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Sammanfattning 

 

År 2017 innebar bland annat att SNS’ styrelse beslutade om en ny strategi för perioden 2018-2021 

och förberedelser för det kommande norska ordförandeskapet. Under 2017 hade SNS generellt mer 

aktiviteter än 2016 i avseendet att inte bara medel för årliga nätverk tillsammans med EFI-Nord 

beviljades utan även tvärsektoriella bidrag i samarbete med både NKJ respektive NordGen i olika 

utlysningar. SNS hade även en extra nätverksutlysning med särskilt fokus på ”wood science” 

(trävetenskap). De tidigare startade aktiviteterna i forskningsprojekt respektive s k CARs följdes upp. 

Hela tiden lyfts det Nordiska mervärdet av samarbete som den viktigaste delen. (Se bilaga för 

resultatexempel.) 

 

NKJ (Nordisk kommitté för jordbruks- och livsmedelsforskning) har även 2017 delat hus med SNS 

vilket underlättat samarbetet enormt med flera gemensamma aktiviteter både internt och externt. 

Ledningen för de båda sekretariaten är gemensam men sekretariaten i sig är helt fristående. 

Regelbundet återkommande gemensamma månadsmöten garanterar informations- och 

erfarenhetsutbytet mellan de båda sekretariaten. 

 

En viktig insats under året rör kommunikation och en kommunikatör anställdes på halv tid för SNS 

och 40 % för NKJ. SNS har under året fått en ny grafisk profil, initierat av uppdateringen av NMRs 

profil. En ny logotyp har tagits fram liksom informationsmaterial. SNS har nu en uppdaterad och 

moderniserad webb. NB Forest lades under året ned men vissa delar har lagts tillsammans med 

SNS tidigare delar såsom Facebook. Det återstår att se om insatsen kommer att öka trafiken och hur 

länge sidor besöks. Det viktigaste på den nya webben är att det ska gå lätt att hitta det besökarna 

mest letat efter, som finansieringsmöjligheter och avrapportering. Även 2017 användes e-

nyhetsbrev, policy briefs, korta forskningsnyheter och nätverksmöten eller seminarier för 

kommunikation av SNS-relevant information. 

 
Tidigare års fokus på bioekonomi har fortsatt haft en stor tyngd i arbetet på sekretariatet, 

tillsammans med övriga fokusområden i strategin, liksom även klimatfrågan. Som en del i detta 

arbete har SNS varit mycket aktiv både i ministerrådets initiativ med ett ”bioeconomy council” och 

NBP (the Nordic Bioeconomy Panel) där SNS är aktiv observatör, och inte minst vid COP23-mötet i 

Bonn. Vidare har en broschyr tagits fram om skogens klimatnytta i samband med 

ministerkonferensen i juni i Ålesund. I Ålesund arrangerade SNS ett seminarium på temat, med ett 

uppfriskande ungdomsperspektiv. 

 

I vanlig ordning har SNS fortsatt att utveckla det interna samarbetet med andra institutioner inom 

NMR inte minst NordGen rörande bl a kommunikation, vilket i slutet av året resulterade i en ny 

gemensam utlysning av resebidrag. Sekretariatet har även lagt förhållandevis mycket tid på arbetet 

med ERA-Net Sumforest med uppdateringen av hemsidor för intern och extern kommunikation och 

arrangerat webbkommunikationen för de kommande åren som utgör projekttiden för de inom EU 

samarbetet beviljade projekten. Samarbetet med EFINORD har fortsatt på inslagen väg t ex med 

deltagande i både EFIs liksom EFINORDs årsmöten. 

 
SNS hade under 2017 en samlad budget på 7 984 428 SEK och avslutade året med ett underskott på 

568 000 SEK. Extra utbetalningar från NMR genererade ytterligare medel utöver ordinarie tilldelning 

om 217 000 SEK. SNS erhöll även återbetalningar från avslutade nätverk m fl på ca 20 000 SEK 

liksom en innestående utbetalning från Nordregio, 63 000 SEK, samt royalty motsvarande ca 191 000 

SEK från SJFR och WMSE.  
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1. Verksamhetsberättelse 
 

1.1. Aktiviteter  

 

Administration 

Av stor vikt i det administrativa arbetet under året har varit att annonsera, utvärdera och anställa 

en kommunikatör i enlighet med styrelsebeslutet från 2016. Tjänsten är delad mellan SNS och 

NKJ som en direkt effekt av det förstärkta samarbetet samlokaliseringen har genererat mellan 

de två sekretariaten. Övergripande ansvarig för de båda sekretariaten på SLU i Alnarp är Jonas 

Rönnberg. Sekretariaten i sig är oberoende men regelbundet återkommande möten mellan 

dem garanterar erfarenhets- och informationsutbyte på en helt annan nivå än tidigare. Arbetet 

för SNS del drevs under året tillsammans med Mimmi Blomquist (sekreterare). Zhanna Möller 

är fortsatt ekonomiadministratör för SNS. 

 

Styrelsen 

SNS har haft två styrelsemöten under 2017: Den 14-15 juni på Staur gård vid Mjösa (Norge) 

med exkursion på temat bioekonomi och i samarbete med NKJ, samt den 31:a oktober på 

Näringsdepartementet i Stockholm. Under 2017 har flera kontaktpersonmöten hållits på olika 

ställen med fokus på att förbereda beslut för nätverksbeviljningar liksom framtagandet av en 

ny strategi för 2018-2021. Mellan mötena har sekretariatet haft löpande kontakter med 

ordförande, kontaktpersoner samt nordiska ministerrådets sekretariat. Från de självstyrande 

områdena har endast Åland en utsedd representant till styrelsen. Ordförande, personer i 

sekretariatet liksom styrelsemedlemmarna har deltagit i ett flertal NMR- och andra möten. SNS 

deltog med sekreterare i ÄK-FJLS mötena i Trondheim (30-31/3) respektive Alnarp 

(NordGen)/Köpenhamn (14-15/11) för att avrapportera och informera inför få godkännande av 

budget och verksamhetsplan för 2018. 

 

SNS har fortsatt arbetat i enlighet med kontraktet mellan NMR och SNS med utgångspunkt i 

strategin för 2014-2017 och verksamhetsplanen för 2017. Inga förändringar har skett i 

styrelsen, där vi fortfarande har en vakans för Norge och ingen ersättare som representantför 

självstyrande området Färöarna. 

 

En viktig del av styrelsens och sekretariatets arbete har bestått i framtagandet av en ny strategi 

för åren 2018-2021. En stadgeändring har också tagits som möjliggör att ordförandeskap och 

sekretariat kan ligga i olika länder. 

