.790 1.129.686 

UDBETALINGER, STØTT OG BIDRAG 

Netværk 1.094.755 1.094.402 1.043.836 

Forskningsprojekter 1.281.000 1.281.000 1.152.805 

CAR 1.600.000 1.600.000 1.600.000 

Diverse 700.000 163.662 643.634 

Udbetalinger i alt 4.675.755 4.139.064 4.440.275 

Virksomhedsudgifter i alt 5.995.255  
 

5.431.854 
 

5.569.960 

RESULTAT 0  569.526  69.136 

     
AKTIVER 

Kasse og Bank 540.512 69.136 

Tilgodehavende: 

- Rejse jan. 2014 Sverige 4.014 0 

- Løn jan. 2014 25.000 0 

Aktiver i alt 569.526 69.136 

   
PASSIVER 

- Eget kapital primo 66.637 66.637 

- Driftsført -66.637 -66.637 

Årsresultat 569.526 69.136 

Passiver i alt 569.526 69.136 
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INDTÆGTSPECIFIKATIONER 

Ordinære bevillinger 5.599.000 5.599.000 5.599.000 

Indgående kapital (overførsel fra forrige år)  69.136 69.136 66.637 

SJFR Royalty   100.000 189.100 71.350 

Tilbagebetaling, afsluttede projekter 31.119 24.184 88.109 

Grønland  200.000 119.960   

Indtægter i alt 5.999.255 6.001.380 5.825.096 
 
UDGIFTSPECIFIKATIONER 
ADMINISTRATION 
SEKRETARIAT 

Løn 525.000 525.000 500.000 

Rejser 60.000 22.610 44.747 

Administration og lokaler 35.000 35.000 35.000 

Hjemmeside - udvikling 30.000 32.535 5.028 

I alt 650.000 
 

615.144 
 

584.775 
 
 
 BESTYRELSEN 

Rejse- og mødeaktiviteter  160.000 182.923 127.001 

I alt 160.000 
 

182.923 
 

127.001 
 
 
 KOMMUNIKATION 

     
 SJFR N&V:  170.000 

 
175.021 

 
141.829 

 Wood Material Science and Engineering  60.000 
 

60.000 
 

24.951 

 NOVA  90.000 
 

78.769 
 

61.417 

 EFI, medlemsafgift  9.500 
 

9.317 
 

9.289 

 EFINORD, SNS bidrag   180.000 
 

171.615 
 

180.423 

 I alt 509.500 
 

494.722 
 

417.910 
 
  
NETVÆRK 

     
 N2013-01_WSE  149.200 149.132 156.578 

 N2013-02_Forest inventory  145.470 145.404 134.200 

 N2013-03_PRIFOR  149.200 149.132 175.218 

 N2013-04_NEFOM  149.200 149.192 82.017 

 N2013-05_NorForm  82.060 82.048 100.657 

 N2013-06_Social indicators  74.600 74.589 37.281 

 N2013-07_Forest policy  110.035 109.985 74.561 

 N2013-08_Natural disturbance dynamics  48.490 48.483 74.561 

 N2013-09_Forest in Urban and rural studies  74.600 74.589 104.385 

 N2013-10_Forest regeneration  111.900 111.849 104.377 

 I alt 1.094.755 1.094.402 1.043.836 
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 FORSKNINGSPROJEKTER 

 SNS-110_Leaching of carbon, nitrogen and phosporous   
 from forest land in the Nordic and Baltic     
countries  370.000 370.000 372.805 

