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Verksamhetsplan 2016 för SamNordisk Skogsforskning (SNS)

1.

Ramar och mål

SNS verksamhetsplan för 2016 genomförs inom ramarna för SNS avtal med Nordiska Ministerrådet 2014‐
2017 liksom prioriteringar och strategiska mål SNS strategi för 2014‐2017.
Genom att främja de gemensamma nordiska skogsforskningsinsatserna ska SNS medverka till att uppfylla
de mål för skogsbruket och utvecklingen av ett hållbart Norden som är överenskommet mellan länderna.
Det huvudsakliga syftet är att bistå och stimulera forskning för skogens mångsidiga hållbara brukande och
dess funktioner. SNS skall också erbjuda rådgivning till Ämbetsmannakommittén för Fisk, Jordbruk,
Livsmedel och Skogsbruk (ÄK‐FJLS) och Nordiska Ministerrådet (NMR) i frågor som rör skog, skogligt
relaterade ämnen, och skogsforskning.
Genom strategiskt viktiga aktiviteter inom forskningssamarbeten och förmedling av kunskap bidrar SNS
aktivt till att utveckla ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt ansvarsfullt skogsbruk jämte nyttjandet av
träprodukter och andra nyttigheter från skogarna i Norden.

2.

Generellt

SNS ska arbeta för forskning av gemensamt nordiskt intresse för en hållbar skogsförvaltning genom att






finansiera forskningsnätverk, ‐projekt och ‐faciliteter, med fokus på de strategiska
insatsområdena
finansiera doktorandutbildningar inom det överordnade ansvarsområdet
koordinera och delta aktivt i större makroregionala och europeiska projekt inom de strategiska
insatsområdena
koordinera specialisering och arbetsfördelning som grund för ökad effektivisering av det
nordiska samarbetet och därmed generera en ökad nordisk nytta
samarbeta strategiskt kring forskning tillsammans med nordens närområden, runt Östersjö‐
regionen och med grannar i väst och nordost
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SNS ska arbeta för forskningsbaserad policy‐rådgivning för en hållbar framtid för Nordens skogar genom
att






förmedla relevanta, aktuella och pålitliga resultat från nätverk och projekt till politiker och
beslutsfattare samt bidra till utveckling och implementering av politik, deklarationer och andra
initiativ för en hållbar skogsförvaltning
initiera politiskt relevanta utredningar inom strategiska insatsområden och nya/expanderande
ämnen
delta i samråd, strategiska fora och sammanhang som sätter agendan för skogspolitiken i
Norden
skriva och förmedla ’policy briefs’ och ’scientific position papers’, som stärker den nordiska
rösten baserat på verksamheten i Centres of Advanced Research (CAR), projekt och nätverk

SNS ska främja Nordens position inom skogsforskning i europeiska och internationella sammanhang
genom att






vara initiativtagare och aktör i nordiska tvärsektoriella initiativ inom ÄK‐FJLS‐området och
miljösektorn och påverka kommande forskningsinitiativ etc
vara initiativtagare till samarbeten inom Nordens närområden, ”grannländer i väst och
nordost”, liksom arktiska initiativ samt inom Östersjöstrategin
samarbeta med EFI‐Nord om nordeuropeiska forskningsnätverk (EFI‐Nord/SNS gemensamma
nätverk), informationsspridning (NB Forest) och projekt inom Östersjöstrategin (EUSBSR). EFI‐
Nord samarbetet bidrar till och markerar Nordens viktiga roll i EFI
delta i europeiska forskningssamarbeten (ERANET m m) och främja att SNS‐finansierade projekt
och nätverk utvecklas till EU‐projekt

SNS ska säkra förmedling av resultat och skapa kommunikation genom att





förmedla SNS‐aktiviteter och forskningsresultat anpassade till aktörer inom forskning, näringsliv
eller politiken genom konferenser, hemsidor och publikationer
utveckla existerande och nya mötesplatser för kommunikation genom sociala medier,
nyhetsportaler, bloggar, etc
arrangera seminarier, konferenser m m, som kan samla aktörer och diskutera trender och peka
ut nya värden i skogen, skogsprodukter samt den nordiska identiteten i skogsbruket
utveckla samarbetet med och förmedlingen av de två SNS‐stödda vetenskapliga tidskrifterna
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3.