 

Forskningsaktiviteter 

Det överordnade målet för SNS är att initiera och stödja forskningssamarbeten som främjar ett 

hållbart och mångsidigt brukande av skogsresursen. Detta arbete görs genom en lång rad 

aktiva forskningsnätverk, specifika forskningsprojekt samt Centres of Advanced Research 

(CAR). Exempel på resultat för de olika aktiviteterna kan ses i bilagan. Under året utvecklades 

nya formulär för ansökningar, rapportering och utvärdering. Även kontrakten ändrades så att 

nätverken måste bjuda in SNS sekretariat till olika aktiviteter. I kontrakten finns numera också 

en klausul om återkrav i det fall avrapporteringen inte motsvarar ansökan. 
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Nätverksaktiviteter 

Under 2017 bidrog SNS med stöd till 7 nätverk som har genomfört en stor mängd intressanta 

och framgångsrika aktiviteter (se mer på www.nordicforestresearch.org). Antalet ansökningar 

för nya nätverk inför 2018 sjönk åter något 2017 jämfört med tidigare år (Figur 1). Inför 2018 

har SNS och EFINORD tillsammans hanterat 9 ansökningar. Det är inte ovanligt att antalet 

ansökningar varierar år från år, inte minst med tanke på den under föregående år relativt lägre 

andelen beviljade nätverk. När sannolikheten för att erhålla medel minskar blir också 

incitamentet för att söka lägre. Alla nätverk kommer inte heller med ansökningar varje år utan 

aktiviteterna kan ske med längre tids mellanrum. Ett ökat antal ansökningar är dock önskvärt 

och det verkar återigen krävas en större informations insats. Många sökande är viktigt för att 

bibehålla antalet nätverk och kvalitén på dessa på en acceptabel nivå. De flesta aktiva inom 

SNS anser att de årliga nätverksstöden är det mest intressanta instrumentet. Det fanns förvisso 

tillräckligt med bra ansökningar för att fylla det budgeterade utrymmet även för 2018, men 

framgent bör utvecklingstrenden brytas. Sekretariatet har därför initierat en diskussion om hur 

vi ska lyfta antalet ansökningar. 

 

Figur 1. Antalet nätverksansökningar (blå) och beviljade nätverk (röda) för perioden 2006-2018. Variationen kan ha 

en koppling till andra utlysningar (CARs) och det faktum att en del nätverk söker pengar vartannat år. 

 

Aktiva EFINORD/SNS nätverk 2017: 

- N2017-01: Improving the effectiveness of Forest Research Results, koord.: Liisa Käär, Tapio 

- N2017-02: North European Forest Mycologists (NEFOM), koord.: Karina Engelbrecht Clemmensen, SLU 

- N2017-03: Northern European Network for Wood Science and Engineering, koord.: Erik Larnøy, NIBIO 

- N2017-04: Nordic Network of Forest Regeneration, koord.: Marek Metslaid, Est. Univ. of Life Sciences 

- N2017-05: Nordic Growth and Yield Researchers Network, koord.: Kjell Andreassen, NIBIO 

- N2017-06: Urban Forests in Nordic Regions – What can the National Forest Inventory tell us? Koord.: 

Anders Busse Nielsen, University of Copenhagen 

- N2017-07: Baltic – Nordic Forest Statistic Group (BNFSG), koord.: Timo Karjalainen, LUKE 
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Baserat på 2016 års halvtidsutvärdering av de med NKJ samfinansierade två-åriga nätverken 

gjordes en ny utlysning inför 2018-2019. Fem av fem sökta tvärsektoriella nätverk fick 

finansiering med fokus på omställningen till en hållbar bioekonomi. 

Beviljade SNS/NKJ nätverk inför 2018-2019: 

- NKJ-SNS 05: Advancing the bioeconomy transition in the Nordic Region (BioWiseTrans), koord.: Karen 

Refsgaard, Nordregio 

- NKJ-SNS 06: DIALOGUE BIOCONTROL – Improving utilization of biocontrol research for practical plant 

protection solutions in agriculture and forestry, koord.: Ramesh Vetukuri, SLU 

- NKJ-SNS 07: Neonectria cankers on trees – meeting changed climatic conditions and increased 

problems in Nordic horticulture and forest production by interdisciplinary networking, koord.: Jorunn 

Børve, NIBIO 

- NKJ-SNS 08: Genes4Change: Adaptation, mitigation and breeding of trees and crops for future climate, 

koord.: Katri Kärkkäinen, LUKE 

- NKJ-SNS 09: FiberTies – The use of fibrous materials from biomass, koord.: Anne Christine Steenkjær 

Hastrup, Danish Technological Institute 

 

SNS lyste även ut särskilda medel under hösten med fokus på ’Wood science and engineering’, 

inför 2018. Av fem sökande beviljades fyra nätverk medel. 

Beviljade SNS nätverk i särskild satsning mot ’Wood science’ inför 2018: 

- W2018-01: Better biomass utilisation by improved understanding of decay mechanisms in wood, 

coord.: Lisbeth Garbrecht Thygesen, University of Copenhagen 

- W2018-02: Nordic network for tall wood buildings, coord.: Peder Fynholm, Danish Technological Institute 

- W2018-03: Nordic Co-operation Group for Forest Inventory, coord.: Thomas Nord-Larsen, Univ. of Cph. 

- W2018-04: Wood interior: Health impact and indoor air using wood interior, coord.: May-Linn Sortland, 

Norwegian Institute of Wood Technology 

 

Forskningsprojekt 
Under 2017 fortsatte fyra projekt arbetet på sitt andra år. 

Aktiva projekt: 

- SNS 119: Wood Pro (2016-2018), coord.: Kirsi S. Mikkonen, University of Helsinki, Finland. 

