ÅRSRAPPORT
2019
Nordic Forest Research SNS

SNS
Nordic Forest Research

SNS Nordic Forest Research 

Årsredovisning 2019

Sammanfattning
2019 kan nog räknas till ett av mest aktiva åren för SNS och inte minst för dess sekretariat.
Ett flertal ministerinitiativ med styrning direkt från sekretariatet liksom 21 aktiva nätverk och
samarbeten med till exempel NordGen Skog, Nordisk Energiforskning, NKJ (Nordisk kommitté
för jordbruks- och livsmedelsforskning), EFI (European Forest Institute), Barents Forest
Sector Network och Forest Bioeconomy Network (ForBioeconomy) innebar många s pännande
aktiviteter, kontakter och resultat. (Se bilaga för resultatexempel.) Intressant att notera är
också den något annorlunda redovisningen av alla nätverksaktiviteter (se matris längre fram i
rapporten).
Med utgångspunkt i strategin hade SNS utlysningar för årliga nätverk tillsammans med
ForBioeconomy liksom med NordGen för stipendier för resor. De tidigare startade aktiviteterna i
forskningsprojekt respektive så kallade CARs följdes upp. Hela tiden lyfts det Nordiska mer
värdet av samarbete som den viktigaste delen.
Styrelsen kunde under året välkomna en ungdomsrepresentant från ordförandelandet Norge.
NKJ har fortsatt delat hus med SNS vilket underlättat samarbetet enormt med flera g emensamma
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.
SNS har tillsammans med NKJ fortsatt satsningen på kommunikation där vi har delat
kommunikatör på ett mycket framgångsrikt sätt. Även 2019 användes e-nyhetsbrev, policy
briefs, forskningsnyheter, nätverksmöten eller seminarier för kommunikation av SNS-relevant
information. För andra året skriver årliga nätverk inte egna policy briefs utan detta görs genom
sekretariat och styrelse (se bilaga). En populär matchmaking-dag arrangerades i Reykjavik på
Island. SNS var även en avgörande medarrangör och aktiv i paviljongen för ”IUFRO2024 i
Stockholm” i Curitiba, Brasilien.
Tidigare års fokus på bioekonomi har fortsatt haft en stor tyngd i arbetet
på sekretariatet som ett av fokusområdena i den nya strategin, liksom
klimat och ekosystemtjänster. Förutom deltagande i Bioeconomy
Council har SNS även varit aktiva i det nya Visionsarbetet
på NMR. Sekretariatet har tillsammans med NKJ fortsatt
arbetet med de strategiska ministersatsningarna inom
digitalisering, kolinlagring i mark, torka och brand och
genusfrågor. Ett nätverk inom digitala testbäddar har
satts igång, och väckt stort intresse från de deltagande.
Samarbetet med ForBioeconomy har fortsatt på
inslagen väg med till exempel deltagande i möten med EFI och Barents Forest Forum, en del
i Barents forest sector network, arrangerat av
ForBioeconomy.
SNS hade under 2019 en budget på 8 350 000
SEK, faktiska intäkter på 9 232 360 SEK och
avslutade året med ett något oväntat positivt resultat
på 1 353 394 SEK (mot budgeterat -340 200 SEK).
Extra utbetalningar från NMR för torka och brand-
projektet kom att belasta 2019 års budget samtidigt som
Taylor&Francis betalade ut två års royalty för SJFR och
WMSE under 2019. Flera budgeterade utbetalningar k ommer
att belasta 2020 på grund av sena rekvireringar eller ännu ej
färdiga kontrakt (till exempel för ForBioeconomy).
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1. Verksamhetsberättelse
1.1. Aktiviteter

Administration
Inga väsentliga förändringar gjordes på
sekretariatet under 2019. S
amarbetet
med NKJ har fortsatt med en delad
kommunikatör (Kaia Ekegren) och
under 2019 även en delad sekreterare
(Mimmi Blomquist).
Närheten 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 informationsutbyte på en helt
annan nivå än tidigare. Zhanna Möller
är fortsatt ekonomiadministratör för
SNS.
Styrelsen och representation
SNS har haft två styrelsemöten under
2019: Den 17-18 juni i Akureyri, Island,
med exkursion på temat restaurering av
mark och företagande i samarbete med
NKJ, samt den 24-25:e oktober på SLU
i Alnarp. Under 2019 har flera kontaktpersonmöten hållits på olika ställen dels
för att förbereda inspel till ÄK-FJLS
liksom MR-FJLS samt för att förbereda
beslut för nätverksbeviljningar.
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 del
tagit i ett flertal NMR- och andra möten.
SNS deltog med sekreterare i ÄK-FJLS
mötena i Köpenhamn, 3-4/4, respektive

13-14/11 på Island för att avrapportera
och informera inför godkännande av
budget och verksamhetsplan för 2020.
Under MR-FJLS-mötet var SNS inblandat och föredragande på flera punkter rörande extremväder och skogs
brand liksom kol i markfrågan.
SNS har fortsatt arbeta i enlighet med
kontraktet mellan NMR och SNS med
utgångspunkt i strategin för 2018-2021
och verksamhetsplanen för 2019. Arbetet med att utse nya ledamöter till
styrelsen inför 2020 påbörjades under
hösten.
Under 2019 hade SNS fortsatt ingen
representant för det självstyrande området Färöarna. Styrelsen kunde dock
under året välkomna en ungdomsrepresentant.

Forskningsaktiviteter

Det överordnade målet för SNS är att
initiera och stödja forskningssamarbeten
som främjar ett hållbart och mång
sidigt brukande av skogsresursen. Detta arbete görs genom en lång rad aktiva
forskningsnätverk, specifika forskningsprojekt samt Centres of Advanced
Research (CAR). Nätverkandet är i sig
ett mycket viktigt resultat och har varit
helt avgörande för många av våra nordiska forskares framgång och karriärer
från det att de blev doktorander (mer
om nätverkande i faktarutan på sid 6).
Exempel på andra mer traditionellt kon
kreta resultat för de olika aktiviteterna
kan ses i bilagan.
Enligt en formulering i kontrakten
förväntas nätverken bjuda in SNS sekretariat till olika aktiviteter. Det finns
också en klausul om återkrav i det fall
avrapporteringen inte motsvarar ansökan. Kommunikationen har i stort
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kunnat läggas ut direkt på hemsidan.

Figur 1. Antalet
nätverksansökningar (ljusgröna) och
beviljade nätverk
(mörkgröna) för
perioden 2006–
2020. Variationen
kan ha en koppling
till andra utlysningar
(CARs) och det
faktum att en del
nätverk söker
pengar vartannat år.