Särskilt prioriterade arbetsområden 2016

Forskningsaktiviteter
SNS skall





etablera och understödja EFINORD‐SNS nätverk inom de strategiska målen för EFI‐Nord och SNS
etablera och understödja SNS projekt inom ramen för SNS strategiska mål (skogens roll i bio
ekonomin, klimat och samhälle)
stödja eventuellt nya CAR’s som kan bli finansierade från 2016‐2020
fortsätta SNS aktiviteter relaterade till Selfossdeklarationen (2008) och Nidaros deklarationen
(2012) och/eller dess eventuella efterföljare i arbetet med ”Nordic Forest Solutions”

Nordiskt och regionalt samarbete
SNS skall






fortsatt delta i ERANET SUMFOREST
fortsatt fokus på hållbar biomassaproduktion inom NMRs deklarationer och EU’s strategi för
Östersjöregionen (EUSBSR) i samarbete med det Danska ordförandeskapet i NMR
mer aktivt söka och utveckla samarbetet i väst i relation till Grannar i väst‐programmet i NMR
konsolidera och utveckla samarbetet med NKJ, NordGen och eventuellt IBFRA
konsolidera och utveckla samarbetet med EFI‐Nord om höstens utvärdering finner det lämpligt

Strategi, organisation och kommunikation
SNS skall








implementera SNS‐strategi för 2014‐2017 samt initiera arbetet med en ny strategi för 2018‐2021
fortsatt arbeta för ökad jämställdhet med bidrag från Nordiska Ministerrådets sekretariat
fortsatt utveckla NB Forest och söka en hållbar lösning för dess administration
fortsätta arbetet med implementera webbaserade verktyg för ansöknings‐ och
utvärderingsprocesser
implementera den nya kommunikationsstrategin
aktivt driva frågan om hur policyrådgivning till politiker och beslutsfattare ska organiseras på mest
effektiva sätt
initiera en utvärdering av SNS liksom samarbetet med EFI‐Nord
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4.

Rambudget för verksamhetsplanen 2016

SNS finansieras genom ett årligt bidrag från NMR. För 2016 förväntas bidraget utgöra 5.561.000 DKK
motsvarande ca 6.228.320 SEK med en preliminär växlingskurs på 1,12 som tillåter marginal för eventuella
kursfall (men mindre utrymme än för 2015). Utöver detta räknar SNS med royalty motsvarande ca 110.000
SEK. För särskilda projektinsatser av mer tillfällig karaktär öronmärks 600.000 SEK. Det leder till en total
summa på 6.687.000 SEK som SNS planerar att använda till administration (eget sekretariat),
kommunikation och kunskapsförmedling samt deltagande i ERANET Sumforest, forskningsprojekt, nätverk
och CARs. I och med 2016 års överbudgetering kommer SNS att ligga nära ett nollresultat. Detaljerna i
budgeten kommer i vanlig ordning att diskuteras och fastställas av SNS styrelse under hösten 2015.
1.146.500

Sekretariat, möteskostnader, styrelse

650.500

Kommunikation och kunskapsförmedling

1.200.000

Projekt

1.800.000

CAR

1.200.000

Nätverk

600.000

Särskilda projektinsatser (ex ca NB‐Forest 250.000 , SNS‐matchmaking day ca 100.000 SEK,
styrelsen till förfogande för strategiska satsningar och ev motfinansiering 250.000 SEK)

90.000

ERANET Sumforest

6.687.000

Sum

Budgeten ovan är tentativ och kan vara föremål för ändringar beroende på utfall av planerade ansökningar
under 2015 liksom förändringar av växlingskurser.
.
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5.

Styrelse och sekretariat

SNS styrelse (2012‐2015)
Danmark
Vivian Kvist Johannsen, 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 (ordförande pr. 1/1 2014)
Johan Wester, Skogsstyrelsen
Åland
Mikael Sandvik, Ålands landskapsregering (observatör)
Færøerne
Tróndur Leivsson, Umhvørvisstovan (observatör)

Observera att styrelsen inför 2016 kommer att vara ny. Ledamöter utses av respektive land för
nästkommande period under senare delen av 2015.

5

SNS sekretariat (2014‐2017)
SNS‐sekreterare och ledare för sekretariatet Jonas Rönnberg
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Box 49, Rörsjöv 1, 230 53 Alnarp, Sverige
Telefon: +46 40415179, +46 706727643
E‐post: ronnberg.sns@slu.se
www.nordicforestresearch.org

SNS‐sekreterare Inga Bödeker
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Box 49, Rörsjöv 1, 230 53 Alnarp, Sverige
Telefon: +46 735524791
E‐post: bodeker.sns@slu.se
www.nordicforestresearch.org

Nordiska Ministerrådets representant för SNS sekretariat
Seniorrådgiver Torfi Johannesson (i skrivande stund ännu inte i tjänst)
Ved Stranden 18, 1061 København K, Danmark
Telefon: +45 ???
E‐post: ???@norden.org
www.norden.org

6