- SNS-120: Greenhouse Gases from Forest Soil (2016-2018), coord.: Raija Laiho, LUKE, Finland 

- SNS- 121: Invasive Phytophtora Species (2016-2018), coord.: Michelle Cleary, SLU, Sverige 

- SNS-122: Simulation of long-term responses of forest carbon to forest management alternatives (2016-

2018), coord.: Jari Hynynen, LUKE, Finland 

 

Centers of Advanced Research (CAR) 

Under 2017 fortsatte fem CARs med delfinansiering från SNS för perioden 2016-2020 sina 

aktiviteter på andra året: 

- NB-NORD: Nordic Baltic Network for Operational Research and Development, koord.: Rolf Björheden, 

Skogforsk 

- HealGenCAR: Centre of Advanced Research in Forest Health and Forest Genetics to Enhance 

Bioeconomy, koord.: Tuija Aronen, LUKE 
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- CARISMA: Centre of Advanced Research for the innovative use of 3D remote sensing in mapping of 

forestand landscape attributes based on national forest inventories, koord.: Johannes Breidenbach, NIBIO 

- CAR-ES III: Centre of Advanced Research on Environmental Services from Nordic Forest Ecosystems 

(CAR-ES), koord.: Raija Laiho, LUKE 

- NOFOBE: The Nordic forest-based sector in the bioeconomy, koord.: Hans Fredrik Hoen, NMBU 

 

Dessa fem CARs stöttas med 450 000 SEK/år (fyra stycken) respektive 350 000 SEK/år för ett 

mindre CAR., I CAR projekten finns en stor andel egen finansiering och SNS bidraget 

motsvarar max 10% av den samlade finansieringen för varje CAR. Varje CAR har sin egen 

hemsida under SNS webportal, där publikationer, foton, mötesdokument och fakta-blad/policy 

briefs är tillgängliga. 

 

Spridning av resultat och profilering 

Sekretariatet har under 2017 fortsatt implementeringen av så kallade ”policy briefs”. Policy 

briefen utgör ett utomordentligt verktyg för populär kommunikation. Mycket kraft och 

engagemang har lagts på att synliggöra SNS genom närvaro i nordisk-baltiska workshops 

och seminarier och kommunikation och spridning av nyheter om dels utlysningar genom 

flygblad, organisering av ett ”side-event” kring skogens klimatnytta i anslutning till 

sommarens ministermöte i Ålesund, liksom större och mer frekvent spridning på hemsidor 

och sociala medier. NB-Forest lades vid ingången av 2017 ned och relevant innehåll 

införlivades med SNS hemsida. En professionell kommunikatör för 2017 projektanställdes i 

början av året delad mellan SNS och NKJ. Under senare delen av året beslutades om en 

fortsättning i samarbete med NKJ 2018. SNS har även varit aktiv i NMRs 

kommunikatörsnätverk och påbörjade arbetet med att uppfylla NMRs nya grafiska profil vilket 

istället resulterade i en helt ny grafisk profil unik för SNS med ny hemsida och ny logotyp. 

Flera grafiska produkter har tagits fram inkluderande SNS plånboksstrategi, bokmärken, 

rollups, ppt-presentation, klimat- och SNS informationsbroschyr. 

 

Tabell 1.1.1. Spridning av nordisk skogsforskning 

Kommunikationskanal Effekt 

 

SNS hemsida Antalet unika besök på SNS hemsida (www.nordicforestresearch.org) har 

minskat från 13200 2016 till 11000 2017. Under året gjordes hemsidan om 

från grunden vilket har lett till att fler besökare stannar längre och tittar på 

fler sidor. Det verkar alltså var färre robotar och mer ”riktiga” besökare i 

direkt trafik vilket är positivt och visar på att utvecklingen har gett önskad 

effekt. Den s k bounce rate har minskat med 10 %, vilket tyder på att de som 

går in hittar något intressant. De flesta besöken kommer nu från Sverige 

med Finland som god tvåa. Andra besökare kommer från Vietnam, USA, 

Norge, Kina, UK, Danmark, Indien, och Tyskland. Det totala antalet besök 

ligger i nivå med tidigare år 22800 (23300 år 2016). De mest besökta sidorna 

är (i ordningsföljd): Förstasidan ’About SNS’, Scandinavian Journal of Forest 

Research ’SJFR’, SNS-NKJ nätverk, EFINORD-SNS nätverk och 

utlysningar generellt. 46 % av besöken på hemsidan kommer från Google 

sökningar medan 32 % är direkt trafik, alltså betydligt fler känner till oss, 

skriver in vår adress och uppenbarligen vet vart de vill komma. 14 % hittar 
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in via länkar som norden.org, och nbforest.info, resten via sociala medier 

(facebook, twitter). Hemsidan har fler kvinnliga besökare än män. 

SNS nyhetsbrev och 

’News and Views’ 

 

SNS nyhetsbrev ’News and Views’ skickades 8 ggr under 2017 och har 1186 

prenumeranter. ’News and Views’ kan laddas ner från SNS hemsida. 

Utskicken drabbades av en bugg under period av året vilket rättades till men 

resulterade i en låg grad av nedladdningar av nyhetsbreven. 

Twitter 

 

NB Forest Twitter övergick i SNS (NordicForestResearch) och ökade antalet 

följare till 473 (384 år 2016). 

Facebook 

 

SNS Facebook-sida och NB Forest slogs ihop har ökat sina följare från 879 

2016 till 1999 2017 (likes 2014, inlägg 226), och används även 

fortsättningsvis till att förmedla SNS relaterade korta nyheter, bilder och 

publikationer till en bredare målgrupp. Facebook-sidan har flest följare från 

Litauen (cirka 22 %), Indien (16 %), Sverige (9 %), Estland (4 %), följt av 

Lettland, Finland, Storbritannien, Tyskland, Danmark och Norge. 

Majoriteten följare är män (60 %). SNS jobbar med att få igång dialog. 

 

Vetenskapliga tidsskrifter 

Den vetenskapliga tidsskriften Scandinavian Journal of Forest Research (SJFR) fick under 

2016 en ny bästa notering för ”impact factor” (1,69) och royalty i nivå med tidigare. SNS-

sekretariatet, redaktören/editorn för SJFR, Johanna Witzell, och Taylor & Francis (T&F) höll 

årsmöte den 5:e oktober 2017 i Stockholm där de sedvanliga frågorna om effekt/påverkan 

(impact factor) och marknadsföring diskuterades. Fokus resterande del av året lades på att 

synliggöra finsk forskning genom fria nedladdningar för att hedra det finska 

självständighetsjubileet. Mats Hannerz fortsatte arbetet med ’News and Views’ och SJFR 

”Newsfeed” för SNS. 

 

Tidskriften Wood Material Science and Engineering (WMSE) stöds av SNS med 70 000 SEK/år 

för redaktionellt arbete. Tidskriften utges också av Taylor & Francis, och utkommer med fyra 

nummer om året. Redaktör är professor Dick Sandberg (Luleå Tekniska Universitet). WMSE 

ligger även fortsättningsvis på väntelista i Thomson Reuter Web of Science index och har ännu 

inte fått en ”impact factor”. 

 

Royaltyintäkterna för SJFR och WMSE var för 2016 190 000 SEK, vilket delvis täcker de utgifter 

som rör SJFR News & Views och stöd till och deltagande i utvecklingsarbetet av tidskrifterna. 

