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Under 2018 har SNS arbetat under den nya strategin för perioden 2018-2021. Med utgångspunkt 
i strategin hade SNS utlysningar för årliga nätverk tillsammans med EFI-Nord liksom med 
NordGen för stipendier för resor. SNS hade även en ny utlysning för våra traditionella 3-åriga 
forskningsprojekt. 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 fortsatt 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 erfaren-
hetsutbytet mellan de båda sekretariaten.

SNS har tillsammans med NKJ fortsatt satsningen på kommunikation där vi har delat kommu-
nikatör på ett mycket framgångsrikt sätt. Även 2018 användes e-nyhetsbrev, policy briefs, korta 
forskningsnyheter och nätverksmöten eller seminarier för kommunikation av SNS-relevant infor-
mation. Styrelsens ledamöter bestämde att var och en bidrar till hemsidan genom debattinlägg 
av relevans för respektive ledamot. Styrelsen bestämde även att årliga nätverk inte ska skriva 
policy briefs utan att detta görs genom sekretariat och styrelse. Två ”match-making” dagar blev 
väl besökta, den ena arrangerad i Alnarp i Sverige och den andra på Ås i Norge. Konceptet för 
”match-making” har blivit så bra att vi nu använder det vid framtida återkommande event.

Tidigare års fokus på bioekonomi har fortsatt haft en stor tyngd i arbetet på sekretariatet som ett 
av fokusområdena i den nya strategin liksom klimatfrågan och ekosystemtjänster. Som en del i 
detta arbete var SNS aktiv både i ministerrådets initiativ med ett ”bioeconomy council” och NBP 
(the Nordic Bioeconomy Panel). Sekretariatet har på olika uppdrag tillsammans med NKJ dragit 
igång flera strategiska satsningar som löper vidare under 2019 inom digitalisering, kol i mark 
frågan, torka och brand, liksom inom genus och renskötsel. Broschyren om skogens klimatnytta 

fick en lätt uppdatering och spridning till flera ambassader som ett material som 
väl beskriver Norden.

Samarbetet med EFINORD har fortsatt på inslagen väg t ex 
med deltagande i både EFIs liksom EFINORDs årsmöten. 

SNS har varit delaktig i flera andra fora t ex Barents 
forest sector network under det svenska ordförandeska-

pet.

SNS hade under 2018 en samlad budget på 8 756 
997 SEK och avslutade året med ett något oväntat 
positivt resultat på 621 475 SEK. Extra utbetal-
ningar från NMR för torka och brand kommer 
att belasta 2019 års budget samtidigt som T&F 
misslyckades med att betala ut royalty för SJFR 
och WMSE som istället även den kommer på 
2019. Flera utestående kontrakterade utbetal-
ningar kommer att belasta 2019 på grund av 

felaktiga eller sena rekvireringar (t ex för EFIN-
ORD).

Sammanfattning
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1.1. Aktiviteter 

Administration
Inga väsentliga förändringar gjordes på sekre-
tariatet under 2018. Samarbetet med NKJ har 
fortsatt med en delad kommunikatör. Närhe-
ten till NordGen har också utnyttjats genom 
kontakter och möten främst mellan respektive 
kommunikatörer. 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 informations-
utbyte på en helt annan nivå än tidigare. Arbe-
tet 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 2018: 
Den 14-15 maj i Rovaniemi (Finland) med 
exkursion på temat skog i norr och renskötsel 
i samarbete med NKJ, samt den 25:e oktober 
på Landbruks- och matdepartemanget i Oslo. 
Under 2018 har flera kontaktpersonmöten 
hållits på olika ställen dels för att dra igång 
det nya ordförandeskapet med Norge i ledning 
samt för att förbereda beslut för nätverks- och 
forskningsprojektsbeviljningar. Mellan mötena 
har sekretariatet haft löpande kontakter med 
ordförande, kontaktpersoner samt nordiska mi-
nisterrådets sekretariat. Från de självstyrande 
områdena har endast Åland en utsedd repre-
sentant till styrelsen. Ordförande, personer i 
sekretariatet liksom styrelsemedlemmarna har 
deltagit i ett flertal NMR- och andra möten. 
SNS deltog med sekreterare i ÄK-FJLS möte-

na i Köpenhamn, 17-18/3, respektive 14/11 för 
att avrapportera och informera inför godkän-
nande av budget och verksamhetsplan för 
2019. Under vårmötet arrangerade SNS även 
en workshop kring digitalisering för att ta fram 
en policy brief och rapport till ministermötet. 
SNS närvarade även under ministermötet i 
Haparanda för att primärt bevaka frågan om 
just digitalisering.

SNS har fortsatt arbetat i enlighet med 
kontraktet mellan NMR och SNS med 
utgångspunkt i strategin för 2018-2021 och 
verksamhetsplanen för 2018. Styrelsen har 
kompletterats med en ordinarie ledamot från 
Norge liksom en suppleant men ingen repre-
sentant för självstyrande området Färöarna har 
ännu utsetts.

Forskningsaktiviteter
Det överordnade målet för SNS är att initiera 
och stödja forskningssamarbeten som främ-
jar 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 testades nya formulär för ansökningar, 
rapportering och utvärdering. I de för året nya 
kontrakten förväntas nätverken bjuda in SNS 
sekretariat till olika aktiviteter liksom en klau-
sul om återkrav i det fall avrapporteringen inte 
motsvarar ansökan.

Nätverksaktiviteter
Under 2018 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 2019 steg 
kraftigt jämfört med tidigare år (Figur 1). Inför 
2019 har SNS och EFINORD tillsammans 
hanterat 12 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 glädjande även om vi av erfarenhet vet 
att det krävs fortsatta informationsinsatser. 
Många sökande är viktigt för att bibehålla 

Figur 1. Antalet nät-
verksansökningar (blå) och 
beviljade nätverk (röda) 
för perioden 2006–2019. 
 Variationen kan ha 
en koppling till andra 
 utlysningar (CARs) och det 
faktum att en del nätverk 
söker pengar vartannat år.

