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Sammanfattning
förstås att präglas av pandemin. Icke desto mindre fortsatte SNS aktiviteter på en hög
2020 kom
nivå. Vi tog tidigt beslutet att inte skjuta på för många aktiviteter utan att gå över till digital

form. Det förändrade arbetssättet sparade restid men tog också en del extra tid i anspråk för att anpassa
aktivitetsformerna till den digitala arenan. Arbetet fortsatte med flera 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) vilket
innebar många spännande aktiviteter, kontakter och resultat (se bilaga ”Återblick” för resultatexempel).
Med utgångspunkt i strategin hade SNS utlysningar för årliga nätverk tillsammans med F
 orBioeconomy
liksom med NordGen för stipendier för resor. De tidigare startade aktiviteterna i forskningsprojekt
respektive så kallade CARs följdes upp. Hela tiden lyfts det Nordiska mervärdet av samarbete som den
viktigaste delen.
Styrelsen fick inför 2020 ett flertal nya ledamöter och några försvann följaktligen efter många år av trogen
tjänst. SNS hela verksamhet utvärderades under hösten och fick mycket gott omdöme.

NKJ har fortsatt ett delat hus med SNS. Ledningen för de båda sekretariaten är gemensam men
sekretariaten i sig är helt fristående. Återkommande gemensamma veckomöten garanterar informationsoch erfarenhetsutbytet mellan alla anställda, något som varit nödvändigt under pandemin då vi alla arbetat
hemifrån sedan mars.
SNS har tillsammans med NKJ fortsatt satsningen på kommunikation där vi har delat kommunikatör på
ett mycket framgångsrikt sätt samt rekryterat en förstärkning. Även 2020 användes e-nyhetsbrev, policy
briefs, forskningsnyheter, sociala medier, nätverksmöten eller seminarier för kommunikation av SNS-
relevant information. Flera kortfilmer utnyttjades, en längre film om ren påbörjades, skogsstatistik sammanfattades, broschyr om hållbar bioenergi, liksom jämställdhet publicerades, och nya projekt kring kol i
mark-frågan och jämställdhet initierades. För tredje året skriver årliga nätverk inte egna policy briefs utan
detta görs genom sekretariat och styrelse (se bilaga). En populär matchmaking-dag arrangerades digitalt i
samarbete med NKJ kring renfrågor.
Tidigare års fokus på bioekonomi har fortsatt haft stor tyngd i arbetet på sekretariatet som ett av
fokusområdena i den nya strategin, liksom klimat och e kosystemtjänster. SNS bidrog
aktivt till arbetet med en handlingsplan kopplad till den nya visionen på NMR
och fick sedan i uppdrag att ta fram ett konkretiserat programförslag kring
bioekonomi för landsbygdstillväxt. Sekretariatet har tillsammans med
NKJ fortsatt arbetet med de strategiska m
 inistersatsningarna inom
digitalisering, kol i mark, torka och brand samt genusfrågor. Ett nytt
nätverk inom mark- och skogsbrand har initierats, 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 sector network. SNS har även närvarat aktivt i SusFor.
SNS hade under 2020 en budget på 10 453 000 SEK, faktiska
intäkter på 9 967 287 SEK och avslutade året, något oväntat,
med ett resultat nära noll (16 980 SEK mot budgeterat -645 692
SEK). Extra utbetalningar från NMR för brand-nätverket liksom
extra beviljningar för jämställdhet och kol i mark bidrog till ett
bättre resultat än planerat. Flera sekretariatsdrivna projekt är dock
periodiserade mot de fleråriga kontrakt som gäller och planeras slutföras 2021. Royalty från SJFR and WMSE bidrog glädjande nog med
248 000 SEK under 2020. Återbetalningarna uppgick till 147 000 SEK.
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1. Verksamhetsberättelse
1.1. Aktiviteter

Administration
Under året rekryterades en ny med
arbetare (Sara Hoff) som en tillfällig
förstärkning. Sara blev dock snabbt
headhuntad av en annan arbetsgivare varpå Anna Meisner Jensen kom in
istället. Samarbetet med NKJ har fortsatt med en delad kommunikatör (Kaia
Ekegren) och 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 regelbundna veckomöten 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 (digitala, till följd av
corona-pandemin) styrelsemöten under
2020, dels den 4:e juni samt den 22:a
oktober. Under 2020 har flera kontaktpersonmöten hållits digitalt, dels för
att förbereda inspel till ÄK-FJLS liksom MR-FJLS samt för att förbereda
beslut för nätverksbeviljningar och utvärderingen av SNS.
Mellan mötena har sekretariatet haft
löpande kontakter med ordförande,
kontaktpersoner samt nordiska ministerrådets sekretariat. Ordförande, personer i sekretariatet liksom styrelsemedlemmarna har deltagit i ett flertal
NMR- och andra möten. SNS deltog
med sekreterare i ÄK-FJLS mötena i
Köpenhamn 28/4 och 17/11, även dessa digitalt, för att avrapportera och informera inför godkännande av budget

och verksamhetsplan för 2021.
SNS har fortsatt arbetat i enlighet med
kontraktet mellan NMR och SNS med
utgångspunkt i strategin för 2018-2021
och verksamhetsplanen för 2020. Två
nya ledamöter tog plats i styrelsen 2020,
Karin Perhans från svenska Formas respektive Erik Normark från svenska
Skogsstyrelsen. Från de självstyrande
områdena har endast Åland en utsedd
representant i styrelsen. Styrelsen hade
fortsatt en ungdomsrepresentant från
Norge närvarande.
Forskningsaktiviteter
Det överordnade målet för SNS är att
initiera och stödja forskningssamarbeten som främjar ett hållbart och
mångsidigt brukande av skogsresursen.
Detta arbete görs genom en lång rad aktiva forskningsnätverk, specifika forskningsprojekt samt Centres of Advanced
Research (CAR). 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 nästa
sida).
Exempel på andra mer traditionellt
konkreta resultat för de olika aktiviteterna kan ses i bilagan. I kontrakten
förväntas nätverken bjuda in SNS sekretariat till olika aktiviteter liksom en
klausul om återkrav i det fall avrapporteringen inte motsvarar ansökan. Kommunikationen har i stort fungerat jätte
bra med inbjudningar till aktiviteter,
skrivna texter med bilder skickade efter
möten etc. som enkelt kunnat läggas ut
direkt på hemsidan.
Sekretariatet har dessutom drivit flera
strategiska projekt som har varit mer
resultatinriktade: projektet med digitala
4
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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 fors
kare 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.

testbäddar, projektet kring jämställdhet
genom BioEquality men även ”killmiddag”, mark- och skogsbrandsnätverket med tillhörande utredningar, biomassabroschyren, sammanställning av
skogsstatistik liksom kol i mark-frågan
(se även mer information under samarbeten) och inte minst arbetet med det
nya Bioekonomiprogrammet.
Nätverksaktiviteter
Under 2020 bidrog SNS med stöd till
7 nätverk som har genomfört en stor
mängd intressanta och framgångsrika
aktiviteter (se mer på vår hemsida).
Antalet ansökningar för nya nätverk
inför 2021 sjönk något (Figur 1). Inför
2021 har SNS och ForBioeconomy tillsammans hanterat 7 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

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 o
 lika 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-nät
verk. Det är ett resultat att räkna med. För
doktorander i Norden kan SNS nätverk
vara helt a
 vgörande i den tidiga karriären.