Årliga nätverk 2019:
■ 2019-01: Predictability of climate
risks to Nordic forest ecosystem services through multi-proxy data comparisons and modelling (NordicProxy),
koord: Igor Drobyshev, SLU
■ 2019-02: Integrating knowledge on
nutrient cycling and organismal responses for sustainable use of wood ash
in Nordic forests (NORDASH), koord:
Rasmus Kjøller, KU
■ 2019-03: Northern European Network for Wood Science and Engineering, koord: Erik Larnøy, NIBIO
■ 2019-04: Nordic network of forest
regeneration, koord: Marek Metalsid,
Estonian University of Life Sciences
■ 2019-05: Nordic growth and yield
researchers network, koord: Saija
Huuskonen, LUKE
■ 2019-06: Promoting sustainable
forestry in a growing bioeconomy
for Europe (PROFOR), koord: Leena
Paavilainen, LUKE
■ .2019-07: Nordic cooperation group
for forest inventory, koord: Aksel Gran
hus, NIBIO

Nätverksaktiviteter
Under 2019 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 2020 sjönk något (Figur 1 ovan).
Inför 2020 har SNS och ForBioeconomy tillsammans hanterat 10 ansökningar. Det är inte ovanligt att antalet ansökningar varierar år från år, och beror
till viss del på konjunktur och variationen i beviljandegrad.
När sannolikheten för att erhålla medel är låg blir också incitamentet för
att söka lägre. Alla nätverk kommer
inte heller med ansökningar varje år
utan aktiviteterna kan ske med längre
tids mellanrum. Många sökande är
förstås bra men inte avgörande för att
hålla kvalitén på en hög nivå. De flesta aktiva inom SNS anser att de årliga
nätverksstöden är det mest intressanta Baserat på 2016 års halvtidsutvärderinstrumentet.
ing av de med NKJ samfinansierade
5

Nätverkande är avgörande för framgång
● Nordisk skogsforskning ska stå stark och vara effektiv. Ett sätt
att nå dit är att nätverka.
I dagens individorienterande samhälle behöver vi paradoxalt
nog andra människor mer än någonsin, inte minst för vår egen
omvärldsbevakning. SNS vill sudda ut nationsgränserna mellan
de nordiska länderna och erbjuder olika typer av plattformar för
nätverkande där erfarenheter utbyts, forskningsresultat delas
och ifrågasätts, överlapp undviks och där man bygger vidare på
varandras idéer och formar en gemensam framtid.
Den nordiska skogen ska utnyttjas på det mest hållbara och
effektiva sätt vi kan med den kunskap vi har idag om vårt klimat
och våra speciella förutsättningar i Norden. För att vara en stark
aktör i Europa behöver även den nordiska skogsbranschen tala
med enad röst.
SNS bygger broar mellan forskning, policy och näring, mellan
teori och praktik. Kunskap gör nytta först när den kommer till
praktisk användning. Därför erbjuder SNS mötesplatser för forskare och representanter för policyskapande, industri och andra
praktiker så att de kan använda kunskapen för effektivisering på
alla fronter och för att bygga upp ny forskning där och när den
verkligen behövs.

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. Deras verksamhet förväntas ha avslutats i december
2019 med slutrapportering under våren
2020.

SNS/NKJ nätverk 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

Nätverkande inom SNS...

…genererar kontakter med nya sam
arbetspartners
…skapar och vidmakthåller en känsla av
tillhörighet och gemenskap
…ger tillgång till ständigt lärande
…gynnar kreativitet och nya tankar: 1+1
blir 3 när människor möts och får dela
olika infallsvinklar inom samma forskningsfält
…effektiviserar genom att resurser och
kunskap kan delas med mindre överlapp
…är en viktig del i att sprida kunskapen
så att den kan vara till praktisk och faktisk
nytta
…stärker kommunikationen genom att
flera tar del i och ställer sig bakom ett
budskap
● De flesta av våra nordiska forskare
inom skog har någon gång varit eller
kommer att bli inblandade i ett SNS-nätverk. Det är ett resultat att räkna med. För
doktorander i Norden kan SNS nätverk
vara helt a
 vgörande i den tidiga karriären.

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

Forskningsprojekt
Under 2019 påbörjade fem nya, spännande 3-åriga projekt arbetet.
Aktiva projekt:
■ SNS- 123: Preventing the spread
of new pathogens in Nordic forests to
secure sustainable forestry in growing
bioeconomy, koord: Johanna Witzell,
SLU
■ SNS- 124: Biogeographic analysis
of historical forest insect invasions and
host associations, koord: Maartje Klapwijk, SLU
6

Centers of Advanced Research
(CAR)

opment, koord.: 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 Ecosystems (CARES), koord.: Raija Laiho, LUKE
■ NOFOBE: The Nordic forest-based
sector in the bioeconomy, koord.: Hans
Fredrik Hoen, NMBU

Under 2019 fortsatte fem CARs med
delfinansiering från SNS för perioden
2016-2020 sina aktiviteter på näst sista
året:
■ .NB-NORD: Nordic Baltic Network
for Operational Research and Devel-

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 mots-

■ SNS- 125: Where is the water in
acetylated wood? Studies of amount,
location and state of water in acetylated
wood for development of more durable
wood products, koord: Maria Fredriksson, Lund University
■ SNS-126: Conservation of resistant
ash genotypes to maintain full range
of ecosystem services, koord: Mateusz
Liziniewicz, Skogforsk
■ SNS- 127: Liberation and solution properties of wood hemicelluloses towards surface active molecules
(HEMISURF), koord: Tiina Nypelö,
Chalmers University of Technology
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Fokusområden SNS

Nordiska ministerrådet

Skogsskötsel,
EkosystemKlimatGrönt
Konkurrens- Socialt hållbart
bioekonomi
tjänster
förändringar
Norden
kraftigt Norden
Norden
Multi-proxy data comparisons and modelling (NordicProxy)		
x
x
x			
Sustainable use of wood ash in Nordic forests - NORDASH
x
x		
x			
Northern European Network for Wood Science and Engineering			
x		
x		
Nordic network of forest regeneration
x
x
x
x			
Nordic growth and yield researchers network
x
x
x
x			
Sustainable forestry in a growing bioeconomy PROFOR
x
x
x		
x		
Nordic cooperation group for forest inventory
x
x		
x			
x		
x		
x		
x		
x		

x
x
x
x
x

x
x		
x		
x
x			
x		
x
x
x

Matchmaking för unga forskare					
x
Digitalisering					
x
Kvinnor i skogssektorn					
x
Extrema väder				
x		
SNS - NordGen Skog stipendier						

x
x
x
x
x

								
Övriga aktiviteter							

Advancing the bioeconomy transition			
Improving utilization of biocontrol research			
Neonectria cankers on trees			
Trees and crops for future climate			
The use of fibrous materials from biomass

								
SNS-NKJ Nätverk 2018-2019							

Preventing the spread of new pathogens
x
x		
x			
Historical forest insect invasions and host associations		
x		
x			
State of water in acetylated wood
x				
x		
Conservation of resistant ash genotypes		
x		
x			
Liberation and solution properties of wood hemicelluloses		
x			
x		

								
Forskningsprojekt 2019-2021							

Advanced Research on Environmental Services
x
x
x
x
Forest Operation Research and Development
x
x
x		
The Nordic Forest-based sector in the Bio Economy
x				
Innovative use of 3D remote sensing
x
x
x
x
Forest Health and Forest Genetics			
x
x