1. Verksamhetsberättelse
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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. Se figur 1.

EFINORD/SNS nätverk 2018:
■ N2018-01: Scandinavian Society of Forest 
Economics (SSFE), koord.: Bo Jellesmark 
Thorsen, KU
■ N2018-02: Nordic Network in Forest Policy 
Science (NFPS), koord.: Vilis Brukas, SLU
■ N2018-03: Northern European Network for 
Wood Science and Engineering, koord.: Erik 
Larnøy, NIBIO
■ N2018-04: Emerald Ash borer (Agrilus 
planipennis), invasive deadly pest approaching 
eastern EU border: preparing for worst case 
scenario (EMERALD), koord.: Rimvys Vasai-
tis, SLU
■ N2018-05: North European Forest Myco-
logists (NEFOM), koord.: Karina Engelbrecht 
Clemmensen, SLU
■ N2018-06: Improving the Effectiveness of Fo-
rest Research Results, koord.: Liisa Käär, Tapio
■ N2018-07: Natural Disturbance Dynamics 
for Ecosystem Based Management (FOR-
DISMAN), koord.: Kalev Jögiste, Estonian 
University of Life Sciences

Baserat på 2016 års halvtidsutvärdering av de 
med NKJ samfinansierade två-åriga nätver-
ken gjordes en ny utlysning inför 2018-2019. 
Fem av fem sökta tvärsektoriella nätverk fick 
finansiering med fokus på omställningen till en 
hållbar bioekonomi. Deras verksamhet drogs 
igång under 2018.

Aktiva SNS/NKJ nätverk under 2018-2019:
■ NKJ-SNS 05: Advancing the bioeconomy 
transition in the Nordic Region (BioWi-
seTrans), 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 networ-
king, 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 hade även fyra särskilda nätverk med fokus 
på ’Wood science and engineering’ under 2018.

SNS Wood science nätverk 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-Lar-
sen, 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 2018 fortsatte fyra projekt arbetet på sitt 
tredje och sista 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 respon-
ses of forest carbon to forest management al-
ternatives (2016-2018), coord.: Jari Hynynen, 
LUKE, Finland

Centers of Advanced Research (CAR)
Under 2018 fortsatte fem CARs med delfinan-
siering från SNS för perioden 2016-2020 sina 
aktiviteter på tredje året:
■ NB-NORD: Nordic Baltic Network for 
Operational Research and Development, ko-
ord.: Rolf Björheden, Skogforsk
■ HealGenCAR: Centre of Advanced Research 
in Forest Health and Forest Genetics to Enhance 
Bioeconomy, koord.: Tuija Aronen, LUKE
■ 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 Eco-
systems (CAR-ES), koord.: Raija Laiho, LUKE
■ NOFOBE: The Nordic forest-based sector 
in the bioeconomy, koord.: Hans Fredrik 
Hoen, NMBU
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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 finansie-
ringen för varje CAR. Varje CAR har sin egen 
hemsida under SNS webportal, där publika-
tioner, foton, mötesdokument och fakta-blad/
policy briefs är tillgängliga.

Spridning av resultat och profilering
Sekretariatet har under 2018 jobbat vidare med 
”policy briefs”. Policy briefen utgör ett utom-
ordentligt verktyg för populär kommunikation. 
Dock har de årliga nätverken uttryckt problem 
med att sammanfatta nätverksmöten i en poli-
cy brief. Styrelsen tog därför beslut att själva 
skriva dessa utifrån motiven bakom finansie-

ringsbesluten. 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, orga-
nisering av en workshop om digitalisering i 
anslutning till ÄK-FJLS mötet på våren liksom 
närvaro vid sommarens ministermöte i Hapar-
anda, samt större och mer frekvent spridning 
på hemsidor och sociala medier. Vår profes-
sionella kommunikatör var även för 2018 
delad mellan SNS och NKJ. SNS har även 
varit aktiv i NMRs kommunikatörsnätverk 
liksom det lokala på Campus Alnarp där även 
NordGens kommunikatör ingår. SNS grafiska 
profil har under 2018 nått fullt genomslag och 
resulterade bl a i en unik pin till finansierade 
koordinatörer liksom styrelsen.