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
instrumentet.
Aktiva årliga nätverk 2020:
■ N2020-01: Production of ash cuttings
to increase efficiency of breeding activities to maintain full range of ecosystem services provided by this keynote
species, koord: Mateusz Liziniewicz,
Skogforsk
■ N2020-02: Northern European Network for Wood Science and Engineering, koord: Erik Larnøy, NIBIO
■ N2020-03: Scandinavian Society
of Forest Economics (SSFE), koord:
5
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Fig 1 Antal ansökningar o beviljade ansökningar
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Figur 1. Antalet nätverksansökningar (gröna) och beviljade nätverk (röda) för perioden 2006-2021. Variationen kan
ha en koppling till andra utlysningar (CARs) och det faktum att en del nätverk söker pengar vartannat år.

 eppo Hujala, University of Eastern parisons and modelling (NordicProxy),
T
Finland
koord: Igor Drobyshev, SLU – Förlängt
■ N2020-04: Forest related Life från 2019
Cycle Assessment Network, Dimitris
Athanassiadis, SLU
Fem tvärsektoriella nätverk (SNS/NKJ)
■ N2020-05: Promoting sustainable med fokus på omställningen till en hållforestry in a growing bioeconomy for bar bioekonomi skulle ha slutrapportEurope (PROFOR), koord: Mika Muu- erat under våren 2020. Flera fick dock
stonen, LUKE
förlängt av olika skäl, dock ej pande■ .N2020-06: Advancing the dialogue min.
on pathways towards sustainable development for forest landscapes: research, Aktiva SNS/NKJ nätverk under 2018monitoring and governance, koord: 2019, några enligt nedan förlängda till
Inge Stupak, Copenhagen University
2020:
■ N2020-07: North European Forest ■ NKJ-SNS 05: Advancing the bioecoMycologists (NEFOM). Headline for nomy transition in the Nordic Region
2020: “Back to the roots”, koord: Kes- (BioWiseTrans), koord.: Karen Refssy Abarenkov, Tartu Uninversity
gaard, Nordregio – Avrapportert 2019
■ N2019-01: Predictability of climate ■ NKJ-SNS 06: DIALOGUE BIOrisks to Nordic forest ecosystem ser- CONTROL – Improving utilization of
vices through multi-proxy data com- biocontrol research for practical plant
6

protection solutions in agriculture and
forestry, koord.: Ramesh Vetukuri,
SLU – förlängt
■ NKJ-SNS 07: Neonectria cankers on
trees – meeting changed climatic conditions and increased problems in Nordic
horticulture and forest production by
interdisciplinary networking, koord.:
Jorunn Børve, NIBIO – avrapporterat
2019
■ NKJ-SNS 08: Genes4Change: Adaptation, mitigation and breeding of trees
and crops for future climate, koord.:
Katri Kärkkäinen, LUKE – förlängt
■ NKJ-SNS 09: FiberTies – The use
of fibrous materials from biomass,
koord: Anne Christine Steenkjær Hastrup, Danish Technological Institute –
förlängt

■ 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
■ 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
■S
. NS-127: Liberation and soluForskningsprojekt
tion properties of wood hemicelluloUnder 2019 startade fem nya spännande ses towards surface active molecules
3-åriga projekt arbetet som fortsatte på (HEMISURF), koord: Tiina Nypelö,
sitt andra år 2020. Aktiva projekt:
Chalmers University of Technology
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Centers of Advanced Research (CAR)
Under 2020 fortsatte fem CARs med
delfinansiering från SNS för perioden
2016-2020 sina aktiviteter på sista året:
■ NB-NORD: Nordic Baltic Network
for Operational Research and Development, koord: Rolf Björheden, Skogforsk
■ HealGenCAR: Centre of Advanced
Research in Forest Health and Forest Genetics to Enhance Bioeconomy,
koord: Tuija Aronen, LUKE
■ CARISMA: Centre of Advanced Research for the innovative use of 3D remote sensing in mapping of forestand
landscape attributes based on national forest inventories, koord: Johannes
Breidenbach, NIBIO
■ CAR-ES III: Centre of Advanced
Research on Environmental Services from Nordic Forest Ecosystems
(CAR-ES), koord: Raija Laiho, LUKE

■ NOFOBE: The Nordic forest-based
sector in the bioeconomy, koord.: Hans
Fredrik Hoen, NMBU
Dessa fem CARs har stöttats med
450 000 SEK/år (fyra stycken) respektive 350 000 SEK/år för ett mindre
CAR. I CAR-projekten finns en stor andel egen finansiering och SNS bidraget
motsvarar max 10% av den samlade
finansieringen för varje CAR. Varje
CAR har sin egen hemsida under SNS
webportal, där publikationer, foton,
mötesdokument och fakta-blad/policy
briefs är tillgängliga. En utvärdering
av CARs konceptet genomfördes. Utifrån denna tog styrelsen beslut om att
SNS ska fortsätta med detta instrument.
Några smärre korrigeringar ska implementeras, bland annat ett namnbyte till
NordForNet, utöver en huvudansvarig
10
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Tabell 1.1.1. Spridning av nordisk skogsforskning
Kommunikationskanal