								
CARs 2016-2020							

Årliga nätverk med finansiering 2019

		

Projekt

Utlysning
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Tabell 1.1.1. Spridning av nordisk skogsforskning
Kommunikationskanal

Effekt

Hemsida

● Antalet unika besök på SNS hemsida (www.nordicforestresearch.org) har ökat från 12 645
år 2018 till 14 810 år 2019. Det motsvarar 17 %. Det verkar som om vi har lyckats nå fler i vår
målgrupp genom sociala medier, varifrån vi har kunnat leda besökare till vår hemsida. Antalet
besökare har ökat med 21 %.
Antalet unika sidvisningar har ökat med 5,7 %. Däremot stannar besökarna kortare tid hos
oss. Avvisningsfrekvensen har tyvärr ökat något, vilket är mindre bra eftersom det tyder på att
de som besöker oss inte hittar det de var ute efter och därför går vidare från vår sida.
Vår förstasida är, föga förvånande, den mest besökta. Den andra mest besökta sidan är
Climate benefit, där man kan hitta rapporten om skogens klimatnytta. Många har varit intresserade av vårt nätverk Wood science and engineering (WSE), antagligen på grund av deras
konferens. Synligheten ökar genom marknadsföring av våra nätverk på vår hemsida. Den fjärde
mest besökta sidan är den om vårt och Nordgen Skogs gemensamma stipendium.
Information om WSE-konferensen har fått flest nerladdningar från vår hemsida. News&Views
är det fjärde mest nerladdade efter information om vår utlysning för ettåriga nätverk och ansökningsformulär för stipendiet. Antalet besök som kommer direkt till oss (som skriver in vår
adress i adressfältet) minskat med 8 procentenheter. Fler hittar vår hemsida genom att googla
nu än förra året, färre skriver in adressen i adressfältet och kommer till oss på det sättet. Lika
många kommer till oss genom sociala medier som förra året. Besökarna kommer från, i nämnd
ordning: Sverige, USA, Finland, Indien, Norge, Danmark och Kina.
Hemsidan har en jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga besökare. 38 % av våra besökare är mellan 25 och 34 år gamla. Mer än hälften av våra besökare är 25-44 år gamla.

Nyhetsbrev

● SNS nyhetsbrev skickades 11 ggr (med ’News and Views’ skickades 7 ggr) under 2019 och
har 1 182 prenumeranter. SNS utnyttjar Apsis. ’News and Views’ kan laddas ner från SNS hemsida. Antalet nedladdningar var i genomsnitt 44 stycken.

Twitter

● Antalet följare på Twitter har gått från 600 år 2018 till 742 år 2019. 51 % av dem är män. Vi
spenderade mer tid på att hantera vårt Twitter-konto. Ambitionen är att kommentera och gilla
och dela andras inlägg mer för att få mer respons på vårt eget innehåll.

Facebook

● Antalet följare på Facebook har ökat med ett några hundratal det senaste året, till 2 413
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 marknadsföra
och informera om. Facebook-sidan har flest följare från Litauen (cirka 18 %), Indien (14 %),
Sverige (9 %), Estland (4 %), följt av Lettland, Finland, Storbritannien, Tyskland, Danmark och
Norge. Majoriteten följare är män (61 %).

LinkedIn

● SNS har funnits på LinkedIn sedan början/mitten av 2018 har nu 50 följare jämfört med 30 för
ungefär ett år sedan. Det är fortfarande väldigt få, men i procent så är ökningen på 67 %.

varar max 10 % av den samlade finansieringen för varje CAR.
Varje CAR har sin egen hemsida under SNS webportal, där publikationer,
foton, mötesdokument och faktablad/
policy briefs är tillgängliga. Beslut om
utvärdering togs och igångsattes sent
2019.
Beslut om huruvida SNS ska fortsätta
med detta instrument tas av styrelsen
under våren 2020.

Spridning av resultat och profilering

Sekretariatet har under 2019 jobbat
vidare med ”policy briefs”. Policy
briefen utgör ett utomordentligt verktyg för populär kommunikation. För
de årliga nätverken skriver styrelsen
med avgörande support från sekretariatet själv policy briefen utifrån motiven
bakom finansieringsbesluten. Mycket
kraft och engagemang har lagts på att
synliggöra SNS genom närvaro i nor9
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disk-baltiska workshops, seminarier,
kommunikation och spridning av nyheter om dels utlysningar genom flygblad, ett massivt bidrag till, organisering av och utförande av aktiviteter i
samband med IUFROs världskongress,
liksom närvaro vid sommarens ministermöte i Reykjavik, samt större och
mer frekvent spridning på hemsidor
och sociala medier. Vår professionella
kommunikatör var även för 2019 delad
mellan SNS och NKJ.
SNS har vidare varit aktiv i NMRs
kommunikatörsnätverk liksom det lokala på Campus Alnarp. Under året diskuterades en kommunikationsstrategi
med ”korta nyheter” som inte fungerat liksom ett nytt koncept istället för
News&Views. Arbetet med detta löper
vidare under 2020.
Sekretariatet har under året deltagit
i fortbildande kurser och mässor och
beslut togs om att utveckla film som ett
sätt att kommunicera på hemsidor med
mer.

Vetenskapliga tidsskrifter
Den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Forest Research
(SJFR) hade under 2018 en ”impact
factor” på 1,67.
Mats Hannerz fortsatte arbetet med
News and Views och SJFR ”Newsfeed”
för SNS även om detta kommer att
göras om under 2020. SJFR var genom
Johanna Witzells närvaro representerad
vid IUFROs världskongress i Brasilien
i oktober, med ett par föredrag kring
publicering i SJFR.
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 utkom med fem nummer 2019. 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”.
10

Årsredovisning 2019

SNS Nordic Forest Research

tioner 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 SNS
strategi är skogens roll i en växande
bioekonomi, hushållning med ekosystemtjänster liksom klimatfrågan viktiga
delar i det samarbetet.
Tvärvetenskap är också en avgörande
del i samarbetet på alla nivåer och inte
minst frågor om genus och jämställdhet.
För att stimulera till detta och öka
1.2. Samarbete
kvalitet
och antal ansökningar till SNS
Nordiskt samarbete generellt
Två av SNS viktigaste mål är att främja ordnades en matchmaking-dag på
samarbetet mellan forskningsorganisa- Island i samband med NordGen Skogs
SNS-sekretariatet, representatnt från
styrelsen (Liisa Saarenmaa), redaktören/editorn för WMSE (Dick Sandberg) och SJFR (Johanna Witzell) respektive Taylor & Francis (T&F) höll
inget årsmöte under 2019 på grund av
omorganisation internt på T&F.
Royaltyintäkterna för SJFR och
WMSE för 2017 och 2018 betalades ut
under 2019, vilket delvis täcker de utgifter som rör SJFR News & Views och
stöd till och deltagande i utvecklingsarbetet av tidskrifterna.
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årskonferens. Vid eventet 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 eller åtminstone
bibehållet antal ansökningar och är
också mycket uppskattade av deltagarna och en väg in i nätverkande och en
framgångsrik karriär som forskare.
Sekretariatet har under det svenska
ordförandeskapet 2019 i samarbete
med NKJ fortsatt lyft frågan om digitalisering. Det pågående arbetet med
ett nätverk för digitala testbäddar inom
Norden med fokus på bioekonomi
och skog och jord dryftades på både
ÄK- respektive MR-FJLS möten. Projektet levererade en första worskhop
med mycket nöjda deltagare. SNS har
fortsatt bidragit till arbetet med kol i
mark frågan som har letts av NKJ och
avrapporterats vid MR-FJLS möte.
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 löpte
vidare under 2019 med avrapportering
på MR-FJLS sommarmöte. Ministrarna ansåg att en fortsättning är lämplig.
Styrelsen initierade även ett projekt
för att kartlägga de viktigaste framtida
åtgärdsområdena för ökad jämställdhet i Norden vilket drevs från NMBU/
NIBIO i Norge med en slutrapport i december 2019. Under 2020 tar sekretariatet fram en populär broschyr-version.
(Se även bilaga 1 för mer information
kring nämnda projekt.) Samtidigt har
sekretariatet tillsammans med NKJ
fortsatt diskuterat frågor gällande
renskötsel.
SNS har fortsatt närvarat i ”BSR Bio-