Effekt
● Antalet unika besök på SNS hemsida (www.nordicforestresearch.org) har ökat från 11 000 år 
2017 till 12 645 år 2018. Det motsvarar 15 %. Det verkar som om vi har lyckats nå fler i vår mål-
grupp genom sociala medier, varifrån vi har kunnat leda besökare till vår hemsida. Antalet be-
sökare har ökat med 20% - väldigt roligt att vi når fler i vår målgrupp! Antalet unika sidvisningar 
har ökat med 7,5%. Däremot stannar besökarna kortare tid hos oss. Avvisningsfrekvensen har 
minskat med 3,5 %, vilket är bra eftersom det tyder på att de som besöker oss hittar det de 
var ute efter och stannar därför kvar på vår sida. Vår förstasida är, föga förvånande, den mest 
besökta. Den andra mest besökta sidan är Important dates, där man kan se när ansökningar 
och rapporter ska vara inne och när utlysningar öppnar. Det mest nerladdade från hemsidan 
är utlysningstexten för forskningsprojekt. Nummer två är vår strategi, tre klimatbroschyren på 
engelska och fyra News&Views nr 7. Antalet besök som kommer direkt till oss (som skriver in 
vår adress i adressfältet) har ökat lite, med 5 procentenheter. Besökarna kommer från, i nämnd 
ordning: Sverige, USA, Finland, Indien, Norge, Frankrike, Danmark. Procentuellt sett har antalet 
besökare från USA och Frankrike ökat påtagligt. Hemsidan har en aning fler kvinnliga besökare 
än manliga. Skillnaden har ökat en smula sedan förra året. Besökarna i åldrarna 25-44 år ökar 
en del, medan de äldre besökarna minskar i antal. 2018 startade SNS med blogginlägg från 
styrelseledamöterna (s k Perspectives). Dessa står sig mycket väl jämfört med andra bloggin-
lägg rörande t ex Matchmaking Day, IUFRO-konferens till Sverige och ett par till. Detta trots att 
vi inte arbetat in att de kommer att finnas som debatterande och synliggörande texter på vår 
hemsida.
SNS nyhetsbrev och ’News and Views’
● SNS nyhetsbrev skickades 8 ggr under 2018 och har 1174 prenumeranter, en marginell ned-
gång trots införande av GDPR. SNS utnyttjar numera Apsis. ’News and Views’ kan laddas ner 
från SNS hemsida. Antalet nedladdningar var i genomsnitt 43 stycken.
Twitter
● Twitter ökade antalet följare till 598 (473 år 2017), och antalet inlägg ökade från 152 till 331. 
58% är män.
Facebook
● Antalet följare på Facebook har ökat med ett drygt hundratal det senaste året, till ungefär 2 
100 stycken. En del tid läggs på att hitta artiklar som kan intressera våra följare, och blandas 
med länkar till vår egen hemsida i samband med utlysningar och aktiviteter som vi vill mark-
nadsföra och informera om. Facebook-sidan har flest följare från Litauen (cirka 21 %), Indien 
(16 %), Sverige (9 %), Estland (4 %), följt av Lettland, Finland, Storbritannien, Tyskland, Dan-
mark och Norge. Majoriteten följare är män (60 %).
LinkedIn SNS har funnits på LinkedIn i ett drygt halvår och har 30 följare, d v s väldigt få. Vi 
kommer försöka ett tag till att göra lite reklam för oss på LinkedIn och fånga fler följare. Här 
läggs bara ut information om våra egna utlysningar och aktiviteter.

SNS hemsida

SNS nyhetsbrev

SNS Twitter

Facebook

Kommunikations-
kanal

Tabell 1.1.1. Spridning av nordisk skogsforskning
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Vetenskapliga tidsskrifter
Den vetenskapliga tidskriften Scandinavian 
Journal of Forest Research (SJFR) fick under 
2017 en ny bästa notering för ”impact factor” 
(1,69). Mats Hannerz fortsatte arbetet med 
’News and Views’. 

Tidskriften Wood Material Science and Eng-
ineering (WMSE) stöds av SNS med 70 000 
SEK/år för redaktionellt arbete. Tidskriften 
utges också av Taylor & Francis, och utkom 
med fem nummer 2018.
Redaktör är professor Dick Sandberg (Luleå 
Tekniska Universitet). WMSE ligger även fort-
sättningsvis på väntelista i Thomson Reuter 
Web of Science index och har ännu inte fått en 
”impact factor”.

SNS-sekretariatet, redaktören/editorn för 
WMSE (Dick) (SJFR, Johanna Witzell hade 
förhinder) och Taylor & Francis (T&F) höll 
årsmöte den 19:e november 2018 i Stockholm 
där de sedvanliga frågorna om effekt/påverkan 
(impact factor) och marknadsföring diskute-
rades. 

Royaltyintäkterna för SJFR och WMSE blev 
för 2017 inte utbetalade på grund av något fel 
hos banken och beloppet är därför inte känt 
men kommer in under 2019, vilket delvis 
täcker de utgifter som rör SJFR News & Views 

och stöd till och deltagande i utvecklingsarbe-
tet av tidskrifterna.

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. I och med 
den nya strategin är skogens roll i en växande 
bioekonomi, hushållning med ekosystemtjäns-
ter liksom klimatfrågan viktiga delar i det sam-
arbetet. Tvärvetenskap är också en avgörande 
del i samarbetet på alla nivåer och inte minst 
frågor om genus och jämställdhet. För att sti-
mulera till detta och öka kvalitet och antal an-
sökningar till SNS ordnades två match-making 
dagar under året, en i Alnarp (Sverige) under 
våren och en i Oslo (Norge) under hösten. 
Ett numera ganska väl inarbetat koncept har 
använts och planeras utnyttjas igen under 2019 
på Island. Vid båda eventen hölls kostnaderna 
nere genom att utnyttja lokala förmågor för 
inspiration. Doktorander kan erhålla bidrag för 
att närvara på dessa event. Det är tydligt att 
eventen ger resultat i ökat antal ansökningar.

Sekretariatet har under det svenska ordfö-
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randeskapet 2018 i samarbete med NKJ lyft 
frågan om digitalisering både vid ÄK-FJLS 
vårmöte genom en workshop men även på mi-
nisterrådets sommarmöte i Haparanda genom 
en policy brief. Tillsammans med Stelacon har 
sekretariatet ansökt och erhållit extra medel 
för att driva frågan vidare under 2019. SNS 
har även bidragit till arbetet med kol i mark 
frågan som har letts av NKJ. Tillsammans med 
NKJ har sekretariatet ytterligare arbetat med 
en rapport och åtgärdsförslag i spåren av 2018 
års extremväder och torka i jordbruket och 
bränder i skogen, ett arbete som löper vidare 
under 2019. 

Styrelsen initierade ett projekt för att kart-
lägga de viktigaste framtida åtgärdsområdena 
för ökad jämställdhet i Norden vilket drivs 
från NMBU/NIBIO i Norge med leverans 
våren 2019. (Se även bilaga 1 för mer infor-
mation kring nämnda projekt.) Samtidigt har 
sekretariatet tillsammans med NKJ initierat 
en undersökning för att hitta viktiga områden 
att jobba vidare med och dra nytta av nordiska 
erfarenheter gällande renskötsel.