Effekt

Hemsida

● Antalet unika besök på SNS hemsida har minskat med 3%. Vi verkar ha nått en platå efter
förra årets stora ökning av antalet användare med drygt 20%. Antalet sidvisningar har minskat
med 12%. Däremot stannar besökarna längre tid hos. Avvisningsfrekvensen har ökat lite grann,
med drygt 1%, vilket inte är positivt eftersom det betyder att fler lämnar sidan direkt efter att de
kommer in på den utan att klicka sig vidare. Det kan tyda på att vi når fel målgrupp eller att vi
inte har en förstasida som är tillräckligt intressant till exempel. Det är dock en marginell ökning.
Besökarna kommer i nämnd omfattning främst från: Sverige, USA, Finland, Norge, Indien,
Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland och Kina. Vi når fortfarande inte islänning
arna.
Om vi räknar bort förstasidan som är den helt klart mest besökta, så är den andra mest
besökta sidan den om den nordiska skogen och klimatförändringarna, där man kan läsa om
ämnet men också ladda ner vår broschyr på både engelska och svenska. Det såg likadant ut
förra året, så den satsningen har betalat sig. Många har varit intresserade av vårt nätverk NB
Nord. På fjärde plats kommer sidan om öppna utlysningar och därefter sidan om stipendiet.
Färre hittar vår hemsida genom att googla nu än förra året (-14,72). 10% fler kommer till oss
genom att skriva in adressen i adressfältet – fler vet alltså att det är oss de vill besöka för att få
rätt information. Något färre kommer till oss genom sociala medier.
Mats Hannerz broschyr om skogsforskning i Norden har blivit mest nerladdad från vår hem
sida det gångna året (https://nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2019/09/side-eventmats-broschyr-web.pdf). Strax efter kommer biomassa-rapporten (https://nordicforestresearch.
org/wp-content/uploads/2020/03/Sustainable-use-of-biomass-for-heating-and-transport-fuel.
pdf). Tredje mest nerladdade dokument fr vår hemsida är call-texten för ettåriga nätverk (https://
nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2020/03/Annual-network-call-2021-1.pdf).
Hemsidan har nu i princip exakt lika många manliga som kvinnliga besökare. Tidigare har det
varit en liten övervikt för kvinnliga besökare, nu utgör männen 52,2%. De äldre grupperna (55+
år) har ökat bland våra besökare, liksom den allra yngsta gruppen 18-24 år.

Nyhetsbrev

● Under 2020 skickade vi ut 8 nyhetsbrev från SNS. De nådde 1 172 mottagare.

Twitter

● Antalet följare på Twitter har gått från 742 år 2019 till 932 år 2020. Arbetsinsatsen på Twitter
verkar betala sig. Vi gör en uppdatering om dagen.

Facebook

● Antalet följare på Facebook har ökat från 2 413 i slutet av år 2019 till 2 611 i slutet av 2020.
Tid läggs på att hitta artiklar som kan intressera våra följare, vilket blandas med att länka till vår
egen hemsida i samband med utlysningar och aktiviteter som vi vill marknadsföra och informe
ra om. SNS har haft mycket egna projekt och event att visa upp i år, så andelen uppdateringar
med eget material har ökat. Det görs en uppdatering om dagen.

LinkedIn

● SNS har funnits på LinkedIn sedan början/mitten av 2018 har nu 172 följare jämfört med 50
för ungefär ett år sedan. Det är fortfarande väldigt få, men i procent så är ökningen på 344%.
Det görs minst en, ofta flera uppdateringar i veckan, bara om våra egna nyheter.

kontaktperson ska en biträdande utses
inom organisationen där även jämn
könsfördelning eftersträvas, en guide
för att hantera jämställdhetsfrågor produceras, ett kick-off möte erbjudas, och
inga separata hemsidor utöver SNS
egen. En ny utlysning är planerad till
våren 2021.

Spridning av resultat och profilering

Sekretariatet har under 2020 jobbat
vidare med ”policy briefs”. Rätt utformad utgör policy briefen ett utom
ordentligt verktyg för populär kommunikation. För de årliga nätverken
skriver styrelsen med avgörande support från sekretariatet själv en policy
11
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brief utifrån motiven bakom finansieringsbesluten. 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 digitala flygblad,
närvaro vid sommarens ministermöte
i Danmark (dock digitalt), samt större
och mer frekvent spridning på hemsidor och sociala medier. Vår professionella kommunikatör var även för 2020
delad mellan SNS och NKJ. SNS har
vidare varit aktiv i kontakter med flera
kommunikatörer i det nordiska samarbetet liksom kommunikatörsnätverket
på SLU där även NordGens kommunikatör ingår.
Under året uppdaterades kommunikationsstrategin. Arbetet med detta löper
vidare under 2021 och kommer att bli
en stående punkt för styrelsen att kontinuerligt utvärdera och utveckla kommunikationen.
Sekretariatet har under året deltagit i
fortbildande kurser och digitala mässor
och flera filmer har tagits fram som ett

verktyg att kommunicera på hemsidor,
LinkedIn med flera. Flera nya webbar
för våra strategiska projekt har tagits
fram eller utvecklats.
Vetenskapliga tidsskrifter
SJFR (Scandinavian Journal of Forest Research) har utvecklats allmänt
väl trots nedgången i inskickade
manuskript. Ledtiden från inskick till
accept har kortats genom kortare tid för
reviewers men även för författare att
korrigera sina manuskript.
Nedgången i antalet inskickade
manuskript är besvärande och kan komma att påverka impact factor på sikt. IF
för 2019 är 1,755 med ranking 26/68.
En kampanj bör göras för att locka fler
författare att publicera sig i SJFR. För
att underlätta editor-skapet har Johanna Witzell (nuvarande editor) föreslagit
en annan struktur med flera co-editors,
helst från våra nordiska länder. Ett annat förslag är att i SJFR inkludera så
kallade teaching tools, en samling av
undervisningsmaterial inom skogliga
ämnen.

WMSE (Wood Material Science and
Engineering) har det senaste året haft
en fantastisk utveckling och har numera även en impact factor (1,265) och
rankar 8/21 inom ämnesområdet. Det är
gott flöde av manuskript och problemet
nu är att backloggen är väl lång även
om antalet sidor utökas med 15% inför
2021.
Timber engineering har fått ett större
utrymme som diskuterats tidigare med
styrelsen (Rovaniemi 2018).
SNS-sekretariatet, en representant
från styrelsen (Liisa Saarenmaa),
redaktören/editorn för WMSE (Dick
Sandberg) och SJFR (Johanna Witzell)
respektive Taylor & Francis (T&F) höll
åter årsmöte under 2020, numera ett
med vardera tidskriften på grund av den
nya organisationen på T&F.
Royaltyintäkterna för SJFR och
WMSE för 2019 betalades ut under
2020, vilket delvis täcker de utgifter
som rör tidskrifterna och utvecklings
arbetet av dessa. Under hösten 2020
projektanställdes en medarbetare på
SNS sekretariat med syfte att delvis
avlasta Johanna.