 

Som tidigare rapporterats har SNS för att tydligare knyta till sig tidskrifterna avtalat med 

redaktörerna att bidra med korta populära sammanfattningar av relevanta artiklar för att nå ut 

till en bredare publik än forskningssamhället. Dessa sammanfattningar går under benämningen 

’Journal Newsfeeds’ och återfinns på SNS hemsida, dessutom sprids länkarna dit via sociala 

medier. 

1.2. Samarbete 

Nordiskt samarbete generellt 

Två av SNS viktigaste mål är att främja samarbetet mellan forskningsorganisationer i 

närområdet, omkring Östersjön och över Nordatlanten, samt att stärka Nordens roll i det 

europeiska samarbetet inom skogsforskning och bidra till att nordiska skogsforskare deltar i det 

internationella samarbetet. Redan under 2013 blev bioekonomi en viktig del, vilken också har 
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stärkts i och med strategin för SNS 2014-2017. Tvärvetenskap är också en viktig del i 

samarbetet på alla nivåer. 

 

Under det norska ordförandeskapet 2017 lyfte SNS i samarbete med flera organisationer i 

norden, skogens klimatnytta i form av arbete med en broschyr över de nordiska ländernas 

bidrag till klimatet genom aktiv skötsel och bevarande av skog. Broschyren presenterades 

under ett av SNS organiserat side-event under ministrarnas sommarmöte i juni i Ålesund med 

fokus på skog, klimat, unga och framtiden. Seminariet fick mycket beröm för att vara nytt och 

inspirerande. 

 

SNS har även varit mycket aktiv i arbetet med en ny nordisk bioekonomistrategi genom 

närvaro och bidrag till ”BSR Bioeconomy Council” respektive NBP (Nordic Bioeconomy 

Panel). 

 

SNS bidrog även med ett föredrag och diskussioner kring hållbart brukande vid ett event för 

Islands skogstjänstemän. Ett bokkapitel kring hållbart brukande av skog författades som ett 

sätt att öka användningen av trä i Danmark organiserat av Chora Connection (den danska 

dialogen kring ökat träbyggande och popularisering av skog och trädprodukter). 

 

Samarbete med andra nordiska organisationer 

SNS sekretariat deltog under året i flera aktiviteter på NMR i Köpenhamn där vi nätverkade 

med andra formeringar av relevans med koppling till NMR. SNS deltog bland annat i NMRs 

kommunikatörsnätverk men avser att hålla en något lägre ambitionsnivå framgent. Det fyllde 

sitt syfte utifrån lanseringen av den nya grafiska profilen för Norden, men nu har SNS sin egen 

profil. Vid COP23 mötet i Bonn var SNS aktivt vid olika aktiviteter organiserade av NMRs 

sekretariat och passade på att lansera den ovan omtalade broschyren om skogens klimatnytta. 

 

Den gemensamma satsningen mellan SNS och NKJ inom bioekonomiområdet resulterade i en 

ny utlysning med fokus på omställningen till en hållbar bioekonomi. Samarbetet med NKJ har 

även skapat en kontaktyta mot Nordregio. 

 

Samarbetet mellan NOVA University network och SNS är baserat på avtal sedan 2010, 

reviderat 2012 och senast under 2016 med behov av förnyelse för 2018. SNS förpliktigade sig 

till att bidra med ekonomiskt stöd till skogsrelaterade kurser för forskarstuderande i NOVA-regi. 

Under 2017 bidrog SNS till fem kurser (State of the art in international forest policy; Wood 

biology and biotechnology; GIS based analysis of ecosystem services; Introduction to scientific 

programming & simulation; and, Innovation systems in the bioeconomy). 

 

SNS och NordGen Skog har under 2017 fortsatt samarbetet genom ett flertal arbetsmöten. 

Utbyte av information, annonsering och support med t.ex. föredragshållare sker nu löpande. 

SNS testade för första gången att bidra till en mindre stipendieutlysning organiserad av 

NordGen Skog för resor av relevans för respektive organisation. Något som fortsatte med en 

något bättre planerad insats vid slutet av året. SNS bidrog även vid öppnandet av NordGen 

Skogs årskonferens i Silkeborg i Danmark. 
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Samarbete med EFINORD 

SNS och EFI-Nord har fortsatt samarbetet under 2017. Ett nytt kontrakt för 2016-2019 skrevs 

på under vintern och flytten av kontoret till SLU i Umeå verkar ha varit gynnsamt. 

Kommunikationen mellan SNS och EFINORD underlättas givetvis av att man även fortsatt 

verkar under samma värd (där ansvarig för EFINORD på SLU även är ansvarig för SNS 

sekretariat). SNS och EFINORD har fortsatt samarbetet inom huvudsakligen två områden: 

1) Gemensam annonsering, vetenskaplig utvärdering, uppstart och stöd till EFINORD- 

SNS nätverk för 2017. 

2) Samarbetet kring EFINORDs flaggskeppsprojekt inom EUSBSR har under 2017 åter 

legat vilande. Ingen ny avsiktsförklaring (MoU) tillika rollfördelning har klargjorts. 

3) SNS har deltagit vid flera möten internt för att tydliggöra rollfördelning efter EFINORDs 

nya ledare tillträtt under årets början. 

4) Närvarat vid EFINORDS årsmöte i Helsingfors i december liksom vid EFIs årsmöte i 

Oslo i oktober. 

 

Samarbete med Nordens närområden 

SNS har länge arbetat för att öka informations- och erfarenhetsutbyte mellan skogsforskare i 

Norden och dess närområden, bl.a. genom att bjuda in deltagare från de baltiska länderna och 

nordvästra Ryssland till SNS-stödda forskningsaktiviteter och nätverk. Samarbetet inom 

Östersjöstrategin och inte minst engagemanget inom Barents-samarbetet har främjat 

kontakterna med nordvästra Ryssland. Forskare från de baltiska länderna och/eller nordvästra 

Ryssland har deltagit i de flesta nätverk (Ryssland 14%, Baltikum 100%) som fick finansiering 

under 2017, även i forskningsprojekt (Baltikum 50%), och CARs (Baltikum 40%). 

 

Övrigt internationellt samarbete 

Sumforest-hemsidan har underhållits och förberetts för åren efter Sumforests formella avslut 

2017. Exempelvis uppdateras nyheter fortlöpande med kommande workshops, events och 

utlysningar. SNS deltog på två ’Sumforest Management Committee’- möten under 2017, där 

deltagarna uppdaterades om arbetet i de olika arbetspaketen inom Sumforest. Under 2018 

kommer SNS att fortsätta att stödja tekniska åtgärder för Sumforest hemsida och 

kommunikation. 