SNS har varit aktiv i arbetet med den nya 
nordiska bioekonomistrategin genom närvaro 
och bidrag till ”BSR Bioeconomy Council” 

respektive NBP (Nordic Bioeconomy Panel).
Samarbete med andra nordiska organisationer
SNS sekretariat deltog under året i flera akti-
viteter på NMRS i Köpenhamn där vi nätver-
kade med andra formeringar av relevans med 
koppling till NMRS. SNS deltog bland annat i 
NMRs sekreterarnätverk.

Samarbetet mellan NOVA University network 
och SNS är baserat på avtal sedan 2010, 
reviderat 2012, 2016 och förnyat 2018. SNS 
förpliktigade sig till att bidra med ekonomiskt 
stöd till skogsrelaterade kurser för forskar-
studerande i NOVA-regi. Under 2018 bidrog 
SNS till tre kurser (Environmental collabo-
ration and conflict resolution: The crossroads 
of forestry, ecosystem services and wildlife; 
Forest Tree and Stand Growth and Dynamics: 
Multiple effects and problems when analyzing 
data; Introduction to survey sampling).

SNS och NordGen Skog har under 2017 
fortsatt samarbetet genom ett flertal arbets-
möten. Utbyte av information, annonsering 
och support med t.ex. föredragshållare sker 
nu löpande, senast på NordGens 10-årsjubi-
leum i Alnarp. SNS bidrog för andra gången 
till en mindre stipendieutlysning organiserad 
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av NordGen Skog för resor av relevans för 
respektive organisation, samt förberedde en 
tredje.

Samarbete med EFINORD
SNS och EFI-Nord har fortsatt samarbetet 
under 2018. Nuvarande kontrakt gäller för 
2016-2019 men skulle ha omförhandlats i och 
med EFINORDS omstöpning. På grund av 
fördröjd förhandling mellan SLU och EFI kom 
dock detta att skjutas fram till 2019. Det har 
påverkat det ekonomiska resultatet för SNS 
genom att kontrakterat stöd inte har rekvirerats 
av EFINORD. Kommunikationen mellan SNS 
och EFINORD underlättas av att man även 
2018 verkat 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 2018.
2) Möten:
a. SNS har deltagit vid flera möten internt för 
att tydliggöra rollfördelning efter EFINORDs 
nya ledare tillträtt under årets början.
b. Närvarat vid vid EFIs årsmöte på Sardinien 
i september.

Dock har samarbetet kring EFINORDs flagg-
skeppsprojekt inom EUSBSR under 2018 fort-
satt vilat. Ingen ny avsiktsförklaring (MoU) 
tillika rollfördelning har klargjorts.

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 forsk-
ningsaktiviteter och nätverk. Samarbetet inom 
Östersjöstrategin och inte minst engagemanget 
inom Barents-samarbetet har främjat kontak-
terna med nordvästra Ryssland. Forskare från 
de baltiska länderna och/eller nordvästra Ryss-
land har deltagit i de flesta nätverk (Ryssland 
57%, Baltikum 100%) som fick finansiering 
under 2017, även i forskningsprojekt (Balti-
kum 50%), och CARs (Baltikum 40%).

Sekretariatet har även varit aktiv gentemot 
Barents Forest Sector Network där vi primärt 
bidragit med insikter kring den nya nordiska 
bioekonomistrategin.

Övrigt internationellt samarbete
SNS är medlem i European Forest Institute 
(EFI) och har även under 2018 bidragit till 
arbetet genom medlemsavgiften samt närvaro 
vid flera möten mellan EFI, SLU och SNS 
primärt rörande EFINORD. SNS har även 
närvarat vid diskussioner kring det relaterade 
arbetet med den nationella forskningsagendan 
i Sverige som en del av den Europeiska strate-
giska forskningsagendan, Strategic Research 
Agenda (SRA) för skogsdelen av ’the Europe-
an 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 Lantbruksu-
niversitet (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) vilket resulterat 
i den ansökan till årligt nätverk som kom in 
under 2018.

Vid ett besök i Kanada under hösten kom 
frågan upp om mer samarbete och önskemål 
om att bli inbjuden till ministermöten för att 
tillsammans verka för ett mer utvecklat sam-
arbete mellan Norden, EU och Kanada. Detta 
följdes även upp med möte på den kanadensis-
ka ambassaden i Stockholm.

SNS bidrog även till den svensk-nordiska IU-
FRO world congress ansökan om att arrangera 
kongressen 2024 i Stockholm. SNS var närva-
rande vid IUFROs styrelsemöte där beslut togs 
om att bevilja denna ansökan i stark konkur-
rens med Frankrike och Ryssland.

Under 2018 lystes återigen medel för forsk-
ningsprojekt ut där vi hade nytta av den lista 
av ca 80 lämpliga granskare från hela världen 
(från nya Zealand via Asien till Kanada) som 
byggts upp vid tidigare processer.
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Jämställdhet
SNS tar löpande hänsyn till jämställdhet även 
om det inte är så tydligt uttryckt i arbetspro-
gram eller kontrakt. Vid utlysningar framgår 
det tydligt att jämställdhet är ett viktigt kriteri-
um 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 tre ordinarie kvinnor (bättre än 
2017 dock).

Det har varit anmärkningsvärd manlig domi-
nans i alla lednings-/koordinatorsfunktioner 
medan forskare i projekten oftare är kvinnor, 

en trend som dock vände 2015. De rent skogli-
ga nätverken ser ingen förändring jämfört med 
tidigare.

I samarbetet med NKJ är det övervikt för 
kvinnor och för ’wood science’ är lika många 
manliga som kvinnliga koordinatörer. Siffror-
na 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.

I den nya strategin är det tydligt att SNS skall 
arbeta med jämställdhetsfrågan och samt-
liga aktiviteter som stödjs av SNS, inklusive 
styrelsen och sekretariatet, förväntas nå målet 
om 40/60- fördelning mellan män och kvinnor. 
Styrelsen beslutade därför om ovan nämnda 
utredning. Personal på sekretariatet har även 
genomgått en eller flera genuskurser.

