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Verksamhetsplan 2020 för SamNordisk Skogsforskning (SNS) 

1. Ramar och mål 

SNS verksamhetsplan för 2020 genomförs inom ramarna för SNS avtal med Nordiska Ministerrådet 2018-

2021 liksom prioriteringar och strategiska mål i SNS strategi för 2018-2021.  

Genom att främja de gemensamma nordiska skogsforskningsinsatserna ska SNS medverka till att uppfylla 

de mål för skogsbruket och utvecklingen av ett hållbart Norden som är överenskommet mellan länderna.  

Det huvudsakliga syftet är att bistå och stimulera forskning för skogens mångsidiga hållbara brukande och 

dess funktioner. SNS skall också erbjuda rådgivning till de nordiska länderna generellt och specifikt till 

Ämbetsmannakommittén för Fisk, Jordbruk, Livsmedel och Skogsbruk (ÄK-FJLS) och Nordiska Ministerrådet 

(NMR) i frågor som rör skog, skogligt relaterade ämnen och skogsforskning. 

Genom strategiskt viktiga aktiviteter inom forskningssamarbeten och förmedling av kunskap bidrar SNS 

aktivt till att utveckla ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt ansvarsfullt skogsbruk jämte nyttjandet av 

träprodukter och andra nyttigheter från skogarna i Norden. 

 

2. Generellt 

Fokus kommer att läggas på att 1. Möta kraven på ett hållbart skogsbruk i en växande bioekonomi, 2. Förvalta 

och öka utnyttjandet av olika skogliga ekosystemtjänster, samt 3. Motverka klimatförändringarna liksom 

utveckla anpassningen till desamma. Detta görs genom att utnyttja olika verktyg (finansiering, lika villkor och 

social inkludering, samarbete, policy-rådgivning och kommunikation). 

Finansiering 

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

• finansiera forskningsnätverk, -projekt och -faciliteter, med fokus på de strategiska 

insatsområdena 

• finansiera doktorandutbildningar inom det överordnade ansvarsområdet 

”SNS skall initiera och koordinera kooperativa skogliga forskningsaktiviteter och bidra till nyttigheter för 

de nordiska samhällena och politiska samarbeten både i Norden och närliggande länder genom att 

stödja och kreera arenor för nätverkande och kunskapsutbyte om skog och skogsbruk. SNS strävar efter 

att skapa nordiska synergier inom skoglig forskning, stimulera utvecklingen av nya forskningsområden, 

stärka Nordens roll inom EU och andra internationella forskningsinsatser. SNS utvärderar kontinuerligt 

behovet av nya forskningsinitiativ för att hantera aktuella samhällsrelevanta frågor, liksom kommande 

utmaningar och skapa framtida möjligheter.” 
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• koordinera specialisering och arbetsfördelning som grund för ökad effektivisering av det nordiska 

samarbetet och därmed generera en ökad nordisk nytta 

• samarbeta strategiskt kring forskning tillsammans med nordens närområden, runt Östersjö-

regionen och med grannar i väst och nordost 

 

Lika Villkor och Social Inkludering 

• SNS skall aktivt arbeta för att förbättra jämlikheten i alla avseenden 

• SNS skall göra jämlikhet till en återkommande del av arbetet inom den nordiska skogssektorn 

• alla aktiviteter med stöd från SNS, likaså styrelse och sekretariat, förväntas ha en fördelning 

mellan könen motsvarande 40/60% 

• SNS uppmuntrar deltagandet av forskare av olika nationalitet i nätverksaktiviteterna 

 

Policystöd och Rådgivning 

SNS ska arbeta för forskningsbaserad policy-rådgivning för en hållbar framtid för Nordens skogar genom 

att 

• förmedla relevanta, aktuella och pålitliga resultat från nätverk och projekt med stöd från SNS och 

andra, till politiker och beslutsfattare, och därigenom bidra till utveckling och implementering av 

en faktabaserad politik, deklarationer och andra initiativ för en hållbar skogsförvaltning 

• initiera politiskt relevanta utredningar inom strategiska insatsområden och nya/expanderande 

ämnen 

• delta i samråd, strategiska fora och sammanhang som sätter agendan för skogspolitiken i Norden 

• skriva och förmedla ’policy briefs’ och ’scientific position papers’, som stärker den nordiska 

rösten baserat på verksamheten i Centres of Advanced Research (CAR), projekt och nätverk 

 

Samarbete 

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

genom att 

• koordinera och delta aktivt i större makroregionala och europeiska projekt inom de strategiska 

insatsområdena 

• vara initiativtagare och aktör i nordiska tvärsektoriella initiativ inom ÄK-FJLS-området och 

miljösektorn och påverka kommande forskningsinitiativ etc. 