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 sam
arbetet 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 jämställd
het. För att stimulera till detta och öka
kvalitet och antal ansökningar till SNS
ordnades en matchmaking-dag helt
digitalt i samarbete med NKJ kring
renskötsel. Eventet lockade 48 dedi
kerade deltagare och fick riktigt bra
utvärdering. Doktorander kan erhålla
bidrag för att närvara på dessa event,
vilket inte var nödvändigt detta år. Det
är tydligt att eventen normalt ger resultat i ökat eller åtminstone bibehållet
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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 danska
ordförandeskapet 2020 i samarbete
med NKJ fortsatt lyft frågan om digitalisering. Arbetet med Nordic Testbed
Network fortlöper med mycket gott
deltagande och önskemål om fortsatta
aktiviteter, något som också föreslagits
av styrelsen inför 2021. Projektet är ett
samarbete mellan NKJ och SNS. Under
2020 genomfördes två virtuella webinarier på ämnena ”What’s the latest in
the digital bioeconomy?” och “How to
improve user experience and usability?”. Fyra nyhetsbrev skickades ut till
det upparbetade nätverket och en ”Best
practice”-rapport togs fram som belyser relevanta policyinitiativ kopplat till
digitalisering, bioekonomi och testbäddar samt lärdomar från andra testbäddar.
SNS har fortsatt bidragit till arbetet
med kol i mark frågan som har letts av
NKJ. Kol i mark kopplar till klimatfrågan och har under sommaren blivit
beviljat medel i den över ett år gamla
ansökan. Kontrakt signerades under
sommaren och projektet har precis
börjat köra igång och bygger på en
seminarieserie kring de mest brännande
frågorna kring kolinlagring i mark. Det
första seminariet organiseras den 26/11.
Temat för seminariet var ”The Current
State of Knowledge” och tre professorer presenterade det senaste kring ämnet
för de drygt 100 deltagarna. Projektet
är ett samarbete mellan NKJ och SNS.
Brandnätverket löper på med ett möte
per termin. Mycket gott deltagande och
stort intresse från både forskare, myndigheter, beredskap och brandbekämpning. En hemsida kommer att läggas

upp med publikationer och användbara
länkar för medlemmarna i nätverket.
Inför vårens möte ska SNS ta fram en
rapport kring klimatförändringar och
brandrisken. Styrelsen stöder fortsatt
finansiering.
Rapporten med kartläggningen av de
viktigaste framtida åtgärdsområdena
för ökad jämställdhet i Norden trycktes under året jämte en populär broschyr-version. Bioequality är det nya
jämställdhetsprojektet med finansiering
från NIKK. Det har startat planenligt
och syftar till att till hösten 2021 ta
fram guidelines kring jämställdhetsfrågan kopplat till bioekonomi och digitalisering. Under hösten 2020 gjordes
en litteraturstudie med syfte att skapa
en vetenskaplig bas för kommande
delar av projektet. Studien lyfter bland
annat fram förebilder, nätverk och mentorskap som möjliga vägar mot en mer
jämställd digital bioekonomi.
SNS har under hösten 2020 deltagit i
Altingets skogspolitiska nätverk som en
del i det fortlöpande omvärldsanalys
arbetet. Arbetet med den nya handlings
planen kopplad till den nya visionen
har tagit en hel del tid, med ett flertal
tvärsektoriella möten. Ett resultat av
detta arbete är det nya tvärsektoriella
initiativet från ministerrådet kring bioekonomi som drivkraft för tillväxt och
grön omställning i landsbygdsområden
som initialt styrs upp genom SNS och
NKJs sekretariat och har en budget på
minst 12 milj DKK.
Arbetet med en sammanställning
av nordisk skogsstatistik är i princip
slutfört. Syftet har varit att producera
en rapport med ett prioriterat urval av
skogsstatistiska uppgifter för de nordiska länderna inom skogsnäring, sysselsättning och ägande, skogsstatistik
liksom miljö och klimat.
14
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Samarbete med andra nordiska organisationer
SNS sekretariat deltog under året i
flera aktiviteter kopplade till NMRS
i Köpenhamn där vi nätverkade med
andra formeringar av relevans med
koppling till NMRS. Under året slutfördes en rapport och en populär broschyr kring biomassa och potentialen i
de nordiska länderna i samarbete med
Nordic Energy Research. Rapporten
pekar bland annat på att gemensamma
nordiska insatser spelar en viktig roll
för att öka användningen av hållbar
bioenergi och att nordisk kunskap bör
exporteras till resten av världen, vidare
läggs en rad policy-rekommendationer
fram med syfta att öka användningen
av hållbar biomassa.
SNS har under lång tid haft ett sam
arbete med NOVA University network
baserat på avtal sedan 2010, revider-

at 2012, 2016 och förnyat 2018. SNS
förpliktigade sig att bidra med ekonomiskt stöd till skogsrelaterade kurser
för forskarstuderande i NOVA-regi.
NOVA systemet har dock utvärderats
och omorganiserats på ett sådant sätt
att något nytt avtal inte har kunnat skrivas. Sannolikt kommer skogliga doktorandkurser framgent inte att få stöd
från SNS genom NOVA. SNS styrelse
kommer under 2021 att diskutera om
ett eventuellt framtida stöd kan gå direkt från SNS.
SNS och NordGen Skog har under
2019 fortsatt samarbetet genom ett flertal arbetsmöten och utbyte av information, annonsering och ömsesidig support. SNS bidrog för fjärde gången till
en mindre stipendieutlysning organiserad av NordGen Skog för resor av relevans för respektive organisation, samt
förberedde en femte. Hela 28 sökande

SNS engagerar genom sina
aktiviteter omkring 1 000 forskare
och andra intressenter varje år.
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utvärderades varav 9 fick finansiering.
SNS bidrog även till NordGen Skogs
semidigitala 50-årsjubileum.
Samarbete med ForBioeconomy
SNS och ForBioeconomy har fortsatt
samarbetet under 2020. Ett nytt kontrakt skrevs på av parterna under 2020
men på grund av pandemin eller annan märklig anledning har det fysiska
kontraktet kommit på villovägar varför
inga pengar har kunnat betalas ut för
2020.
Digitala kopior kommer att utnyttjas
tidigt 2021 för att korrigera detta men
påverkar givetvis bokslutet. SNS och
ForBioeconomy har fortsatt samarbetet
inom huvudsakligen två områden:
1).Gemensam annonsering, veten
skaplig utvärdering, uppstart och stöd
till årliga nätverk för 2020.
2). Möten:
a..  SNS har deltagit vid flera mindre
möten internt för att slutföra avtalet
mellan ForBioeconomy och SNS.
b..Närvarat vid EFIs digitala årsmöte i
oktober.
Samarbete med Nordens närområden
SNS har länge arbetat för att öka informations- och erfarenhetsutbyte
mellan skogsforskare i Norden och
dess närområden, bland annat genom
att bjuda in deltagare från de baltiska
länderna och nordvästra Ryssland till
SNS-stödda forskningsaktiviteter och
nätverk.
Samarbetet inom Östersjöstrategin
och inte minst engagemanget inom Barents-samarbetet har främjat kontakterna med nordvästra Ryssland. Forskare
från de baltiska länderna och/eller nord
västra Ryssland har deltagit i de flera
årliga nätverk (Ryssland 0%, Baltikum
och Polen 86%) som fick finansiering