 Kvinnor/Män Fördelning % Trend/status
SNS styrelse   
Styrelsemedlemmar 3/7 30/70 ↑/
Observatörer 0/1 0/100 →/
   
Sekretariat   
Personal 3/1 75/25 →/
   
CAR med bidrag 2018   
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 2018   
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 2018   
Koordinatorer EFI-Nord-SNS 2/5 29/71 ↑/
Koordinatorer NKJ-SNS 4/1 80/20 ↓/
Nätverksansökningar EFI-Nord-SNS 2019   
- ansökningar 5/7 42/58 ↑/
- beviljade 2/5 29/71 →/ 

Tabell 1.3.2. Nyckeltal inom jämställdhet 2018
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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 pro-
jekt

Koordinera och delta i makroregionala 
och Europeiska projekt

Susfor
EFI och nya ”EFINORD”

Koordinera specialisering för ökad effek-
tivitet

Nätverk

Arbeta strategiskt med forskningsaktörer 
från Nordens närområden, Östersjöregio-
nen 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 besluts-
tagare och bidra till utveckling samt imple-
mentering av policy, deklarationer etc.

News & Views och Policy briefs till ÄK-FJ-
LS och NMR m.fl.
Besvara konkreta frågor, rapporter
Deltagande i seminarier och möten med 
ex ÄK-FJLS
Genom specifika utlysningstexter
SNS hemsida (ex blogginlägg)

Initiera politiskt relevanta utredningar och 
nya teman

NBP samt Council
Digitalisering
Kol i mark
Extrema väder
Jämställdhet

Deltagande i aktuella seminarier, 
 strategiska forum etc.

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

Främja Nordens position inom Europa 
och Internationellt
Initiera och agera i nordiska tvärsektoriel-
la sammanhang

Möten med NKJ, ÄK-FJLS, NordGen
Gemensamma utredningar SNS/NKJ
Digitalisering, kol i mark, extremväder
Samarbetet mellan NKJs och SNS sekre-
tariat
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
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 advi-
sory board

1.3 Indikatorer
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1.4. Avvikelser och framtidsutsikter
SNS har under 2018 levt upp till sina mål-
sättningar, även i viss mån för jämställdhets-
frågan. 

Mycket av sekretariatets tid har lagts på de in-
terna arrangemangen, projektutlysning liksom 
flera strategiska satsningar, samt det fortsatta 
samarbetet med NKJ och NordGen.

Intresset för att söka SNS medel har tillfreds-
ställande nog ökat. Samarbetet med EFINORD 

har flutit på bra 2018 även om medel inte 
rekvirerats.

Samarbetet med Susfor samt deltagande i 
FTP-aktiviteter har fortsatt inneburit ytterliga-
re en kontaktyta mot den europeiska arenan.

Elektroniska media förväntas få en fortsatt 
ökad betydelse. För att nå ut och synas i kon-
kurrens med all information krävs en tydlig 
strategi. Digital synlighet fortsätter att vara en 
utmaning. 

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
Twitter
Nyhetsbrev
News & Views
Newsfeed från tidskrifterna
Policy briefs
LinkedIn

Utveckla existerande och nya mötesplat-
ser för kommunikation

Match-making concept

Arrangera seminarier och konferenser 
etc.

Digitalisering workshop
Stort antal möten och seminarier genom 
CARs, projekt och nätverk

Samarbete med Taylor & Francis och ut-
veckling av de vetenskapliga tidskrifterna 
(SJFR/WMSE)

Årsmöte
Produktionen av SJFR och WMSE
Planering Curitiba Brasilien 2019

Övriga mål
Utarbeta plan för ökad jämställdhet Initierad utredning

Uppföljning för alla olika nätverk
Webbaserat verktyg för ansökningar På grund av kostnad/nytta lagt på is tills 

vidare
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 Budget  Resultat  Resultat
 2018  2018  2017
  (SEK)   (SEK)   (SEK)
INTÄKTER     
Ordinarie beviljning 6 909 000  8 520 776  7 493 461
SJFR samt WMSE Royalty 150 000  0  190 621
Återbetalningar, avslutade projekt 0  0  83 449
NMR extra 2016-2017 (NKJ 2015) 0  0  216 896
OH från fakultet -  236 221  176 514
Intäkter totalt 7 059 000  8 756 997  8 160 942
     
UTGIFTER     
Administration, sekretariat och styrelse:     
OH på fakultet -  236 221  176 514
Lön inkl  LKP och lokaler 860 500  885 806  745 901
Resor och möten, styrelse + sekretariat  291 500  303 573  222 694
Hemsida 38 500  49 015     28 042
Kommunikation 685 000  551 665     520 343
Administration totalt 1 875 500  2 026 280  1 693 495
     
UTBETALNINGAR, STÖD OCH BIDRAG     
Nätverk 1 153 000  1 153 000  1 239 500
Forskningsprojekt 1 563 000  1 688 000  1 438 000
CAR 2 150 000  2 150 000  2 150 000
(NKJ/SNS+Extra)     1 369 250
Särskilda satsningar   945 000  1 118 242  838 401
Utbetalningar totalt 5 811 000  6 109 242  7 035 151
     
Verksamhetsutgifter totalt 7 686 500  8 135 522  8 728 646
     
RESULTAT (kapital ej medräknat) -627 500   621 475   -567 704

2. Årsredovisning 01.01.2018–31.12.2018

TILLGÅNGAR     
Kassa och Bank 621 475 -567 704    
Tillgångar totalt ackumulerat 2 549 454 1 927 979    
+621 475 (resultat 2018)+1 927 979 (kapital 2017)=2 549 454    
 