economy Council” och även bidragit
till visionsarbetet på NMRs. SNS fick
under året även möjlighet att bistå
Climate KIC Nordic med inspel kring
skog primärt inom byggande och vad
skog bör användas till.
Samarbete med andra nordiska
organisationer
SNS sekretariat deltog under året i flera
aktiviteter på NMRS i Köpenhamn där
vi nätverkade med andra formeringar
av relevans med koppling till NMRS.
NEF (Nordisk Energiforskning) fick ett
uppdrag från Nordiska Rådet att utreda
frågan kring potentialen för bioenergi
där SNS bistått med frågor relaterade
till skog. En del av detta arbete spiller
över även på 2020.
Samarbetet mellan NOVA University
network och SNS är baserat på avtal
sedan 2010, reviderat 2012, 2016 och
förnyat 2018.
SNS förpliktigade sig att bidra med
ekonomiskt stöd till skogsrelaterade
kurser för forskarstuderande i NOVA-regi. Under 2019 bidrog SNS till
endast en kurs (Hybrid Inference).
NOVA-systemet är dock under utvärdering varför inget nytt kontrakt inför 2020 har skrivits och alla som nog
velat inte kunnat söka kurser med stöd
från SNS. Det har inte heller varit tydligt hur skogliga en del kurser varit och
de har därför inte heller fått något stöd.
SNS och NordGen Skog har under 2019
fortsatt samarbetet genom ett flertal arbetsmöten och utbyte av information,
annonsering och ömsesidig support.
SNS bidrog för tredje gången till en
mindre stipendieutlysning organiserad
av NordGen Skog för resor av relevans
för respektive organisation, samt för12

Årsredovisning 2019

SNS Nordic Forest Research

beredde en fjärde. Hela 30 sökande ut- mellan ForBioeconomy och SNS.
värderades, varav 11 fick finansiering. b..Närvarat vid vid EFIs årsmöte Edinburgh i september.
Samarbete med ForBioeconomy
SNS och ForeBioeconomy (gamla EFI- Samarbete med Nordens närområden
Nord) har fortsatt samarbetet under SNS har länge arbetat för att öka infor2019. Nuvarande kontrakt gäller för mations- och erfarenhetsutbyte mellan
2016-2019 men skulle ha omförhan- skogsforskare i Norden och dess när
dlats i och med EFINORDS omstöp- områden, bland annat genom att bjuda
ning. På grund av fördröjd förhandling in deltagare från de baltiska länderna
mellan SLU och EFI kom dock detta att och nordvästra Ryssland till SNS-stödskjutas fram till 2019.
da forskningsaktiviteter och nätverk.
Inte heller 2019 lyckades styrelsen för Samarbetet inom Östersjöstrategin och
SNS och ForBioeconomy komma fram inte minst engagemanget inom Barents-
till en överenskommelse om detaljer- samarbetet har främjat kontakterna med
na i kontraktet. Det har påverkat det nordvästra Ryssland. Forskare från de
ekonomiska resultatet för SNS genom baltiska länderna och/eller nord
västra
att okontrakterat men budgeterat stöd Ryssland har deltagit i de flera årliinte har rekvirerats av ForBioeconomy. ga nätverk (Ryssland 25 %, Baltikum
SNS och ForBioeconomy har fortsatt 88 %) som fick finansiering under 2019,
samarbetet inom huvudsakligen två även i forskningsprojekt (Baltikum
områden:
50 %), och CARs (Baltikum 40 %).
1). Gemensam annonsering, vetenskaplig
utvärdering, uppstart och stöd till årliga Sekretariatet har även varit aktiv gent
nätverk för 2020.
emot Barents Forest Sector Network
2). Möten:
där vi primärt bidragit med insikter
a.. SNS har deltagit vid flera möten in- kring den nordiska bioekonomistrateternt för att tydliggöra rollfördelning gin och närvarat vid Barents Forest
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Forum. SNS presenterades även vid
Koli-forum i Finland på temat ”Wealth,
health and wellbeing from Nordic forests”.
Övrigt internationellt samarbete
SNS är medlem i European Forest Institute (EFI) och har även under 2019
bidragit till arbetet genom medlems
avgiften samt närvaro vid flera möten
mellan EFI, SLU och SNS primärt
rörande ForBioeconomy. SNS har även
närvarat vid diskussioner kring det relaterade arbetet med den Europeiska
strategiska forskningsagendan, Strategic Research Agenda (SRA) för skogsdelen av The European Forest-Based
Sector Technology Platform (FTP).
SNS har även varit engagerat 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) vilket resulterat i ett årligt nätverk (PROFOR).
SNS bidrog även till den svensk-nordiska paviljongen under IUFRO world
congress i Curitiba i Brasilien under
hösten med flera arrangemang och aktiviteter. SNS var en tre huvudfinansiärer
under veckan vilket syntes mycket
tydligt.