 

SNS är medlem i European Forest Institute (EFI) och har även under 2017 bidragit till arbetet 

genom medlemsavgift och OH-/resesupport till EFINORD. SNS har även närvarat vid 

diskussioner kring det relaterade arbetet med den nationella forskningsagendan i Sverige som 

en del av den Europeiska strategiska forskningsagendan, Strategic Research Agenda (SRA) 

för skogsdelen av ’the European Forest-Based Sector Technology Platform’ (FTP). SNS har 

även varit engagerade i och verkat för den nordiska nyttan i arbetet med Susfor, en plattform 

vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och SkogForsk i Sverige, för lobbying av skogliga 

forskningsfrågor inom Horizon 2020, som nu har skapat en nordisk komponent med kontakter 

på Luke (Finland) respektive NIBIO (Norge). 

 

Värt att upprepas är att SNS under tidigare utvärderingsprocesser av ansökningar har byggt 

upp en lista av ca 80 lämpliga granskare från hela världen (från nya Zealand via Asien till 
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Kanada). Denna kontaktlista kan användas för kommande utlysningar eller möjliga 

samarbetsprojekt. 

 

1.3. Indikatorer 

Tabell 1.3.1. Mål från Arbetsprogram 2017 

Målsättning Aktiviteter (ett urval) 

Skogsforskning av nordiskt intresse  

Finansiera forskningsnätverk och projekt i enlighet med 
strategin 

• CARs 

• Nätverk 

• Projekt 

Finansiera forskarutbildning (Ph.D nivå) • NOVA bidrag 

• Doktoranddeltagande i nätverk och 
projekt  

Koordinera och delta i makroregionala och Europeiska 
projekt 

• ERA-Net Sumforest 

• Susfor 

Koordinera specialisering för ökad effektivitet • Nätverk 

Arbeta strategiskt med forskningsaktörer från Nordens 
närområden, Östersjöregionen och grannar i väst och öst 

• Realizing the Bioeconomy in the 
Baltic Sea Region/EU strategy for 
Baltic Sea Region(EUSBSR) 

• EFINORD samarbetet 

Forskningsbaserad policyrådgivning  

Förmedla resultat till politiker och beslutstagare och bidra till 
utveckling samt implementering av policy, deklarationer etc. 

• News & Views och Policy briefs till 
ÄK-FJLS och NMR m.fl. 

• Besvara konkreta frågor 

• Deltagande i seminarier och möten 
med ex ÄK-FJLS 

• Genom specifika utlysningstexter 

• SNS hemsida 

Initiera politiskt relevanta utredningar och nya teman • NBP samt Council 

• Skogens klimatnytta 

Deltagande i aktuella seminarier, strategiska forum etc • Susfor 

• Realizing the Bioeconomy in the 
Baltic Sea Region/EU strategy for 
Baltic Sea Region(EUSBSR) 

• Samarbete med danska Chora 
Connection 

Främja Nordens position inom Europa och 
Internationellt 

 

Initiera och agera i nordiska tvärsektoriella sammanhang • Möten med NKJ, NEF, ÄK-FJLS, 
NordGen 

• Gemensam nätverksutlysning 
SNS/NKJ 

• Skogens klimatnytta 

• Samarbetet mellan NKJs och SNS 
sekretariat 

• Deltagande i NBP och Council 

Initiativtagare till samarbete med Nordens närområden, 
grannar i väst och öst, det arktiska samt Östersjöstrategin 

• Forskare från de baltiska länderna 
och NV-Ryssland deltar i 
nätverksaktiviteter, projekt och 
möten 
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• EFI-Nord Flagship projekt 
(EUSBSR) 

• Barents samarbetet (BEAC) 

Samarbete med EFI-Nord • Gemensamma nätverksutlysningar 

• EU strategy for Baltic Sea Region 
(EUSBSR) 

• SNS:s sekreterare med i EFINORD 
advisory board 

Delta i europeiska forskningssamarbeten och bidra till att 
SNS finansierade projekt/nätverk utvecklas till EU-projekt 

• ERA-Net Sumforest 

• Alla SNS olika nätverk 

• Susfor 

Förmedling av resultat och kommunikation  

Förmedling av aktiviteter och resultat i anpassad form • SNS hemsida 

• Facebook 

• ERANET Sumforest hemsidor 

• Twitter (f.d. NB-Forest) 

• Nyhetsbrev 

• News and Views 

• Newsfeed från tidsskrifterna 

• Policy briefs 

Utveckla existerande och nya mötesplatser för 
kommunikation 

• Se ovan 

• Kommunikatör anställd 

• Ny hemsida 

Arrangera seminarier och konferenser etc. • COP23, aktivt deltagande 

• Seminarium Ålesund/ministermötet 

• Stort antal möten och seminarier 
genom CARs, projekt och nätverk 

Samarbete med Taylor & Francis och utveckling av de 
vetenskapliga tidskrifterna (SJFR/WMSE) 

• Årsmöte 

• Produktionen av SJFR och WMSE 

• Fri nedladdning av alla finska 
artiklar som gåva till jubileet 

Övriga mål  

Utarbeta plan för ökad jämställdhet • Ny ansökan COP21 

• Uppföljning för alla olika nätverk 

Webbaserat verktyg för ansökningar • På grund av kostnad/nytta lagt på 
is tills vidare 

 

Jämställdhet 

SNS tar löpande hänsyn till jämställdhet även om det inte är så tydligt uttryckt i arbetsprogram 

eller kontrakt. Vid utlysningar framgår det tydligt att jämställdhet är ett viktigt kriterium för 

beviljande av medel. Det krävs ett fortsatt hårt arbete för att leva upp till det mål om 40/60-

fördelning mellan män och kvinnor som satts upp av NMR (se tabell 1.3.2 nedan). Det var 

tidigare bara styrelsen som levde upp till målet för jämn könsfördelning vilket med ny styrelse 

tyvärr vände till en negativ trend med endast två ordinarie kvinnor. Det har varit 

anmärkningsvärd manlig dominans i alla lednings-/koordinatorsfunktioner medan forskare i 

projekten oftare är kvinnor, en trend som dock vände 2015. De rent skogliga nätverken har 

2017 fått fler kvinnliga koordinatörer liksom även inför 2018. I samarbetet med NKJ är det jämn 

fördelning och för extra utlysningen inom ’wood science’ är det fler kvinnliga koordinatörer.  