KAPITAL och SKULDER   
Årets oförbrukade bidrag  621 475 -567 704    
Summa kapital och skulder 2 549 454 1 927 979    
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 Budget  Resultat  Resultat
 2018  2018  2017
  (SEK)   (SEK)   (SEK)
INTÄKTSSPECIFIKATIONER     
Ordinarie beviljning 6 909 000  8 520 776  7 493 461    
SJFR Royalty   150 000    190 621    
Återbetalningar, avslutade projekt 0    83 449    
NMR extra 2016-2017 (NKJ 2015) 0    216 896    
OH från fakultetet -  236 221  176 514
Intäkter totalt (exkl kapital/överskott) 7 059 000  8 756 997  8 160 942    

UTGIFTSSPECIFIKATIONER
ADMINISTRATION
SEKRETARIAT     
Lön 782 000   801 874      681 290    
Resor 110 000     127 914      102 061    
Administration och lokaler 78 500            83 932      64 611    
OH på fakultet -          236 221  176 514
Hemsida - utveckling 38 500  49 015      28 042    
Totalt 1 009 000  1 298 956  1 052 518

STYRELSE     
Rese- och mötesaktiviteter  181 500  175 658      120 633
Totalt 181 500  175 658      120 633

KOMMUNIKATION     
SJFR N&V  240 000  209 095      190 914    
Wood Material Science and Engineering  70 000  140 000      70 000
NOVA  108 000  184 785      0
NB Forest (webhotel och uppdatering) 0  0  3 600    
EFI, medlemsavgift  16 000  17 785      16 682    
EFINORD, SNS bidrag   245 000  0  239 148    
Totalt 685 000  551 665      520 343    

NÄTVERK     
N2018-01  200 000  200 000  150 000
N2018-02 105 000  105 000  200 000
N2018-03  200 000  200 000  200 000
N2018-04  180 000  180 000  140 000
N2018-05  203 000  203 000  180 000
N2018-06  195 000  195 000  170 000
N2018-07  70 000  70 000  199 500  
Totalt 1 153 000  1 153 000      1 239 500    
     
SNS/NKJ NÄTVERK     
NKJ-SNS05     222 000
NKJ-SNS06     90 000
NKJ-SNS07     85 000
NKJ-SNS08     57 250
NKJ-SNS09     125 000
Totalt 0  0  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  0  790 000

14



Årsredovisning 2018 SNS Nordic Forest Research

 Budget  Resultat  Resultat
 2018  2018  2017
  (SEK)   (SEK)   (SEK)
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  375000  125 000
Totalt 1 563 000  1 688 000      1 438 000    

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     
Matchmaking 100 000  145 139      44 110
Nordgen stipendieutlysning + konf. (bokf -19) 50 000  0  91 000
NIBIO/ Jämställdhet  300 000  300 000  0
Digitalisering 200 000  197 834      8 908
Kommunikatör 265 000  345 141      301 053
Kol Gemensamt SNS&NKJ   40 000  
Extremväder   63 200      
Review  30 000  15 515  
IUFRO   11 413      
Sommarmöte     393 330
Totalt 945 000  1 118 242      838 401    
     
Utgifter totalt 7 686 500  8 135 522      8 728 646    
     
Resultat -627 500  621 475      -567 704 

Bokslutskommentar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
förordningen om myndigheters årsredovisning 
och budgetunderlag (2000:605) och förordningen 
om myndigheters bokföring (2000:606). Brytda-
gen för räkenskapsårets löpande bokföring var 
den 8 januari 2019. SLU använder ekonomisys-
tem Agresso. SNS gjorde 2018 ett överskott mot-
svarande 621 495 SEK. En något högre intäkt 

 
består dels i en obudgeterad valutavinst på ca 
15%, i genomsnitt 1,39 mot budgeterade 1,20 i 
valutakurs, liksom extra tilldelningar. På kost-
nadssidan har SNS inte bokfört hela kostnaden 
för bidraget till NOVA och har inte heller bokfört 
någon utbetalning till EFINORD, liksom Nord-
Gen Skog. Ackumulerat överskott var vid utgång-
en av 2018 ca 2,549 milj SEK.
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3. Nyckeltal och statistik
    Budget  Resultat  Resultat
    2018  2018 2017
    (SEK)  (SEK)  (SEK)
INTÄKTER
  Ordinarie beviljning  6 909 000  8 520 776 7 493 461
  SJFR Royalty    150 000  0 190 621
  Återbetalningar, avslutade projekt 0  0 83 499
 NMR extra 2016-2017 (NKJ 2015) 0  0 216 896
  OH från fakultetet  0  236 221 
Intäkter totalt (exkl kapital)  7 059 000  8 756 997 8 160 942 
       
UTGIFTER      
Administration, Sekretariat och styrelse       
  Lön inkl. LKP och lokaler  860 500  885 806 745 901
  Resor och möten, styrelse+sekretariat  291 500  303 573 222 694 
  Hemsida  38 500     49 015     28 042
 OH på fakultet    236 221 176 514
  Kommunikation  685 000  551 665     520 343
Administration totalt  1 875 500  2 026 280 1 693 495 
       
Utbetalningar, Stöd och bidrag     
  Nätverk  1 153 000  1 153 000     1 239 500
  Forskningsprojekt  1 563 000  1 688 000     1 438 000
  CAR  2 150 000  2 150 000 2 150 000
  Särskilda satsningar  945 000  1 118 242  838 401
 Nätverk extra     790 000
 NKJ-SNS joint     579 250
Utbetalningar totalt  5 811 000  6 109 242 7 035 151 
       
Verksamhetsutgifter totalt  7 686 500  8 135 522 8 728 646
      
RESULTAT   -627 500   621 495  -567 704

Tabell 2: Administrativa utgifter
(Anges i hela 1 000) 2018 2017 
 SEK SEK
Administrativa utgifter 1790 1 517*

*Exklusive fakultets/institutions-OH

Tabell 3: Transaktioner perioden 2015–2017     
  2016 2017  2018 
 SEK SEK SEK
Överf fr tidigare år 1 967 427     2 495 683     1 927 979
Budget 7 662 178* 7 818 630     7 059 000
Utbetalningar 7 133 922 8 728 646 8 135 522
Överf t kommande år 2 495 683     1 927 979     2 549 454