Jämställdhet

SNS tar löpande hänsyn till jämställd
het även om det inte är så tydligt ut
tryckt i arbetsprogram eller kontrakt.
Vid utlysningar framgår det tydligt att
jämställdhet är ett viktigt kriterium
för beviljande av medel. Det krävs ett
14
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Tabell 1.3.2. Nyckeltal inom jämställdhet 2019
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 2019			
Koordinatörer
2/3
40/60
→/
Deltagande forskare (exkl koordinator)
31/47
40/60
→/
CAR ansökningar 2015			
Ansökningar (koordinatorer)
2/3
40/60
→/
Beviljade (koordinatorer)
2/3
40/60
→/
			
Forskningsprojekt med bidrag 2019			
Koordinatorer
4/1
80/20
↓/
Deltagande forskare (exkl koordinator)
8/7
53/47
↑/
			
Nätverksaktiviteter med bidrag 2019			
Koordinatorer ForBioeconomy-SNS
2/5
29/71
→/
Koordinatorer NKJ-SNS
4/1
80/20
→/
Nätverksansökn. ForBioeconomy-SNS 2020			
• ansökningar
4/6
40/60
→/
• beviljade
3/4
43/57
↑/

fortsatt aktivt arbete för att leva upp
till det mål om 40/60-fördelning mellan män och kvinnor som satts upp av
NMR och SNS men generellt ser det
faktiskt inte så dåligt ut (se tabell 1.3.2
ovan). Styrelse och sekretariat ligger
lite fel men möjligen i något positiv
bemärkelse inom den skogliga sektorn.
Inför 2020 och den nya styrelsen
tror vi att vi kan få en bättre fördelning i styrelsen. 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 uppvisar
ingen förändring jämfört med tidigare

men det är ganska få nätverk totalt. I
samarbetet med NKJ är det dock övervikt för kvinnor. 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.
I strategin är det tydligt att SNS ska
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. Sekretariatet har även deltagit i kunskapshöjande
seminarier kring både jämställdhet och
barn och unga.
15
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1.3 Indikatorer
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
Matchmaking

Koordinera och delta i makroregionala
och Europeiska projekt

Susfor
EFI och ForBioeconomy
Barents Forest Sector Network

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)
ForBioeconomy-samarbetet

Forskningsbaserad policyrådgivning
Förmedla resultat till politiker och besluts- News & Views och policy briefs till ÄK-FJfattare och bidra till utveckling samt imple- LS och NMR m.fl.
mentering av policy, deklarationer etc.
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

Bioeconomy Council
Digitalisering/nätverk av testbäddar
Kol i mark
Extremväder
Jämställdhet

Deltagande i aktuella seminarier, strategiska forum etc (SNS egna arrangemang
ej medräknade här)

Susfor
Realizing the Bioeconomy in the Baltic
Sea Region/EU strategy for Baltic Sea
Region (EUSBSR)
Barents Forest Forum
IUFRO World Congress
EFI årsmöte
Skogens dag på Grand

Främja Nordens position inom Europa
och internationellt
Initiera och agera i nordiska tvärsektoriella sammanhang

Möten med NKJ, ÄK-FJLS, NordGen
Gemensamma utredningar SNS/NKJ
Digitalisering, kol i mark, extremväder,
jämställdhet
Samarbetet mellan NKJs och SNS sekretariat
Deltagande i Bioeconomy Council
Climate KIC Nordic
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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
Barents samarbetet (BEAC)

Forest Bioeconomy Network (ForBioeconomy)

Gemensamma nätverksutlysningar
EU strategy for Baltic Sea Region
(EUSBSR)

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

Alla SNS olika nätverk
Susfor
Climate KIC Nordic

Förmedling av resultat
och kommunikation
Förmedling av aktiviteter och resultat i
anpassad form

SNS hemsida
Facebook
Twitter
Nyhetsbrev
News & Views
Policy briefs

Utveckla existerande och nya mötesplatser för kommunikation

LinkedIn
Match-making concept

Arrangera seminarier och konferenser
etc.

Digitalisering: testbäddar nätverksmöte/
workshop
Stort antal möten och seminarier genom
CARs, projekt och nätverk

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

Produktionen av SJFR och WMSE
Deltagande IUFRO Curitiba Brasilien
2019

Övriga mål
Utarbeta plan för ökad jämställdhet

Slutförande av utredning
Uppföljning för alla olika nätverk

Webbaserat verktyg för ansökningar

På grund av kostnad/nytta lagt på is tills
vidare

1.4. Avvikelser och framtidsutsikter

SNS har under 2019 levt upp till sina
målsättningar och förbättrat situationen
vad gäller jämställdhet. Mycket av sekretariatets tid har lagts på de interna
arrangemangen, projektutlysning liksom flera strategiska satsningar, samt
det fortsatta samarbetet med NKJ och
NordGen.
Under året kunde styrelsen även välkomna en ungdomsrepresentant.
Intresset för att söka SNS medel har
tillfredsställande nog bibehållits. Sam
arbetet med ForBioeconomy har flutit

på bra även 2019 trots att inga medel
rekvirerats i avvaktan på kontrakt.
Samarbetet med 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. Digital
synlighet fortsätter att vara en utmaning. En diskussion om detta togs under
året tillsammans med styrelsen.
17
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2. Årsredovisning 01.01.2019–31.12.2019

Budget		 Resultat		 Resultat
2019		 2019		 2018
(SEK)		 (SEK)		 (SEK)

INTÄKTER					
Ordinarie beviljning
7 697 300		
8 568 454		
8 520 776
SJFR samt WMSE Royalty (för 2 år-19/18)
150 000		
414 231		
0
Återbetalningar, avslutade projekt
0		
10 315		
0
NMR brand (170’ DKK av 200´DKK)
162 500		
239 360		
0
OH från fakultet
-		
228 025		
236 221
Intäkter totalt
8 009 800		
9 460 385		
8 756 997
					
UTGIFTER					
Administration, sekretariat och styrelse:					
OH på fakultet
-		
228 025		
236 221
Lön inkl LKP och lokaler
922 000		
850 456		
885 806
Resor och möten, styrelse + sekretariat
311 500		
356 930		
303 573
Hemsida
38 500		
62 417		
49 015
Kommunikation
691 000		
221 579		
551 665
Administration totalt
1 963 000		
1 719 407 		
2 026 280
					
UTBETALNINGAR, STÖD OCH BIDRAG					
Nätverk
1 283 000		
1 283 006		
1 153 000
Forskningsprojekt
1 504 000		
1 501 334		
1 688 000
CAR
2 150 000		
2 150 000		
2 150 000
Särskilda satsningar
1 450 000		
1 453 244		
1 118 242
Utbetalningar totalt
6 387 000		
6 387 584		
6 109 242
					
Verksamhetsutgifter totalt
8 350 000		
8 106 991		
8 135 522
					
RESULTAT (kapital ej medräknat)
-340 200		
1 353 394		
621 475
					
TILLGÅNGAR					
Kassa och Bank			
1 353 394		
621 475
Tillgångar totalt ackumulerat			
3 902 848		
2 549 454
(resultat 2019, +1 353 394+2 549 454 (kapital 2018)=3 902 848)					
KAPITAL och SKULDER					
Årets oförbrukade bidrag 			
1 353 394		
Summa kapital och skulder			
3 902 848		

621 475
2 549 454
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Budget		
Resultat		
2018		
2018		
(SEK)		
(SEK)		
INTÄKTSSPECIFIKATIONER					
Ordinarie beviljning
7 697 300		
8 568 454		
SJFR Royalty
150 000		
414 231		
Återbetalningar, avslutade projekt
0		
10 315		
NMR extra
162 500		
239 360		
OH från fakultetet
-		
228 025		
Intäkter totalt (exkl kapital/överskott)
8 009 800		
9 460 385		