under 2019, även i forskningsprojekt
(Baltikum och Polen 50%), och CARs
(Baltikum och Polen 40%).
Sekretariatet har även varit aktiv gentemot Barents Forest Sector Network
(BFSN) där vi bidragit vid möten med
tankar och idéer kring framtida utformning av nätverket och dess aktiviteter.
BFSN är nu under ombildning till en
working group tack vare den höga aktivitetsnivån. Det är intressant att notera
likheterna mellan många nätverk som
till exempel detta och SNS med fler.
Övrigt internationellt samarbete
SNS är medlem i European Forest Institute (EFI) och har även under 2019
bidragit till arbetet genom medlemsavgiften 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 Skog
Forsk i Sverige, för lobbying av skog
liga forskningsfrågor inom Horizon
2020, med dess nordiska komponent
med kontakter på Luke (Finland) respektive NIBIO (Norge) under namnet
PROFOR. Dessa fora utgör en bra
kanal in mot EU och relevanta skogs
politiska strömningar. SNS har i slutet
av året bidragit till en ansökan kring
skogsbrand på initiativ från Pau Costa
Foundation, en ”Collaboration Green
Deal proposal – wildfires”.
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1.3 Indikatorer

Tabell 1.3.1. Mål från strategi och verksamhetsplan 2020

Målsättning

Aktiviteter (ett urval)

Skogsforskning av nordiskt intresse
Finansiera forskningsnätverk och projekt i
enlighet med strategin

Cars
Nätverk
Projekt

Finansiera forskarutbildning (Ph.D nivå)

Doktoranddeltagande i nätverk och
projekt
Matchmaking

Koordinera och delta i makroregionala
och Europeiska projekt

Susfor
EFI och ForBioeconomy
Barents Forest Sector Network
Green Deal-ansökan

Koordinera specialisering för ökad
effektivitet

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)
ForBioeconomy samarbetet
Trap Danmark

Forskningsbaserad policyrådgivning
Förmedla resultat till politiker och besluts Nyhetsbrev och policy briefs till ÄK-FJLS
fattare och bidra till utveckling samt imple 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, brandnätverket
Jämställdhet, BioEquality
Bioekonomiprogrammet

Deltagande i aktuella seminarier, strate
giska 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 planering
IUFRO World Congress planering
EFI årsmöte
Skogens dag på Grand
Altinget, skogspolitiskt nätverk
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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,
jämställdhet, bioenergi
Samarbete mellan NKJs och SNS
sekretariat
Deltagande i Bioeconomy Council
Bioekonomiprogrammet

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)

Samarbete med 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
Green Deal-ansökan

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

SNS hemsida m fl hemsidor
Facebook
Twitter
Nyhetsbrev
Policy briefs

Utveckla existerande och nya mötesplat
ser för kommunikation

LinkedIn
Match-making concept

Arrangera seminarier och konferenser
etc.

Nätverksmöte/workshop (t ex digitalise
ring testbäddar, brand, jämställdhet, kol i
mark)
Stort antal möten och seminarier genom
CARs, projekt och nätverk

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

Produktionen av SJFR och WMSE

Övriga mål
Initiera lämpliga projekt kring jämställdhet

Nya BioEquality-projektet
Beslut om guidelines för alla nätverk
”Killmiddag” – pilot
Uppföljning för alla olika nätverk
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Tabell 1.3.2. Nyckeltal inom jämställdhet 2020
Kvinnor/Män

Fördelning % Trend/status
NMR:s politikområden:

● Miljö och klimat
SNS styrelse			
● Hållbar utveckling
Styrelsemedlemmar
4/6
40/60
↑/
● Utbildning och forskning
● Jämställdhet
Observatörer
0/1
0/100
→/

● Barn och unga
			
●
Digitalisering
●●●●●
Sekretariat			
Personal
4/1
80/20
↓/
			
●●●●
CAR med bidrag 2020			
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 2020			
Koordinatorer
4/1
80/20
→/
Deltagande forskare (exklusive koordinator) 8/7
53/47
→/
			
●●●
Nätverksaktiviteter med bidrag 2020			
Koordinatorer ForBioeconomy-SNS
3/4
43/57
→/
			
Nätverksansökn ForBioeconomy-SNS 2021			
• ansökningar
4/3
43/57
↑/
• beviljade
3/3
50/50
↑/
●●●●

Jämställdhet
SNS tar löpande hänsyn till jämställdhet 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 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). Inför 2020 fick
den nya styrelsen en bättre könsmässig fördelning. Styrelsen och sekretariat ligger lite fel men möjligen i något

positiv bemärkelse inom den skogliga
sektorn.
Det har varit en anmärkningsvärt manlig dominans i alla lednings-/koordinatorsfunktioner medan forskare i projekten oftare är kvinnor, en trend som dock
vände 2015. De rent skogliga nätverken
ser 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 att det finns 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
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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, har arrangerat en ”Killmiddag” och även suttit i betygsnämnden för en avhandling
på temat. SNS sökte och fick även extra
medel från NMR för BioEquality projektet som siktar mot ökad jämställdhet
med visst fokus på unga i tvärsnittet
mellan bioekonomi och digitalisering.

1.4. Avvikelser och framtidsutsikter

SNS har under 2020 levt upp till sina
målsättningar och höjt aktiviteten gällande jämställdhet och unga. Mycket av
sekretariatets tid har lagts på de interna
arrangemangen, utlysning, strategiska
satsningar, samt det fortsatta samar-

betet med NKJ och NordGen. Utvärderingar av CARs konceptet liksom hela
SNS verksamhet genomfördes, båda
med mycket positiva utfall. Pandemin
påverkade en del, till exempel blev det
inget särskilt engagemang i samband
med sommarens ministermöte då det
hölls digitalt.
Intresset för att söka SNS medel låg
på en ganska låg nivå. Det kan finnas
en koppling till Covid-19. Samarbetet
med ForBioeconomy har flutit på bra
2020 trots att inga medel rekvirerats på
grund av ett försvunnet nytt kontrakt.
Kompensering sker 2021.
Samarbetet med Susfor samt deltagande i FTP-aktiviteter har fortsatt inneburit ytterligare en kontaktyta mot den
europeiska arenan.
Styrelsen fortsätter att prioritera arbetet med kommunikation genom återkommande diskussioner. Att nå ut i digitala kanaler är en utmaning. Under året
har ett flertal filmer producerats.
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2. Årsredovisning 01.01.2020–31.12.2020

Budget		 Resultat		 Resultat
2020		 2020		 2019
(SEK)		 (SEK)		 (SEK)