• vara initiativtagare till samarbeten inom Nordens närområden, ”grannländer i väst och nordost”, 

liksom arktiska initiativ samt inom Östersjöstrategin 
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• samarbeta med EFINORD (eller dess ombildade motsvarighet) om nordeuropeiska 

forskningsnätverk (EFINORD/SNS gemensamma nätverk), informationsspridning och ev projekt. 

EFINORD samarbetet bidrar till och markerar Nordens viktiga roll i EFI 

• delta i europeiska forskningssamarbeten och främja att SNS-finansierade projekt och nätverk 

utvecklas till EU-projekt 

• samarbeta med NKJ för skapandet och förvaltningen av tvärsektoriella nätverksaktiviteter (NKJ-

SNS nätverk) inom skog och jordbruk i Norden 

• samarbeta med NordGen Skog för att uppmuntra utbildnings- och kunskapsutbyte kring skogliga 

genetiska resurser i de nordiska länderna (bl a genom NordGen Skog-SNS stipendier) 

 

Kommunikation 

SNS ska säkra förmedling av resultat och skapa kommunikation genom att 

• utveckla existerande och nya mötesplatser för kommunikation online och därigenom göra SNS 

mer känt 

• förmedla information kring SNS-aktiviteter och forskningsresultat anpassade till aktörer inom 

forskning, näringsliv eller politiken genom konferenser, hemsidor, publikationer och sociala 

media 

• SNS aktivt lyfter betydelsen av olika jämlikhetsaspekter för den nordiska skogssektorn i 

kommunikationsinsatserna 

• arrangera seminarier, konferenser m m, som kan samla aktörer och diskutera trender och peka 

ut nya värden i skogen, skogsprodukter samt den nordiska identiteten i skogsbruket 

• utveckla samarbetet med och förmedlingen av de två SNS-stödda vetenskapliga tidskrifterna 
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3. Särskilt prioriterade arbetsområden 2020 

Utveckling av Nordisk skogsforskning 

SNS skall 

• etablera och understödja ForBioeconomy-SNS nätverk inom de strategiska målen för 

ForBioeconomy och SNS 

• understödja och följa upp SNS projekt inom ramen för SNS strategiska mål baserat på SNS strategi 

• stödja fem CAR’s finansierade för 2016-2020, samt utreda nyttan med dessa och ev lysa ut medel 

för nya CARs för perioden 2021-2025 

• utvärdera hela SNS verksamhet 

Nordiskt deltagande och regionalt samarbete 

SNS skall 

• bidra till utvecklandet av NMRs nya vision och handlingsplan 

• som en följd av NMRs nya vision och handlingsplan initiera en diskussion kring ny strategi 

• stödja det nordiska samarbetet i arrangemanget av IUFRO World Congress 2024 

• konsolidera och utveckla samarbetet med NKJ, NordGen, och det nya EFINORD (nytt namn i 

skrivande stund oklart) 

• bidra till arbetet kring digitalisering tillsammans med NKJ där avsikten är att ta projektet med ett 

nätverk av testbäddar in i en förvaltningsfas 

• bidra i arbetet med ”kol i mark” tillsammans med NKJ i enlighet med diskussioner i ÄK-FJLS och den 

ansökan som är inne på området 

• skapa ett tvärsektoriellt nätverk som en effekt av koordineringen av arbetsgruppen kring 

extremväder och skogsbrand 

• arbeta för ett mer aktivt deltagande från Grönland och Färöarna i styrelsearbetet 

Export av Nordiskt baserat kunnande 

SNS skall 

• presentera den nya strategin och lyfta betydelsen av lika villkor under kontaktskapande aktiviteter i 

samarbete med t ex ÄK-JÄM 

• initiera lämpliga projekt kring jämställdhet i skogssektorn i Norden föreslagna i den rapport som 

under 2019 sammanfattat situationen och kunskapsläget, t ex en enkät 

• arrangera en nordisk #killmiddag, ambitionen med #killmiddag är att ge killar och män chansen att 

börja med sig själva i kampen för ett jämställt och jämlikt samhälle (killmiddag.se) 

• bidra till historieberättandet kring den skogliga resursen med särskilt fokus på EU 