Resultat
2017
(SEK)
8 520 776

236 221
8 756 997

UTGIFTSSPECIFIKATIONER, ADMINISTRATION, SEKRETARIAT					
Lön
837 000		
769 019 		
801 874
Resor
130 000		
157 890 		
127 914
Administration och lokaler
85 000		
81 437 		
83 932
OH på fakultet
-		
228 025		
236 221
Hemsida - utveckling
38 500		
62 417 		
49 015
Totalt
1 090 500		
1 295 788 		
1 298 956
STYRELSE					
Rese- och mötesaktiviteter
181 500		
199 040		
Totalt
181 500		
199 040 		

175 658
175 658

KOMMUNIKATION					
SJFR N&V
220 000		
149 364 		
Wood Material Science and Engineering
70 000		
Bokf. 2018		
NOVA
110 000		
53 730 		
Korta nyheter
30 000		
0		
EFI, medlemsavgift
16 000		
18 485 		
ForBioeconomy, SNS bidrag
245 000		
0		
Totalt
691 000		
221 579 		

209 095
140 000
184 785
0
17 785
0
551 665

NÄTVERK					
N2019-01
150 000		
150 000		
N2019-02
178 706		
178 706		
N2019-03
200 000		
200 000		
N2019-04
150 000		
150 000		
N2019-05
200 000		
200 000		
N2019-06
149 300		
149 300		
N2019-07
255 000		
255 000		
Totalt
1 283 006		
1 283 006		

200 000
105 000
200 000
180 000
203 000
195 000
70 000		
1 153 000

FORSKNINGSPROJEKT					
SNS-123
335 000		
335 000		
SNS-124
119 000		
116 334		
SNS-125
350 000		
350 000		
SNS-126
350 000		
350 000		
SNS-127
350 000		
350 000		
Totalt
1 504 000		
1 501 333		

1 688 000

CAR					
NB-Nord
450 000		
450 000		
HealGenCar
450 000 		
450 000		
CARISMA
350 000		
350 000		
CAR-ES3
450 000		
450 000		
NOFOBE
450 000		
450 000		
Totalt
2 150 000		
2 150 000		

450 000
450 000
350 000
450 000
450 000
2 150 000

500 000
500 000
313 000
375000
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SÄRSKILDA SATSNINGAR					
Matchmaking
100 000		
160 524 		
Nordgen stipendieutlysning + konf. (bokf -19)
50 000		
50 000 		
NIBIO/ Jämställdhet
-		
50 000 		
Digitalisering
160 000		
387 203 		
Kommunikatör
360 000		
353 198 		
Kol Gemensamt SNS&NKJ
100 000		
0		
Extremväder
80 000		
202 172 		
Reserv/Review
200 000		
0		
IUFRO
200 000		
236 672 		
Sommarmöte
200 000		
13 475 		
Totalt
1 450 000		
1 453 244 		
					
Utgifter totalt
8 350 000		
8 106 991 		
					
RESULTAT
-340 200		
1 353 394		

Bokslutskommentar

145 139
0
300 000
197 834
345 141
40 000
63 200
15 515
11 413
1 118 242
8 135 522
621 475

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 8 januari 2020. SLU använder
ekonomisystem Agresso.
SNS gjorde 2019 ett positivt resultat motsvarande 1 353 394 SEK. En högre intäkt än
budgeterats består dels i en valutavinst på ca
15%, i genomsnitt 1,42 mot budgeterade 1,20
i valutakurs.
På kostnadssidan har SNS inte bokfört hela
kostnaden för bidraget till NOVA och har
inte heller bokfört någon utbetalning till ForBioeconomy. Detsamma gäller övrigt under
kommunikation som redovisar lägre kostnad
än budgeterat. Däremot har digitaliseringsprojektet med nätverket av testbäddar dragit 387
198 SEK.
Inga medel har kunnat bokföras från beviljad
ansökan om 425 000 DKK för det projektet på
grund av besvär med nytt ekonomisystem på
NMRS. Ackumulerat överskott var vid utgången av 2019 ca 3,903 milj SEK.
Bytet av ekonomisystem på NMRS innebar
en del problem med både rekvireringar liksom
möjligheten att i någorlunda tid få kontroll över
faktiska utbetalningar från NMRS samt faktiska växlingskurser.
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3. Nyckeltal och statistik

			
Tabell 1: Resultatsummering

Budget		Resultat
Resultat
			
2018		
2018
2017
			 (SEK)		
(SEK)
(SEK)
INTÄKTER
Ordinarie beviljning		
7 697 300		
8 568 454
8 520 776
SJFR Royalty		
150 000		
414 231
0
Återbetalningar, avslutade projekt		
0		
10 315
0
NMR extra 2016-2017 (NKJ 2015)		
162 500		
239 360
0
OH från fakultetet				
228 025
236 221
Intäkter totalt (exkl kapital)		
8 009 800		
9 460 385
8 756 997
					
UTGIFTER					
Administration, Sekretariat och styrelse 			
Lön inkl. LKP och lokaler		
922 000		
850 456
885 806
Resor och möten, styrelse + sekretariat
311 500		
356 930
303 573
Hemsida		
38 500		
62 417
49 015
OH på fakultet				
228 025
236 221
Kommunikation		
691 000		
221 579
551 665
Administration totalt		
1 963 000		
1 719 407
2 026 280
					
UTBETALNINGAR, STÖD OCH BIDRAG					
Nätverk		
1 283 000		
1 283 006
1 153 000
Forskningsprojekt		
1 504 000		
1 501 334
1 688 000
CAR			
2 150 000		
2 150 000
2 150 000
Särskilda satsningar		
1 450 000		
1 453 244
1 118 242
Utbetalningar totalt		
6 387 000		
6 387 582
6 109 242
					
Verksamhetsutgifter totalt		
8 350 000		
8 106 991
8 135 522
					
RESULTAT
-340 200		
1 353 394
621 495

Tabell 2: Administrativa utgifter
(Anges i 1 000-tal)

Administrativa utgifter

2019
SEK
1 491

2018
SEK
1 790*

*Exklusive fakultets/institutions-OH

Tabell 3: Transaktioner perioden 2017–2019
Överfört fr tidigare år
Budget
Utbetalningar
Överf t kommande år

2017
SEK
2 495 683
7 818 630
8 728 646
1 927 979

2018
SEK
1 927 979
7 059 000
8 135 522
2 549 454

2019
SEK
2 549 454
8 350 000
8 106 991
3 902 848

*Inkl royalty, extra beviljningar och ev återföringar

Tabell 4: Föråldrade medel pr. 31.12.2018
Överfört från 2016
+ Budget 2017
- Utbetalningar 2017

Oslo 14 februari 2020

Belopp (SEK)
528 256
7 837 000
8 728 646

- Utbetalningar 2018
- Utbetalningar 2019
= Föråldrade medel

8 135 522
8 106 991
0

*Inkl royalty, extra beviljningar och ev återföringar

Alnarp 14 februari 2020

Alnarp 14 februari 2020

Zhanna Möller
Ekonom för SNS vid SLU
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2019 SNS återblick
U

nder 2019 har SNS arbetat mycket med aktuella och brådskande
frågor inom klimat och miljö. Vi arbetar alltid utifrån ett nordiskt
perspektiv och vill samla alla goda krafter i våra nordiska länder
för att nå resultat på ett så effektivt sätt som möjligt och göra den nordiska
rösten stark i en internationell kontext.
Vi har fortsatt att arbeta för att nå makthavare och beslutsfattare och ge
dem möjlighet att fatta beslut grundade på vetenskapligt belagd kunskap.
Våra nätverk utgör plattformar där olika aktörer (forskare, beslutsfattare,
industri, privata skogsägare etc) inom skogsområdet kan mötas över lands
och yrkesgränserna, knyta kontakter och utveckla sina g emensamma intressen. De skapar också värdefulla kontakter mellan forskare från olika forskningsfält, som annars inte skulle ha en n aturlig plattform för samarbete i ett
större, nordiskt perspektiv.