INTÄKTER					
Ordinarie beviljning
8 010 557		
8 325 943		
8 568 454
SJFR samt WMSE Royalty (för 2 år-19/18)
248 030		
248 030		
414 231
Återbetalningar, avslutade projekt	-		
147 218		
10 315
NMR brand (200´ DKK)
42 042		
42 042		
239 360
NMR testbeds (425´ DKK)
595 000		
514 808		Bidrag till samarbete med NEF (100´ DKK)
140 000		
126 126		SNS Nätverk brand (75´ DKK)
104 453		-		Bioequality (451´ DKK)
532 289		
135 920		Kol i mark (317´ DKK)
393 914		
67 200		OH från fakultet
360 000		
360 000		
228 025
Intäkter totalt
10 426 285		
9 967 287		
9 460 385
					
UTGIFTER					
Administration, sekretariat och styrelse:					
OH på fakultet
360 000		
302 844		
228 025
Lön inkl LKP och lokaler
922 000		
993 750		
850 456
Resor och möten, styrelse + sekretariat
420 000		
25 606		
356 930
Hemsida
38 500		
90 219		
62 417
Kommunikation
429 000		
281 827		
221 579
Administration totalt
2 169 500		
1 694 246		
1 719 407
					
UTBETALNINGAR, STÖD OCH BIDRAG					
Nätverk
1 299 980		
1 299 980		
1 283 006
Extra nätverk
1 030 163		
1 030 163		Forskningsprojekt
1 501 334		
1 501 334		
1 501 334
CAR
2 150 000		
2 150 000		
2 150 000
Särskilda satsningar
2 921 000		
2 274 585		
1 453 244
Utbetalningar totalt
8 902 477		
8 256 062		
6 387 584
Verksamhetsutgifter totalt
11 071 977		
9 950 307		
8 106 991
					
RESULTAT (kapital ej medräknat)	-645 692		
16 980		
1 353 394
					
TILLGÅNGAR					
Kassa och Bank			
16 980		
1 353 394
Tillgångar totalt ackumulerat			
3 919 828		
3 902 848
(resultat 2020, +16980+3902848 (kapital 2019) =3 919 828)
KAPITAL och SKULDER					
Årets oförbrukade bidrag 			
16 980		
Summa kapital och skulder			
3 919 828		

1 353 394
3 902 848
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INTÄKTSSPECIFIKATIONER					
Ordinarie beviljning
8 010 557		
8 325 943		
8 568 454
SJFR Royalty
248 030		
248 030		
414 231
Återbetalningar, avslutade projekt	-		
147 218		
10 315
NMR brand
42 042		
42 042		
239 360
NMR testbeds (425´ DKK)
595 000		
514 808		Bidrag till samarbete med NEF (100´ DKK)
140 000		
126 126		SNS Nätverk brand (75´ DKK)
104 453		-		Bioequality (451´ DKK)
532 289		
135 920		Kol i mark (317´ DKK)
393 914		
67 200		OH från fakultetet
360 000		
360 000		
228 025
Intäkter totalt (exkl kapital/överskott)
10 426 285		
9 967 287		
9 460 385
UTGIFTSSPECIFIKATIONER
Administration, sekretariat					
Lön
837 000		
882 953		
Resor
170 000		
25 606		
Administration och lokaler
85 000		
110 797		
OH på fakultet
302 844		
302 844		
Hemsida – utveckling
38 500		
90 219		
Totalt
1 433 344		
1 412 419		

769 019
157 890
81 437
228 025
62 417
1 295 788

STYRELSE					
Rese- och mötesaktiviteter
250 000		
25 606		
Totalt
250 000		
25 606		

199 040
199 040

KOMMUNIKATION					
SJFR N&V
230 000		
192 152		
Wood Material Science and Engineering
69 000		
70 000		
NOVA
110 000		-		
EFI, medlemsavgift
20 000		
19 675		
Totalt
429 000		
281 827		

149 364
Bokf. 2018
53 730
18 485
221 579

NÄTVERK					
N2020-01 Skogforsk
185 000		
185 000		
N2020-02 NIBIO
200 000		
200 000		
N2020-03 Univ. Eastern Finland
200 000		
200 000		
N2020-04 SLU
200 000		
200 000		
N2020-05 LUKE
197 980		
197 980		
N2020-06 KU
135 000		
135 000		
N2020-07 Tartu
182 000		
182 000		
Totalt
1 299 980		
1 299 980		
				
NÄTVERK N-2021					
N2021-01 SLU
126 000		
126 000		
N2020-02 LUKE
179 163		
179 163		
N2020-03 LUKE
200 000		
200 000		
N2020-04 Latvia State Forest
200 000		
200 000		
N2020-05 NIBIO
200 000		
200 000		
N2020-06 KU
125 000		
125 000		
Totalt
1 030 163 		
1 030 163		
					
FORSKNINGSPROJEKT					
SNS-123
335 000		
335 000		
SNS-124
116 334		
116 334		
SNS-125
350 000		
350 000		
SNS-126
350 000		
350 000		
SNS-127
350 000		
350 000		
Totalt
1 501 333		
1 501 333		

150 000
178 706
200 000
150 000
200 000
149 300
255 000
1 283 006
0
0
0
0
0
0
0
335 000
116 334
350 000
350 000
350 000
1 501 333
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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

SÄRSKILDA SATSNINGAR					
Nordgen stipendieutlysning+konferens
100 000		
96 522		
50 000
NIBIO/Jämställdhet
90 000		
100 000		
50 000
Tryck rapport ”Gender”			
36 723		Trap Grönland, Färöarna
35 000		
35 586		Digitalisering/testbeds
150 000		
504 768		
387 203
Kommunikatör
661 000		
605 831		
353 198
Utvärdering CARs
150 000		
130 000		
0
Oxford
250 000		
311 000		
0
Biomassa	-		
99 715		
0
Skogsstatistik
100 000		
103 825		
0
Skogspolitiska nätverk
25 000		
24 995		
0
Killmiddag
100 000		
22 500		
0
Bioequality
210 000		
135 920		
0
Kol i marken NKL
200 000		
67 200		
0
Matchmaking
200 000		-		
160 524
Extremväder/brandnätverket
250 000		-		
202 172
IUFRO	-		-		
236 672
Sommarmöte
200 000		-		
13 475
Reserv
200 000		-		Totalt
2 921 000 		
2 274 585		
1 453 244
					