Siffrorna stärker dock uppfattningen av ett ständigt behov av ett aktivt arbete med dessa frågor. 

Dessutom är inte en jämn könsfördelning i sig tillräckligt för att uppnå ökad jämställdhet. SNS 

sökte återigen medel för att mer aktivt kunna jobba med frågorna tillsammans med NKJ och 
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Fisk. I den nya strategin är det tydligt att SNS skall arbeta med jämställdhetsfrågan och 

samtliga aktiviteter som stödjs av SNS, inklusive styrelsen och sekretariatet, förväntas nå 

målet om 40/60- fördelning mellan män och kvinnor. 

 

Tabell 1.3.2. Nyckeltal inom jämställdhet 2017 

 Kvinnor/Män Fördelning % Trend/status 

SNS styrelse    
Styrelsemedlemmar 2/7 22/78 →/ 

Observatörer 0/1 0/100 →/ 

    
Sekretariat    
Personal 3/1 75/25 →/ 

    
CAR med bidrag 2017    
Koordinatörer 2/3 40/60 →/☺ 

Deltagande forskare (exklusive koordinator) 31/47 40/60 →/☺ 

CAR ansökningar 2015    
Ansökningar (koordinatorer) 2/3 40/60 →/☺ 

Beviljade (koordinatorer) 2/3 40/60 →/☺ 

    
Forskningsprojekt med bidrag 2017    
Koordinatorer 14/8 64/36 →/ 

Deltagande forskare (exklusive koordinator) 8/12 40/60 →/☺ 

Forskningsprojekt ansökningar 2015    
Ansökningar (koordinatorer) 6/5 54/46 n.a./☺ 

Beviljade (koordinatorer) 3/1 75/25 ↓/ 

    
Nätverksaktiviteter med bidrag 2017    
Koordinatorer EFI-Nord-SNS 2/5 29/71 ↑/ 

Koordinatorer NKJ-SNS 2/2 50/50 n.a./☺ 

Nätverksansökningar EFI-Nord-SNS 2018    
- ansökningar 

- beviljade 

3/6 
2/5 

33/67 
29/71 

↑/ 

→/ 

1.4. Avvikelser och framtidsutsikter 

SNS har under 2017 levt upp till sina målsättningar bortsett från jämställdhetsfrågan. Mycket 

av sekretariatets tid har lagts på de interna arrangemangen, det fortsatta samarbetet med NKJ 

och NordGen, bioekonomistrategin, liksom arbetet med ny strategi för SNS. 
 

Intresset för att söka SNS medel har i stort varit tillfredsställande. Även om antalet ansökningar 

kunde ha varit fler har vi haft tillräckligt många och goda ansökningar även 2017. Samarbetet 

med EFINORD har flutit på bra 2017. 
 

Arbetet med ERA-Net Sumforest och dess avslutning och i viss mån fortsättning på webben, 

liksom till del även Susfor samt deltagande i FTP-aktiviteter har fortsatt inneburit ytterligare en 

kontaktyta mot den europeiska arenan. 
 

Elektroniska media förväntas få en fortsatt ökad betydelse. För att nå ut och synas i konkurrens 

med all information krävs en tydlig strategi. Denna utmaning kring digital synlighet liksom den 

kring jämställdhet lär tillhöra de största även 2017 skrev vi för ett år sedan, vilket fortsatt är en 

utmaning. 
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2. Årsredovisning 01.01.2017 - 31.12.2017 

 

 

 Budget  Resultat  Resultat 

 2017  2017  2016 

  (SEK)   (SEK)   (SEK) 

INTÄKTER      

Ordinarie beviljning 6 787 000  7 493 461  7 118 252 

SJFR samt WMSE Royalty 134 000  190 621  194 234 

Återbetalningar, avslutade projekt 0  83 449  54 945 

NMR extra 2016-2017 (NKJ 2015) 0  216 896  128 690 

OH från fakultet -  176 514  166 057 

Intäkter totalt 6 921 000  8 160 942  7 662 178 

      

UTGIFTER      

Administration, sekretariat och styrelse:      

OH på fakultet (+inst senare korr. för 2016) -  176 514  259 095 

Lön inkl  LKP och lokaler 827 000  745 901  646 962 

Resor och möten, styrelse + sekretariat  292 000  222 694  235 435 

Hemsida 33 000  28 042  3 711 

Kommunikation 687 000  520 343  839 429 

Administration totalt 1 839 000  1 693 495  1 984 632 

      

UTBETALNINGAR, STÖD OCH BIDRAG      

Nätverk 1 240 000  1 239 500  1 295 000 

Forskningsprojekt 1 563 000  1 438 000  1 563 000 

CAR 2 150 000  2 150 000  2 150 000 

(NKJ/SNS+Extra) 400 000  1 369 250   

Särskilda satsningar  645 000  838 401  141 290 

Utbetalningar totalt 5 998 000  7 035 151  5 149 290 

      

Verksamhetsutgifter totalt 7 837 000  8 728 646  7 133 922 

      

RESULTAT (kapital ej medräknat)    -567 704   528 256 

      

TILLGÅNGAR      

Kassa och Bank   -567 704      528 256     

Tillgångar totalt ackumulerat   1 927 979      2 495 683     

(resultat 2017, -567 704+2 495 683 (kapital 2016)=1 927 979)      

KAPITAL och SKULDER      

Årets oförbrukade bidrag    -567 704      528 256     

Summa kapital och skulder   1 927 979      2 495 683 
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INTÄKTSSPECIFIKATIONER      