2019 – ett urval ur SNS perspektiv:

U

Kvinnor i skogssektorn

nder året har en arbetsgrupp under SNS gjort en kartläggning av hur jämlikheten ser
ut i den nordiska skogsbranschen. Arbetet har nu resulterat i en rapport (publiceras
inom kort) som ger en bild av hur kvinnornas position i den nordiska skogssektorn.
Nu fortsätter vi med att framställa en mer lättsmält broschyr i ämnet med rapporten som
underlag och vi har också tankar på hur vi kan föra frågan vidare som till exempel en
utlysning av forskningsbidrag för att göra skogsbranschen till en mer jämställd sektor.

S

Matchmaking för unga forskare

NS ger forskare i Norden chansen att inspireras och lära av varandra, och att effektivt
utnyttja de både mänskliga och materiella resurser som står till forskningens förfogande. På våra Matchmakingdagar får de möjlighet att utöka sitt kontaktnät och skapa nya
konstellationer. Tillsammans kan de lyfta forskningen och radera ut nationsgränserna för
en gemensam, effektiv nordisk skogsforskning.
Vi har speciellt fokus på att involvera doktorander och unga forskare, för att ge dem en
nordisk arena att stå på i sitt framtida arbete. Vi marknadsför vid de här
tillfällena också de möjligheter vi har till finansiering av nätverk för
forskare och doktorander.

SNS
Nordic Forest Research

S

Ungt perspektiv

NS styrelse har hittat en föryngringsmetod som vi hoppas
att fler kan dra nytta av: vi har under året arbetat för att
ändra stadgarna så att vi ska kunna inkludera en ungdomsmedlem i styrelsen. På det viset vill vi ge oss själva chansen
att få ett yngre perspektiv på skogssektorn och forskningen
och att vara aktuella och moderna i våra beslut.

Lyckad ansökan om forskningsmedel

P

Horizon 2020

artners i ett par av våra nätverk, FiberTies och Nordic Network for
Tall Wood Buildings har skrivit en ansökan om f orskningsmedel
från Horizon 2020 – och de lyckades! Vi gratulerar er till det nya
nätverk Build-in-Wood, som får 8,5 miljoner Euro från H
 orizon 2020.
21 internationella partners finns med i nätverket som vi med intresse
kommer att följa framöver! Koordinator blir Niels M
 orsing på Danska
Teknologiska institutet.
Läs mer!

Extrema väder

V

i måste räkna med att klimatförändringarna kommer att innebära nya villkor för oss
på många sätt. Vi måste skynda oss att göra en plan för hur vi ska hantera dem för att
kunna anpassa oss till nya förhållanden. Den torra och varma sommaren 2018 visade oss
att vi behöver samarbeta mellan de nordiska länderna och mellan de berörda sektorerna
och att vi inte är helt förberedda för det.
Två arbetsgrupper, en med spetskompetens inom jordbruk och extrema väder och en
med samma expertis inom skogsbruk, har arbetat fram varsin rapport om hur de nordiska
länderna gemensamt kan hantera extrema väderhändelser i framtiden.
Nu kommer vi att fortsätta arbetet i grupperna för att göra Norden väl förberett för
en annorlunda framtid och för eventuella extrema väderhändelser.

E

Rädda asken

tt av SNS forskningsprojekt efterlyste under våren friska askar. Forskarna vill
engagera allmänheten för att hitta askar som är resistenta mot askskottsjukan.
Asken är på väg att dö ut på grund av sjukdomen, men om vi kan hitta resistenta träd
kanske vi kan börja bygga upp en ny och starkare population. Projektet kommer att
fortsätta under två år till och det blir verkligen spännande att följa fortsättningen!

S

IUFRO World Congress 2019

T

Digitalisering

NS deltog i IUFRO World Congress både ekonomiskt och med kvinno- och manskraft.
Vi gjorde oss synliga i skogssektorn globalt, och marknadsförde den nordiska modellen
för skogsbruk och vår vision om forskningssamarbete. Vi ser fram emot att delta i världskongressen 2024 i Stockholm!
he Nordic Testbed Network har under året tagit tydligare form, och vi är spända och
nyfikna på vad det kommer uträtta inom digitalisering i bioekonomin framöver. Vi
har samlat banbrytande testbäddar inom nordiskt skogs- och jordbruk och låtit dem mötas
och skapa ett viktigt kontaktnät för att inspirera och lära av varandra och samarbeta över
landsgränser och discipliner.
I en workshop formulerade deltagarna tillsammans framtida mål för nätverket.
SNS tar del i framtidens bioekonomi genom att skapa spelplaner där utveckling och
kreativt testande av idéer och innovationer kan äga rum.

2019

Policy brief/Ettåriga nätverk

SNS verkar för nordiskt forskningssamarbete och för att göra Norden

starkare och mer konkurrenskraftigt som en enhetlig region i Europa och
globalt. Vi finansierar forskarnätverk som ger beslutsfattare ett vetenskapligt underbyggt och relevant underlag för sina beslut i frågor som rör
skogssektorn.

Ett starkt Norden
SNS arbetar inom de centrala fokusområdena i det nordiska samarbetet:
• Ett grönt Norden

Klimatet kräver åtgärder genast. Skogen är en viktig del av lösningen för att fånga upp
koldioxid från atmosfären. SNS har det gröna perspektivet med i alla delar av sitt arbete.

• Ett konkurrenskraftigt Norden

Skogen är en stor och väldigt viktig del av bioekonomin. För att skapa ett r iktigt
konkurrenskraftigt Norden behöver vi ta tillvara på våra resurser effektivt.
Gemensam forskning och kommunikation över nationsgränserna bidrar till en
starkare skogssektor.

• Ett socialt hållbart Norden

Nätverken vi finansierar måste presenterar en plan för att inkludera och involvera
både doktorander och unga forskare såväl som kvinnliga forskare.
SNS strategi är utformat utifrån nuvarande samarbetsprogram, men riktar sig mot
de tre fokusområdena ovan. SNS styrelse har under 2019 beslutat att finansiera sju nya
nätverk till en summa av 1 299 908 SEK med utgångspunkt i SNS strategi, och framför
allt våra fokusområden:
• att möta kraven på hållbar skogsskötsel i en växande bioekonomi
• upprätthållande och ökat utnyttjande av ekosystemtjänster
• anpassning till och begränsning av klimatförändringarna
Här vill vi visa vilken nytta våra ettåriga nätverk kan göra i Norden.