Utgifter totalt
11 071 977		
9 950 307		
8 106 991
					
Resultat	-645 692		
16 980		
1 353 394

Bokslutskommentar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med
förordningen om myndigheters årsredovisning och
budgetunderlag (2000:605) och förordningen om
myndigheters bokföring (2000:606). Brytdagen för
räkenskapsårets löpande bokföring var den 8 januari
2021. SLU använder ekonomisystem UBW Prod.
SNS gjorde 2020 ett marginellt positivt resultat mot
svarande 16 980 SEK mot ett budgeterat negativt
resultat på -645 692 SEK. Tre nya tilläggskontrakt ut
över huvudkontrakt tillkom under 2020, ”brandnätver
ket”, ”Bioequality”, samt ”Kol i mark” på totalt belopp
843 000 DKK. En del budgeterad motfinansiering har
periodiserats mot kontrakten och därför ligger både
en väsentlig intäkt och kostnad i budgeten för 2021.
Den extra personalförstärkning som skulle ha varit

på plats under tidig vår 2020 kom att börja först i
slutet av augusti. Overheadintäkter från fakulteten
överstiger därför utfallet på 302,8 kSEK. Skälet är
en annan metod vid tilldelning av statsanslag från
fakulteten. Tidigare tillämpades en avräkningsmetod
där ett belopp motsvarande kostnader överfördes.
År 2020 överfördes 360 kSEK enligt ett beslut där
resterande medel skulle kunna användas 2021.
På kostnadssidan har SNS inte bokfört något
bidrag till NOVA och inte heller någon utbetalning till
ForBioeconomy. En omorganisation av NOVA liksom
ett försvunnet kontrakt med ForBioeconomy ligger
bakom detta. Pandemin har påverkat resultatet i
positiv riktning då resor och möten inte har kunnat
genomföras som planerat. Ackumulerat överskott var
vid utgången av 2020 cirka 3,92 milj SEK.
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3. Nyckeltal och statistik

			
Tabell 1: Resultatsummering

Budget		Resultat
Resultat
			
2020		
2020
2019
			 (SEK)		
(SEK)
(SEK)
INTÄKTER		
Ordinarie beviljning		
8 010 557		
8 325 943
8 568 454
SJFR Royalty		
248 030		
248 030
414 231
Återbetalningar, avslutade projekt		
0		
147 218
10 315
NMR brand		
42 042		
42 042
239 360
OH från fakultetet		
360 000		
360 000
228 025
NMR testbeds (425´DKK)		
595 000		
514 808
0
Bidrag NEF (100´DKK)		
140 000		
126 126
0
SNS Nätverk brand (75´DKK)		
104 453		
0
0
Bioequality (451´DKK)		
532 289		
135 920
0
Kol i mark (317´DKK)		
393 914		
67 200
0
Intäkter totalt (exkl kapital)		
10 426 285		
9 967 287
9 460 385
							
UTGIFTER						
Lön inkl. LKP och lokaler		
922 000		
993 750
850 456
Resor och möten, styrelse + sekretariat
420 000		
25 606
356 930
Hemsida		
38 500		
90 219
62 417
OH på fakultet		
360 000		
302 844
228 025
Kommunikation		
429 000		
281 227
221 579
Administration totalt		
2 169 500		
1 694 245
1 719 407
							
Utbetalningar, stöd och bidrag						
Nätverk		
1 299 980		
1 299 980
1 283 006
Nätverk extra		
1 030 163		
1 030 163
0
Forskningsprojekt		
1 501 334		
1 501 334
1 501 334
CAR			
2 150 000		
2 150 000
2 150 000
Särskilda satsningar		
2 921 000		
2 274 585
1 453 244
Utbetalningar totalt		
8 902 477		
8 256 062
6 387 582
							
Verksamhetsutgifter totalt		
11 071 977		
9 950 307
8 106 991
							
RESULTAT
	-645 692		
16 980
1 353 394

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

Administrativa utgifter

2020
SEK

2019
SEK

1 391

1 491*

*Exklusive fakultets/institutions-OH

Tabell 3: Transaktioner perioden 2018–2020
Överfört fr tidigare år
Budget
Utbetalningar
Överf t kommande år

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

2020 SEK

3 902 848
10 426 285
9 950 307
3 919 828

*Inkl royalty, extra beviljningar och ev återföringar

Tabell 4: Föråldrade medel pr. 31.12.2020
Överfört från 2017
+ Budget 2018
- Utbetalningar 2018

Oslo 15 februari 2021

Belopp (SEK)
1 927 979
7 059 000
8 135 522

- Utbetalningar 2019
- Utbetalningar 2020
= Föråldrade medel*

8 106 991
9 950 307
0

*Inkl royalty, extra beviljningar och ev återföringar

Alnarp 15 februari 2021

Alnarp 15 februari 2021

Zhanna Möller
Ekonom för SNS vid SLU
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Policy brief/Ettåriga nätverk

N orden blir en starkare region i Europa och globalt om länderna sam

arbetar. SNS skapar plattformar för nordiskt samarbete mellan forskare
i skogssektorn. Den kunskap som nätverken skapar ger beslutsfattare ett
vetenskapligt underlag för sina beslut i frågor som rör nordisk skog och det
globala klimatet.

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

Klimatfrågorna är högaktuella och problemen måste hanteras direkt. Skogen är en hållbar
resurs och en del av lösningen på klimatfrågorna. Det gröna perspektivet utgör grunden
för SNS arbete.

• Ett konkurrenskraftigt Norden

Gemensam nordisk forskning i den gröna sektorn stärker bioekonomin och gör
regionen konkurrenskraftig.

• Ett socialt hållbart Norden

SNS ställer krav på de nätverk som får finansiering att involvera unga forskare.
SNS kräver också könsneutrala nätverk för att bevilja finansiering. Allas erfarenheter och kompetens är lika viktig.
SNS styrelse har under 2020 beslutat att finansiera sex nya nätverk till en summa av
1 030 163 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
Med det här dokumentet vill SNS visa vilken nytta de ettåriga nätverken gör i Norden.

SNS ettåriga nätverk
Att möta kraven på hållbar skogsskötsel i en växande bioekonomi

Fler och fler vill ersätta det fossilbaserade med gröna, hållbara produkter.
Det gör att bioekonomin växer – bra för klimatet, men det ställer också krav
på skogssektorn att hänga med i svängarna.
PROFOR

2019 lanserade Europeiska kommissionen “The European Green Deal”, en ny tillväxtstrategi
och färdplan som syftar till att förvandla EU till ett rättvist och välmående samhälle med en
grönare konkurrenskraftig ekonomi utan nettoutsläpp av växthusgaser fram till 2050.
Skogsbruk utgör en viktig del av ekonomin i Norden och Baltikum, till skillnad från andra
regioner i Europa. PROFOR-nätverket gör en insats för nordisk skogsforskning genom
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att främja kunskapsbaserad, nordisk-baltisk hållbar skogsskötsel på EU-nivå. Nätverket
fokuserar särskilt på hållbar skogsskötsel, inklusive ökad skoglig resiliens och praktisk
implementering av klimatsmart skogsbruk samt användning av hållbar skogsråvara i en
växande bioekonomi.