 SNS-111_Forest preferences  111.000 111.000 370.000 

 SNS-116_Wood fibre modification  300.000 300.00 111.000 

 SNS-117_Phythopthora  300.000 300.000 149.000 

 SNS-118_Intensive biomass harvesting  200.000 200.000 150.000 

 I alt 1.281.000 
 

1.281.000 1.152.805 

 CAR 

 CARe-FOR-US 2  400.000 400.000 400.000 

 CAR-ES 2  400.000 400.000 400.000 

 AdapCAR  400.000 400.000 400.000 

 OSCAR2  400.000 400.000 400.000 

 I alt 1.600.000 
 

1.600.000 
 

1.600.000 

       SÆRLIGE INDSATSER 
    

288.634 

    Øremærket projekt til 2014  500.000 355.000 

 Grønland  200.000 163.662   

 Udgifter i alt  5.995.255 
 

5.431.854 
 

5.569.960 
 
 
 
 
 
Regnskabsoplysninger 
Regnskabet for SNS føres efter kontantprincippet. Dette indebærer, at bogføring af indtægter 
sker på indbetalingstidspunktet, og bogføring af udgifter sker på udbetalingstidspunktet. 
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, anvender 
regnskabssystemet ØSS (Økonomisk StyringsSystem). SNS havde i 2013 et overskud på 
569.526 DKK. 
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3. Nøgletal og statistik 
 
Tabel 1: Resultatopsummering 
              
      Budget    Realiseret    Realiseret  

  2013 
 

2013 
 

2012 

INDTÆGTER  (DKK) 
 

 (DKK) 
 

 (DKK) 

  
 
Ordinære bevillinger 5.599.000 5.599.000 5.413.000 

  Indgående kapital overførsel fra forrige år  69.136 69.136 66.637 

  SJFR Royalty   100.000 189.100 71.350 

  Tilbagebetaling 31.119 24.184 88.109 

  Grønland  200.000 119.960   

Indtægter i alt 5.999.255 6.001.380 5.639.096 

    

UDGIFTER   

Administration, Sekretariat og bestyrelsen    

  Løn inkl. fælles omk. og lokaler 560.000 560.000 535.000 

  
Rejse- og møder, bestyrelsen + 
sekretariat  220.000 205.533 171.748 

  Hjemmeside 30.000 32.535 5.028 

  Kommunikation 509.500 494.722 417.910 

Administration i alt 1.319.500 1.292.790 1.129.686 
    

Udbetalinger, Støtte og bidrag   

  Netværk 1.094.755 1.094.402 1.043.836 

  Forskningsprojekter 1.281.000 1.281.000 1.152.805 

  CAR 1.600.000 1.600.000 1.600.000 

  Diverse 700.000 163.662 643.634 

Udbetalinger i alt 4.675.755 4.139.064 4.440.275 

    

Virksomhedsudgifter i alt 5.995.255  
 

5.431.854 5.569.960 

      

RESULTAT   0  569.526 69.136 

 

 

 
 
 
     

 
Tabel 2: Administrative udgifter 
   
(Opgives i hele 1.000)  2013 

DKK 
2012 
DKK 

Administrative udgifter 1.293 1.130 
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Tabel 3: Opstilling over bevægelser i perioden 2011 -2013 
        

  2011 
DKK 

2012 
DKK 

2013 
DKK 

Overført fra tidligere år 375.356    66.637    69.136 

Budget   5.317.000 5.413.000 5.599.000 

Udbetalinger   5.790.275 5.572.459 5.932.244 

Overføring til kommende år       66.637      69.136    540.513 

    

 

 

 

 

 

Tabel 4: Forældede midler pr. 31.12.2013 
   

 Beløb  

Overført fra 2012 Kr. 69.136   

+ Budget 2013 Kr.5.599.000   

- Udbetalinger 2011 Kr. 5.790.275   

- Udbetalinger 2012 Kr.5.572.459   

- Udbetalinger 2013 Kr.5.932.244   

 = Forældede midler              Kr.0   

 

 

 

 

 

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

UNDERSKRIFT 
 

SNS’s årsrapport for 2013 er sammenstillet og kontrolleret af undertegnede. 
 

København d. 5. februar 2014 
 
    
                              

                           
 
Pernille Karlog     Katrine Hahn Kristensen  
Bestyrelsesformand    Sekretær 