*Inkl royalty, extra beviljningar och ev återföringar

Tabell 4: Föråldrade medel pr. 31.12.2018
 Belopp
Överfört från 2015 SEK 1 967 426
+ Budget 2016  SEK 6 787 200 
- Utbetalningar 2016 SEK 7 133 922

- Utbetalningar 2017 SEK 8 728 646
- Utbetalningar 2018 SEK 8 135 522
 = Föråldrade medel SEK 0
*Inkl royalty, extra beviljningar och ev återföringar
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Nordic Forest Research (SNS) verkar i ett nordiskt sammanhang, för 
gemensamma nordiska intressen i skogen. Ett av våra huvudmål 
2018 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  
framtid. 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  
mellan forskare från olika forskningsfält, som annars inte skulle ha en 
 naturlig plattform för samarbete i ett större, nordiskt perspektiv.

Digitalisering
Underlag för diskussion

Bioekonomin växer och blir allt mer viktig, och för att göra den konkurrenskraf-
tig i framtiden måste den digitaliseras. Det är Nordiska Ministerrådets stånd-

punkt.
SNS och NKJ fick under 2018 uppdraget att ta reda på hur digitalisering är viktigt 

för bioekonomin, inom vilka områden och på vilket sätt det är viktigt att digita-
lisera. Vi tittade på nordiska möjligheter och utmaningar som vår gemensamma 
bioekonomi står inför. Läs mer här

Ämbetsmannakommitten ville diskutera frågorna grundligt, och i vårt uppdrag 
låg att ta fram ett väl genomarbetat underlag för en sån diskussion. Underlaget 
som vi tog fram går att titta på här och det användes vid ministerrådsmötet i Juni 2018.

Extrema väder
Förbättra det nordiska samarbetet

Det extremt varma och torra vädret i Norden sommaren 2018 gjorde det tydligt att 
länderna kan tjäna mycket på att lära av varandra när det gäller vädrets effekter på 

jord- och skogsbruk.
Nu har Nordic Agri Research (NKJ) och Nordic Forest Research 

(SNS) fått i uppdrag av Nordiska Ministerrådet att se över hur 
det nordiska samarbetet kan förbättras i framtida situationer av 
extremt väder. 

Arbetsgrupper har satts samman och arbetet med att först 
samla in all tillgänglig data för att beskriva vädrets effekter 
på jord- och skogsbruk sommaren 2018 i Norden, och sedan 
arbeta fram riktlinjer för ett förbättrat framtida samarbete i 
liknande situationer.

Mer info här.

2018

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

SNS återblick

SNS
Nordic Forest Research
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https://nordicforestresearch.org/digitalization/
https://nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2018/10/Report-Digitalisering-i-den-nordiska-bioekonomin-17-april-2018.pdf
https://nordicforestresearch.org/blog/2018/12/05/nordic-cooperation-to-cope-with-extreme-weather/
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Marken kan vara vårt bästa kollager 

Marken kan binda massor av kol och kan användas som ett bra 
kollager. Under 2018 påbörjade NKJ och SNS arbete med att 

dels ta reda på hur vi kan öka kolinlagringen i mark, dels utveckling av 
modellerings- och utsläppsberäkning. Arbetet presenteras i en rapport 
som syftar till att skapa en tydlig bild av ämnet kol i mark i norden och 
mynnar ut i ett antal rekommendationer som kan leda fram till framti-
da satsningar i relation till kol i mark.

Läs hela rapporten här.
Som en del i arbetet har också en informationsbroschyr tagits fram – 

se den här!

Kol i mark

Genus
SNS kartlägger jämställdheten i skogen

Under året började SNS göra en kartläggning av hur jämlikheten mår i skogsbranschen. 
För att kunna vidta rätt åtgärder så måste vi ha klart för oss hur problemet ser ut. Det 

ska leda fram till ytterligare projekt på området, som till exempel en utlysning av forskar-
pengar för att kunna förbättra skogsbranschen till en mer jämställd sektor. Birger Vennes-
land på NIBIO håller i arbetet.

 Slutrapporter
Konferenser, möten, workshops...

I september ska fyra SNS-finansierade forskningsprojekt lämna in sina slutrappor-
ter. Mycket har hunnit hända under de tre år som de fått finansiering.

● Till exempel har projektet WOOD-PRO upptäckt ett sätt att kombinera hemi-
cellulosa från ved med nanocellulosa för att producera aktiva förpackningsmate-
rial. Ett aktivt förpackningsmaterial påverkar sitt innehåll genom att exempelvis 

släppa ut ett ämne som förlänger hållbarhetstiden på innehållet och därigenom 
kommer vi att kunna minska de stora matförlusterna i framtiden!

● Vårt nätverk BioWiseTrans arrangerade en välbesökt workshop, och är nu på gång 
med sin avslutande konferens som äger rum i Karlstad 27-28 mars i år. Workshopen foku-
serade på konflikter och synergier på vägen mot en fullt fungerande bioekonomi.

● Vårt nätverk FiberTies hade möte 15-16 maj för att sätta ihop en eller flera projekt-
grupper för att skriva större ansökningar. I januari i år skickades en ansökan till H2020! Vi 
önskar dem lycka till!



Så här svarar våra beslut mot vår strategi

SNS finansierar forskarnätverk som verkar för att ge beslutsfattare ett 
vetenskapligt och relevant underlag för sina beslut i frågor som rör 
skogssektorn. Vi verkar för nordiskt forskarsamarbete och utbyte av 

kunskap, och för att göra Norden starkare och mer konkurrenskraftig som 
enhet.
I det här dokumentet vill vi visa vad som ligger bakom våra beslut om finan-

siering av ettåriga nätverk. Vill vi visa vilken nytta dessa kan göra i Norden.