Våra ettåriga nätverk
För perioden 2018–2021
kommer tyngdpunkten i vårt
arbete att ligga på följande
strategiska områden:
● Att möta kraven på hållbar
skogsskötsel i en växande
bioekonomi.
● Upprätthållande och ökat
utnyttjande av ekosystemtjänster.
● Anpassning till och
begränsning av klimat
förändringarna.

Att möta kraven på hållbar skogsskötsel i en växande bioekonomi

Bioekonomin växer i spåren av klimatförändringarna. Fler och fler vill använda förnybara
resurser i stället för fossilbaserade produkter. Efterfrågan på råvara från skogen ökar, och
det ställer allt högre krav på skogssektorn. Skogsbruket måste därför rusta sig så att det kan
fortsätta att vara en hållbar resurs för ett framtida samhälle med en bas i bioekonomin.
Skogar och skogsbruk är viktiga delar i den nordiska bioekonomin, inte minst i glesbygd
som ofta finns i skogsrika områden. Det står ofta i stark kontrast till situationen i andra
regioner i Europa och därför behöver vi i Norden tala med enad röst för att lyfta fram den
nordiska skogens betydelse. Nätverket Promoting sustainable forestry in a growing bioeconomy
for Europe (PROFOR Koordinator: Leena Paavilainen, LUKE) jobbar med

just det, i EU-sammanhang. Nätverket fokuserar på hållbar produktion av skogsråvara och
ekosystemtjänster knutna till skog och skogsbruk som mark- och vattenfrågor, skyddade
områden och kolbalans.
Scan n Society of Forest Economics (SSFE Koordinator: Teppo Hujala, University of Eastern
Finland) är ett väl inarbetat nätverk som funnits i omkring 50 år, och numer ligger fokus
på skogens roll för att skapa en hållbar bioekonomi i Norden. Den största d elen av finansieringen från SNS gick 2019 till unga forskare och doktorander vid nordiska universitet
för att täcka deras resekostnader så att de kan presentera sin f orskning och knyta värdefulla kontakter med sina kollegor på nätverkets kongress som samlar cirka 70 forskare
verksamma inom skogsekonomi.

Upprätthållande av och ökat utnyttjande av ekosystemtjänster

För att kunna upprätthålla ett hållbart uttag ur de nordiska skogarna i framtiden, är det
viktigt att skogsresurserna inte utarmas. Med ökad befolkning och efterfrågan på skogsprodukter krävs det att vi ser till att ekosystemtjänster som exempelvis timmer, ved, biobränsle, biodiversitet, kolinlagring, rekreation och vattenkvalitet bibehålls. Det måste
vi klara trots ett ökat tryck på våra skogar på grund av ett förändrat klimat, liksom
utbrott av nya och gamla skadedjur och patogener.
Asken, Fraxinus excelsior, är klassificerad som starkt hotad på rödlistan i S
 verige
och situationen i de övriga nordiska länderna är tyvärr lika dyster. Asken har både
ett värdefullt timmer, men är också en nyckelart för en uppsjö av andra arter som
är direkt beroende av asken för sin överlevnad. Ask används idag inte inom det
nordiska skogsbruket på grund av askskottsjukan, en invasiv svamp som angriper,
försvagar och dödar träden. Lyckligtvis finns en strimma hopp för asken eftersom
det har visat sig att mindre än 5 % av alla askar bär på en gen som gör att trädet kan
överleva en infektion. För att hjälpa asken som trädslag och många av dess associerade
lavar, insekter, mossor och godartade svampar finansierar SNS ett nätverk (Production of
ash cuttings to increase efficiency of breeding activities to maintain full range of ecosystem services
provided by this keynote species Koordinator: Mateusz Liziniewicz, S
 kogforsk). I nätverket
ska forskarna arbeta för att få fram toleranta askar i stor skala - allt för att k ommande generationer ska kunna njuta av asken, den höga b iodiversitet och de e kologiska värden som
detta fantastiska trädslag skapar.
Fokus för nätverket Advancing the dialogue on pathways towards sustainable development for forest landscapes: research, monitoring and governance (Koordinator: Inge Stupak, K
 öpenhamns
Universitet) ligger på nordiska och baltiska skogar, både produktionsskog och skyddade
områden. Nätverket anordnade under året en kurs för doktorander inom m
 odellering av
kolets kretslopp och kolinlagring, och en fältresa genom de baltiska länderna. Man diskuterade hur man kan komma framåt med ett mer hållbart brukande av landskapet, kol i
skogen, markens bördighet, biodiversitet och produktion av virkesråvara.

Anpassning till och begränsning av klimatförändringarna

Klimatet förändras redan nu påtagligt och vi kommer inte att kunna stoppa den
förändringen ens med extrema åtgärder. Vi måste i stället att hitta smarta lösningar för att
minska de negativa effekterna på vår miljö, för skogsbruket och för samhället.
Ett nytt innovativt nätverk (Forest related Life Cycle Assessment Network, koordinator: Dimitris Athanassiadis, SLU) samlar forskare som sysslar med LCA,
Life Cycle Assessment. LCA är en metod för att beräkna produkters och processers miljöpåverkan. Forskarna kommer att kunna effektivisera sitt arbete
när de får bättre koll på forskning som bedrivs runt om i Norden och dessutom tillsammans söka pengar för mer långtgående projekt. Det här nätverket
kan öka livskraften i den nordiska skogssektorn!
Trä kan minska utsläppen av kol till atmosfären om man använder det istället
för fossilbaserade byggmaterial. Att bygga med trä ger därför miljövinster, och
dessutom andra vinster som arbetstillfällen i glesbygden, ett lönsamt skogsbruk och ett
incitament att återplantera avverkad skog. Vårt nätverk Northern European Network for Wood
Science and Engineering (Koordinator: Erik Larnøy, NIBIO) syftar till att samordna Nordeuropeisk forskning inom byggande med trä, träteknik och att upprätthålla fruktbar kontakt
mellan seniora forskare, doktorander och representanter från industrin.
Svampar är helt avgörande för hur väl skogsekosystem fungerar. Trots detta är svampar
och svampars ekologi dåligt utforskat, främst på grund av svårigheter att studera mikroskopiska organismer under jord. Ett annat hinder för forskarna är bristen på standardiserad
datahantering av “Open Data”, eller öppen data, när det gäller ekologiskt informationsutbyte. SNS finansierar därför ett nätverk (North European Forest Mycologists (NEFOM),
koordinator: Kessy Abarenkov, Tartu University) vars deltagare både genererar öppen data
och även utvecklar digitala verktyg för datahanteringen. Nätverket skapar en gemensam
plattform för att bättre hantera öppen data och informatik om biologisk mångfald – med
målet att skapa öppna digitala lösningar som kommer vara till hjälp för att minska effekten
av extrema väderförhållanden i framtiden, både inom och utanför Nordens gränser.