• fortsätta SNS aktiviteter relaterade till ”Nordic Forest Solutions” genom ex ett ev sido-event 

kopplat till ministermötet på Färöarna 

• utveckla SNS satsning på kommunikation 

• aktivt driva frågan om hur policyrådgivning till politiker och beslutsfattare ska organiseras på mest 

effektiva sätt  

http://killmiddag.se/
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4. Rambudget för verksamhetsplanen 2020 

 

SNS finansieras genom ett årligt bidrag från NMR. För 2020 förväntas bidraget utgöra 5 844 000 DKK 

motsvarande ca 7 600 000 SEK med en preliminär växlingskurs på 1,3 som tillåter viss marginal för 

eventuella kursfall. Utöver detta räknar SNS med royalty motsvarande ca 150 000 SEK. SNS planerar att 

använda medlen till projektledning/koordinering, organisering av events (eget sekretariat), kommunikation 

och kunskapsförmedling, forskningsprojekt, nätverk och CARs. För särskilda projektinsatser av mer tillfällig 

karaktär öronmärks 2 420 000 SEK enligt nedan. I och med de beslut som under 2015-2018 togs för 

aktiviteter, särskilt tre-åriga forskningsprojekt och fem-åriga CARs liksom nu planerade särskilda 

projektinsatser kommer budgeten de fortsatta åren i kontrollerad form att beta av det tidigare genererade 

överskottet. Sekretariatet kommer fortsätta med de förstärkta insatserna kring kommunikation i samarbete 

med NKJ inte minst mot bakgrund av strategin och det hittills lyckade arbetet inom området. 

1 380 500 Projektledning/koordinering, events (sekretariatet), möteskostnader, styrelse 

674 000 Kommunikation och kunskapsförmedling 

1 502 000 Projekt 

2 150 000 CAR 

1 300 000 Nätverk 

2 420 000 Särskilda projektinsatser (SNS/NKJ/Nordgen/NMR gemensamt event 200 000 SEK. två 
Matchmaking dagar varav en på temat ren och skog och en i Danmark 200 000 SEK. 
Gemensam utlysning SNS/Nordgen 50 000 SEK. Kommunikatör 370 000 SEK. Kol i mark 
200 000, digitalisering 150 000, jämställdhet 400 000, torka och brand 250 000, samt 
utvärdering av CARs och SNS 150 000 respektive 250 000 SEK. Resterande medel (200 000 
SEK) ämnas användas för ev motfinansiering eller nya/tillfälliga strategiska satsningar) 

9 426 500  Summa 

 

Överskjutande belopp tas från tidigare uppsparat kapital. Budgeten ovan kan vara föremål för ändringar 

beroende på växlingskurser och den faktiska tilldelningen från NMR. Detta gäller särskilt för detta år på 

grund av problem med utbetalningar från NMRS’ nya ekonomisystem vilket resulterat i att flera 

utbetalningar ännu ej är överförda. 
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5. Styrelse och sekretariat 

 

SNS styrelse (2016-2019) (ordinarie ledamöter) Notera att ledamöter för 2020-2023 ännu ej utsetts! 

Danmark 

Morten Ingerslev, Københavns Universitet  

Nils Otto Lundstedt, Dansk Skovforening 

Finland 

Taneli Kolström, Naturresursinstitutet  

Liisa Saarenmaa, Jord- och skogsbruksministeriet 

Island 

Valgerður Jónsdóttir, Skógræktin 

Adalsteinn Sigurgeirsson, Skógræktin 

Norge 

Ivar Ekanger, Landbruks- og matdepartementet (ordförande per 1/1 2018) 

Gunhild Søgaard, NIBIO 

Sverige 

Jan Svensson, Formas 

Johan Wester, Skogsstyrelsen 

Åland 

Mikael Sandvik, Ålands landskapsregering (observatör) 

Færøerne 

- 

Grönland 

- 
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SNS sekretariat (2014-2020) 

SNS-sekreterare och ledare för sekretariatet Jonas Rönnberg 

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap 

Box 49, Rörsjöv 1, 230 53 Alnarp, Sverige 

Telefon: +46 40415179, +46 706727643  

E-post: ronnberg.sns@slu.se  

www.nordicforestresearch.org 

 

SNS-sekreterare Mimmi Blomquist 

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap 

Box 49, Rörsjöv 1, 230 53 Alnarp, Sverige 

Telefon: +46 40415121 

E-post: sns@slu.se 

www.nordicforestresearch.org 

 

Nordiska Ministerrådets representant för SNS sekretariat 

Seniorrådgivare Torfi Johannesson 

Ved Stranden 18, 1061 København K, Danmark 

Telefon: +45 29692933 

E-post: torjoh@norden.org 

www.norden.org 

 