2018

Ett starkt Norden

Policy brief/Ettåriga nätverk

SNS har ett tydligt nordiskt perspektiv på skogsforskning och policybildning inom 
skog. Vi finansierar nätverk som ger tydliga nordiska vinster. Vi vill göra Norden enat 

och starkt i övriga Europa och världen. Varje nätverk ska ha deltagare från minst tre olika 
nordiska länder.

Jämlikhet
Vi vill förbättra balansen mellan könen i skogsbranschen och på det sättet ta till vara hela 
forskarsamhällets kunskap, perspektiv och erfarenhet. Det gäller också kulturellt och 
språkligt. Vi utvecklar våra kontrakt, våra olika dokument och vårt eget sätt att tänka för 
att åstadkomma en förändring till det bättre. Vi kräver en könsfördelning på 40/60 i de 
nätverk som vi finansierar. Vi har för tillfället ett strategiskt projekt igång som syftar till 
att kartlägga den nordiska skogsbranschen ur ett genderperspektiv. Det ska leda fram till 
ytterligare projekt på området, som till exempel en utlysning av forskningsbidrag för att 
göra skogsbranschen till en mer jämställd sektor. 

Ålder
Vi vill underlätta för unga forskare att komma in i större, Nordiska sammanhang och hitta 
sin plats i forskarsamhället för att snabbt kunna bidra på viktiga områden. De nätverk som 
vi finansierar ska därför kunna visa att de aktivt arbetar för att involvera unga forskare och 
doktorander i sitt arbete.

Vi arbetar också för att få en representant i SNS styrelse som kan vara de ungas röst.

Skogens bidrag till den nordiska bioekonomin
Klimatförändringen och efterfrågan på en mer miljövänlig produk-
tion ställer högre krav på återväxt i skogen – det är där många av 
de nya råvarorna tas! Bioekonomin växer och vi måste se till att 
skogen räcker till allt.

Ett exempel på nordiskt nätverkande med tydligt fokus på 
nordisk bioekonomi är det SNS finansierade nätverket Nordic 
network of forest regeneration som intresserar sig för nordisk 
skogsföryngring. Nätverket utgör en plattform för viktig input från 

For the period 2018–2021 
emphasis will be placed on 
the following strategic areas:
● Meeting the demands of 
sustainable forest manage-
ment in a growing bioeco-
nomy.
● Maintenance and increa-
sed utilisation of ecosystem 
services.
● Climate change adaptation 
and mitigation.
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andra nätverk och internationella experter. Vi uppskattar särskilt att unga forskare finns 
med på ett aktivt sätt.

De första nationella skogsinventeringarna startade för 100 år sedan, men det finns fortfarande 
ett stort behov av att skapa samarbete mellan forskare inom skogsinventering i de nordiska 
länderna. Nätverket Nordic cooperation for forest inventory kommer att utgöra en plattform 
för ett samlat nordiskt forskarteam i internationella sammanhang och har ett mycket konkret 
mål att harmonisera de nationella skogsinventeringarna i Baltikum och Norden. Behovet av 
samarbete för att åstadkomma gemensamma rapporteringsverktyg är tydligt.

Ett annat exempel är PROFOR som kommer att driva de för Norden så viktiga skogsbruks-
frågorna i EU. Förhoppningen är att det ska ge positiva effekter både på vetenskapspolitik 
och policyutveckling inom området. Planen är att samla många olika intressenter som be-
slutsfattare, forskare och relevanta föreningar från Norden. Välkommet är också att nätver-
ket siktar på att skriva fler ansökningar för att driva frågorna under en längre tid framöver.

Den nordiska skogen motverkar klimatförändringar
Klimatförändringen är ett globalt hot där skogen har en speciellt viktig uppgift. Norden är 
skogstätare än många av jordens länder och det är därför väldigt viktigt att snabbt komma 

fram till hur skogen bäst brukas i våra länder för att motverka klimatförändringen.

Vårt nätverk NORDASH kommer att undersöka vilka trädslag och på vilka jordtyper 
som återföring av träaska faktiskt ger ett nettoupptag av kol – en väldigt viktig del 
av klimatfrågan.

Skogsbruk med fokus på multifunktionalitet och hållbarhet blir mer och mer 
avgörande för samhället. Samarbete över de nationella gränserna i Norden och 

Baltikum, som har så likartade förutsättningar, kan leda till att skogsbruket möter 
framtiden mer förberett och färdigt att ta sig an de nya utmaningarna, vilket ett av 

våra nätverk fokuserar på (Nordic growth and yield researchers network).

Ekosystemtjänster
Skogsrelaterade ekosystemtjänster som trä och träprodukter, biodiversitet, rekreation och 
välbefinnande är viktiga för att vi på olika sätt ska kunna anpassa oss till, och begränsa, 
klimatförändringarna.

Ett av våra finansierade nätverk (NordicProxy) undersöker skogsbrändernas historiska och 
framtida roll som en faktor som styr ekosystemtjänster, skogsproduktivitet och biologisk mång-
fald. Nätverket tittar också på kollagrets historiska och framtida dynamik med tanke på en rad 
direkta och indirekta faktorer som påverkar klimatet. Allt för att ta fram kunskap och verktyg 
som kan användas av skogssektorn som underlag till välmotiverade beslut för att maximera 
fördelarna och minimera riskerna som uppstår på grund av klimatförändringarna.

Med inriktning på hållbarhet i en växande bioekonomi kommer nätverket Northern Eu-
ropean Network for Wood Science and Engineering att undersöka hur träprodukters håll-
barhet gentemot fukt kan öka. Ska trä kunna ersätta andra, mindre klimatvänliga material, 
så måste det klara påfrestningar. En extra fördel med nätverket är att intressenter från flera 
olika discipliner kommer att delta, som forskare, industrirepresentanter och doktorander.