Ordinarie beviljning 6 787 000  7 493 461      7 118 252 

SJFR Royalty   134 000  190 621      194 234     

Återbetalningar, avslutade projekt 0  83 449      54 945     

NMR extra 2016-2017 (NKJ 2015) 0  216 896      128 690     

OH från fakultetet -  176 514  166 057 

Intäkter totalt (exkl kapital/överskott) 6 921 000  8 160 942      7 662 178 

 
UTGIFTSSPECIFIKATIONER 
ADMINISTRATION 
SEKRETARIAT      

Lön 772 000   681 290      593 911     

Resor 110 000     102 061      114 772     

Administration och lokaler 55 000  64 611      53 051     

OH på fakultet -  176 514  166 057 

Hemsida - utveckling 33 000     28 042      3 711     

Totalt 970 000  1 052 518  1 024 540 

 
STYRELSE      

Rese- och mötesaktiviteter  182 000  120 633  120 663     

Totalt 182 000  120 633  120 663 

 
 KOMMUNIKATION      

 SJFR N&V + korta nyheter (30 000):  240 000  190 914      179 115     

 Wood Material Science and Engineering  70 000  70 000  70 000     

 NOVA  110 000  0  185 984     

 NB Forest (webhotel och uppdatering) 6 000  3 600      9 427     

 EFI, medlemsavgift  16 000  16 682      16 177     

 EFINORD, SNS bidrag   245 000  239 148      378 726     

Totalt 687 000  520 343      839 429     

 
NÄTVERK      

N2017-01 Improving the effectiveness   150 000  227 000 

N2017-02 Forest Mycologists (NEFOM)   200 000  250 000 

N2017-03 Wood Science and Engineering   200 000  200 000 

N2017-04 Forest Regeneration       140 000  120 000 

N2017-05 Growth and Yield   180 000  115 000 

N2017-06 Urban Forests in Nordic Regions   170 000  160 000 

N2017-07 Forest Statistic Group   199 500  130 000 

N2016-08 FORDIS   0  93 000 

Totalt 1 240 000  1 239 500      1 295 000 
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SNS/NKJ NÄTVERK      

NKJ-SNS05   222 000   

NKJ-SNS06   90 000   

NKJ-SNS07   85 000   

NKJ-SNS08   57 250   

NKJ-SNS09   125 000   

Totalt 400 000  579 250   

      

EXTRA SNS NÄTVERK Wood Science      

W2018-1   230 000   

W2018-2   250 000   

W2018-3   190 000   

W2018-4   120 000   

Totalt 0  790 000   

      

FORSKNINGSPROJEKT      

 SNS-119 Wood-pro 500 000  500 000  500 000 

 SNS-120_Greenhouse Gases  500 000  500 000  500 000 

 SNS-121_Invasive Phythopthora species 313 000  313 000  313 000 

 SNS-122_Forest Carbon 250 000  125 000  250 000 

Totalt 1 563 000  1 438 000      1 563 000 

      

CAR      

 NB-Nord  450 000  450 000  450 000 

 HealGenCar  450 000  450 000  450 000 

 CARISMA  350 000  350 000  350 000 

 CAR-ES3 450 000  450 000  450 000 

 NOFOBE  450 000  450 000  450 000 

Totalt 2 150 000  2 150 000      2 150 000 

      

SÄRSKILDA SATSNINGAR      

ERA-Net Sumforest (*res., ej bokfört 2016) 45 000  44 110  45 000* 

Nordgen stipendieutlysning + konf. 50 000  91 000  0 

NB-forest 0  0  116 406 

Strategisk reserv 150 000  8 908  24 884 

Kommunikatör 300 000  301 053  0 

Sommarmöte 100 000  393 330  0 

 
Totalt 645 000  838 401      141 290     

      

Utgifter totalt   8 728 646      7 133 922 

      

Resultat   -567 704      528 256  
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Bokslutskommentar 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen om myndigheters årsredovisning 

och budgetunderlag (2000:605) och förordningen om myndigheters bokföring (2000:606). 

Brytdagen för räkenskapsårets löpande bokföring var den 10 januari 2018. SLU använder 

ekonomisystem Agresso. SNS gjorde 2017 ett underskott motsvarande 567 704 SEK. SNS har 

alltså enligt planen under kontrollerade former utnyttjat en del av det tidigare ackumulerade 

överskottet. SNS erhöll högre intäkter än budgeterat (ca 1,1 milj SEK). Den högre intäkten 

består dels i en obudgeterad valutavinst på ca 7%, i genomsnitt 1,28 mot budgeterade 1,20 i 

valutakurs, återbetalningar liksom extra tilldelningar. På kostnadssidan har SNS inte bokfört 

någon kostnad för bidraget till NOVA och har inte heller bokfört full utbetalning på ett av 

forskningsprojekten. Underskottet borde därför enligt kontrakt vara 235 000 SEK större men 

kommer att belasta budgetår 2018. Barnledighet har medfört en lägre administrativ kostnad för 

sekretariatet. Ackumulerat överskott var vid utgången av 2017 ca 1,928 milj SEK. 

 

 

 

 
Styrelsemöte med exkursion kring Mjösa (Norge) i juni. Denna gång var styrelsemötena samordnade 
för både SNS och NKJ med en gemensam exkursion med blandat innehåll av intresse för respektive 
part under temat hållbar bioekonomi. 
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 3. Nyckeltal och statistik 
 

Tabell 1: Resultatsammanfattning 

              

 

Tabell 2: Administrativa utgifter 

   
(Anges i hela 1 000) 2017 

SEK 
2016 
SEK 

Administrativa utgifter 1 517* 1 559* 

  *Exklusive fakultets/institutions-OH. 

 
 
 
 
 

      Budget   Resultat Resultat 

    2017  2017 2016 

INTÄKTER   (SEK)  (SEK)  (SEK) 

  Ordinarie beviljning  6 787 00  7 493 461 7 118 252 

  SJFR Royalty    134 000  190 621 194 234     

  Återbetalningar, avslutade projekt  0  83 499 54 945 

 NMR extra 2016-2017 (NKJ 2015)  0  216 896 128 690     

  OH från fakultetet  0  176 514 166 057 

Intäkter totalt (exkl kapital)  6 921 000  8 160 942 7 662 178      

        

UTGIFTER       

Administration, Sekretariat och styrelse        

  Lön inkl. LKP och lokaler  827 000  745 901     646 962     

  Resor och möten, styrelse + sekretariat  292 000  222 694 235 435      

  Hemsida  33 000     28 042     3 711     

 OH på fakultet    176 514 166 057 

  Kommunikation  687 000  520 343     839 429 

Administration totalt  1 839 000  1 693 495 1 984 632  

        

Utbetalningar, Stöd och bidrag       

  Nätverk  1 240 000  1 239 500     1 295 000 

  Forskningsprojekt  1 563 000  1 438 000     1 563 000 

  CAR  2 150 000  2 150 000     2 150 000 

  Särskilda satsningar  645 000  838 401     141 290 

 Nätverk extra    790 000      

 NKJ-SNS joint  400 000  579 250      

Utbetalningar totalt  5 998 000  7 035 151 5 149 290  

        

Verksamhetsutgifter totalt  7 837 000  8 728 646     7 133 922  

       

RESULTAT   -916 000   -567 704 528 256  
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Tabell 3: Uppställning över transaktioner för perioden 2015-2017 
        

  2015 
SEK 

2016 
SEK 

2017 
SEK 

Överfört från tidigare år 1 037 725 1 967 427     2 495 683     

Budget 7 769 118* 7 662 178* 7 818 630     

Utbetalningar 6 839 416 7 133 922 8 728 646 

Överföring till kommande år 1 967 427 2 495 683     1 927 979     

*Inkl royalty, extra beviljningar och ev återföringar    

 

Tabell 4: Föråldrade medel pr. 31.12.2017 
   

 Belopp 

Överfört från 2014 SEK 1 037 725     

+ Budget 2015 SEK 7 769 118* 

- Utbetalningar 2015 SEK 6 839 416 

- Utbetalningar 2016 SEK 7 133 922 

- Utbetalningar 2017 SEK 8 728 646 

 = Föråldrade medel SEK 0 

*Inkl royalty, extra beviljningar och ev återföringar 

 

 

 

 

 

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

UNDERSKRIFT 

 

SNS’s årsrapport för 2017 är sammanställd och kontrollerad av undertecknade. 

 

Stockholm d. 15:e februari 2018 

 
 
 

   
Jan Svensson     Jonas Rönnberg 
Styrelseordförande    Chef för SNS sekretariat vid SLU 



Nordic Forest Research (SNS) verkar i ett nordiskt sammanhang, för 
gemensamma nordiska intressen i skogen. Ett av våra huvudmål 
2017 har varit att stärka forskningen om hållbar skogsskötsel i ett 

nordiskt perspektiv. Vi har också strävat efter att använda forskningen för 
att kunna ge välgrundade råd till dem som formar vår gemensamma fram-
tid. Vi har jobbat för att göra nordisk forskning stark i ett internationellt 
perspektiv och att föra resultaten av forskningen vidare till industri och 
politiker. 
Våra nätverk skapar med sina konferenser och seminarier plattformar där 

olika aktörer inom skog kan mötas över landsgränserna,  skapa kontakter 
och utveckla sina  gemensamma intressen. De skapar också  kontakter mel-
lan forskare från olika forskningsfält, som annars inte skulle ha en naturlig 
plattform för samarbete i ett större, nordiskt perspektiv.

Stipendium
För första gången anordnade SNS och NordGen Skog ett gemensamt stipendium inom 

nordiska skogliga, genetiska resurser. En av stipendiaterna  organiserade en workshop 
om ekens potential i barrskogsdominerade blandskogar som samlade forskare från en 
rad olika länder under två  dagar. En annan forskare kunde med hjälp av stipendiet delta i 
IUFRO Seed  Orchard Conference.

SNS-EFINORD nätverk
Improving the Effectiveness of Forest Research Results 

Det nordeuropeiska nätverket jobbar för att på olika sätt öka hastigheten det tar att 
omvandla forskningsresultat till effektiva tillämpningar i det praktiska skogsbruket. 

Läs nätverkets rapport här!
Koordinator: Liisa Käär, Tapio (liisa.kaar@tapio.fi)

SNS-NKJ nätverk
FiberTies – The use of fibrous materials from biomass

Nätverket arbetar för att implementera kunskap om användning, återvin-
ning och återanvändning av nordisk fiberbiomassa för industriell 

användning i framtida  produkter. Nätverkande mellan intressenter 
i hela värdekedjan, från biomassaproduktion till  bearbetning, 
design, fiber modifiering och produkt utveckling, optimerar 
användningen av de  naturresurser vi har.

Nätverket har som mål att bidra till övergången till ett 
hållbart nordiskt samhälle genom att skapa synergier mellan 
universitet, forskningsinstitut och industri för att ny forsk-
ning lättare ska nå ut och få en praktisk tillämpning.
Koordinator: Anne Christine Steenkjaer Hastrup (acha@dti.dk)

2017

Här är några exempel på vad vi har sysslat med under året:

SNS återblick

http://tapio.fi/julkaisut-ja-raportit/from-forest-research-to-forestry-practice-approaches-in-leveraging-forest-research-in-northern-and-central-european-countries-tapio-report-nr-20/


 
CAR 

HealGenCAR: Centre of Advanced Research in Forest Health and Forest Genetics 
to Enhance Bioeconomy

För att minska användningen av  fossila material, kommer en mer hållbar bioekonomi 
att behöva ta ett väldigt stort steg framåt inom den närmaste framtiden. Det kräver 

kunskap om effektiva och snabba testmetoder, kostnadseffektiva massföröknings metoder 
(vegetativ  förökning är det enda sättet att göra sådant material tillgängligt för det storska-

liga skogsbruket på kort tid), icke-förstörande bedömningsmetoder av ved kvalitet (för att 
selektera för vedkvalitet på ett tidigt  stadium). Det är fokus för vår CAR HealGenCar.

Koordinator: Professor Tuija Aronen, Natural Resources Institute Finland (LUKE) 
(tuija.aronen@luke.fi)

Forskningsprojekt
WOOD-PRO: Valorization of WOOD biorefinery PRO-ducts into novel 

 functional hydrocolloids

Projektet etablerar samarbeten mellan nordiska aktörer och länkar ihop  forskare, 
främjar utbytet av kunskap och ideér och siktar på ekonomisk, hållbar och 

 funktionell användning av våra naturresurser i form av träpolysackarider. Cellulosa, 
huvudbeståndsdelen i ved, har  visat sig vara användbart inom nanoteknologi.
I det här projektet utvecklas  innovativa metoder för att utforska de unika egenskaperna hos 
vedens  polysackarider. Det finns ett otal användningsområden för ved från den nordiska 
skogsindustrin och den kan vara del i många nya produkter.
Koordinator: Docent Kirsi S. Mikkonen, University of Helsinki, medicine FI  
(kirsi.s.mikkonen@helsinki.fi)

SNS medverkade till ett seminarium i Ålesund i samband med ett ministerrådsmöte, där vi 
diskuterade den nordiska skogen klimatnytta. Vid  seminariet lanserades också  broschyren 

Den nordiska skogens klimatnytta som SNS tagit fram. Broschyren finns i tryckt form och 
går att ladda ner på SNS hemsida, där det också finns också ytterligare  information för 
 intresserade.

Den nordiska skogens klimatnytta

I  november deltog SNS i FN:s klimatmöte, COP23, i Bonn. Som representant för skogs-
bruket var SNS inbjudet till den nordiska paviljongen under den nordiska bioekonomi-

dagen för att vara med i en session kallad ”Allt du någonsin velat veta om bioekonomi 
– speed-dejta en expert”. Det blev många  entusiastiska konversationer och den slutgiltiga 
versionen av klimatbroschyren blev ordentligt spridd.

COP23

http://nordicforestresearch.org/climatebenefit/
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