Growth and yield researchers network

...kommer att arrangera en öppen konferens med fokus på att balansera intensifierad skogsskötsel med miljöfrågor. Mot bakgrund av en hög efterfrågan på bioenergi ser SNS det
som viktigt att frågor kring intensifierat skogsbruk hanteras försiktigt och med hänsyn till
biodiversitet och miljö. Vetenskapligt riktig information är avgörande för att b eslutsfattare
ska kunna fatta informerade och välgrundade beslut där både kortsiktiga och långsiktiga
effekter tas i beaktande. Det finns ett behov av att balansera ekosystemtjänster från skogar
genom en tvärvetenskaplig strategi baserat på forskning och skogsskötsel där tillväxt och
avkastning är en viktig komponent.

Wood Science and Engineering

Trä är ett av få byggmaterial som är skapat av atmosfäriskt koldioxid och det kan
användas för att ersätta andra konstruktionsmaterial som har mycket högre miljö
påverkan. Wood Science and Engineering kommer under 2021 att fokusera på trä i
framtida produkter, att öka hållbarheten i trä och informera om sätt att öka träanvändandet på ett hållbart sätt, vilket bidrar till minskade koldioxidutsläpp – en
prioritet för SNS. Nätverket kommer att anordna en konferens med fokus på att
ersätta klimatbelastande m
 aterial med trämaterial, och fokusera särskilt på hur man
bäst använder trä i allt från p rodukter, modifiering, till återvinning och design. Nätverket kommer även a nordna en doktorandkurs inom framtida träprodukter i samband
med konferensen.

Upprätthållande och ökat utnyttjande av ekosystemtjänster

Trycket och kraven på skogen ökar i takt med att vi använder den till allt
mer. Klimatet utgör ännu en utmaning, som kan innebära förändrade
förutsättningar för skogsbruket, ökade utbrott av skadedjur, nya skadedjur
och patogener. Skogen får inte utarmas, uttaget måste vara hållbart!
Nordic Network on Forest Policy Science

Nätverket Nordic Network on Forest Policy Science fokuserar på det samhällsvetenskapliga
och skogspolitiska perspektivet på skog och skogsbruk, vilket SNS anser vara viktigt. Det
ökande utnyttjandet av skogsråvara ger ett fokus på kompromisser och konflikter men även på
synergier mellan olika ekosystemtjänster, vilket nätverket kommer undersöka vidare.
Nätverket kommer anordna en mötesplats som fungerar som ett forum för diskussion
och utbyte av ideer inom aktuell skogspolitisk forskning med särskilt fokus på miljö

utmaningar och bioekonomi. Unga forskare och doktoranderstudenter uppmuntras på olika
sätt att delta i nätverket, bland annat genom genom resestipendium för unga forskare som
möjliggör deltagande i konferensen.

The Nordic-Baltic Co-operation group of Forest Inventory

Nordisk nationell skogsinventering har försett beslutsfattare och andra med information de senaste 100 åren, inklusive information om ekonomiska och sociala
värden, och biodiversitetsindikatorer. SNS-nätverket The Nordic-Baltic Co-operation group of Forest Inventory samlar deltagare inom nationella skogsinventeringsorganisationer, forskningsinstitut och universitet i Norden och Baltikum. Trots
att ekosystemfunktioner och biodiversitet redan är inkluderade i de flesta nationella
skogsinventeringar är deras inbördes relation och den faktiska utvecklingen av bio
diversiteten mycket outforskad, vilket SNS vill ändra på. Nätverket kommer att utveckla
och harmonisera data och analyser relaterade till biodiversitetsindikatorer, som kommer att
kunna användas till att ta fram scenarier för nordiska skogar u nder olika klimat- och skötselstrategier. Sådana strategier ger kunskap om framtida skogshabitat, men är helt beroende av
den insamlade datan och analyser som de som kommer att göras av nätverket.

Anpassning till och begränsning av klimatförändringarna

Klimatet har redan förändrats, och våra villkor för skogsbruk och samhälle
med det. Vi måste arbeta för att mildra klimatförändringarna, men också
hitta nya sätt att förhålla oss till och anpassa oss till de nya villkoren för att
de negativa effekterna ska bli så små som möjligt.
NEFUN

Stora, vilda växtätare, såsom hovdjur, kan vara viktiga drivkrafter för biologisk mångfald
och skogens ekosystemtjänster. Hovdjur kan påverka vegetationens sammansättning,
näringens kretslopp, habitatstruktur och därmed även förhållanden på mikroklimatisk nivå
för många arter såsom små däggdjur, fåglar och ryggradslösa djur. I ett framtida klimat
kan även vegetationens sammansättning och fördelningen av foderplantor förändras till
följd av förändrade odlingsförhållanden. Näringsinnehållet i foder för hovdjur kan komma
att förändras, vilket kan tvinga djuren att ändra sina foderstrategier för att få en balanserad
kost. SNS nya nätverk NEFUN kommer att undersöka interaktionen mellan hovdjurens
bete och skogsbruk, och också titta på hur betet kan komma att ändras till följd av klimatförändringarna och hur detta i sin tur påverkar biodiversitet och ekosystemtjänster i skogar
i Norden.

2020 SNS återblick
U

nder 2020 har SNS fokus till en stor del legat på klimat och bio
ekonomi. De s peciella natur- och kulturvärden som finns i Norden,
tas bäst tillvara om hela befolkningens resurser, erfarenheter och
kompetens tas tillvara, det är ett skäl till att jämställdheten har blivit en
viktig fråga för SNS. SNS har också engagerat sig i rennäringen och sam
spelet med skogsbruket.
SNS arbetar för att ge den nordiska skogen en enad och stark röst i
världen. För att beslut, som kan vara avgörande för klimatet, skogen och
framtiden, ska bli rätt, måste vetenskaplig fakta ligga till grund för dem.
SNS arbetar med att erbjuda beslutsfattare den kunskapen om den nordiska
skogssektorn.
SNS finansierar forskarnätverk som utgör plattformar för nordiskt sam
arbete. Att undvika dubbeljobb, dela kunskap och att bli starka tillsammans
är viktiga funkter hos dessa plattformar.

2020 – ett urval ur SNS perspektiv:

S

Jämställdhet i den Nordiska skogsbranschen

NS har undersökt hur det står till med jämställdheten i den Nordiska skogsbranschen, åt
minstone i siffror. Vi har samlat siffrorna i en rapport med syftet att ge en aktuell överblick
som sträcker sig över de nordiska landsgränserna. Ladda ner rapporten och en kortversion här.
Nu har SNS ett bra underlag för att jobba vidare med jämställdhetsfrågan.

I

Nordiska nätverket för skogs- och vegetationsbrand

ntresset för att samverka över de Nordiska nationsgränserna för att förhindra och effektivt
bekämpa skogs- och vegetationsbrand är stort. Mötena i SNS nätverk Nordiska nätverket för
skogs- och vegetationsbrand har under året resulterat i diskussioner om konkreta åtgärder för
framtida samarbeten, kunskapsutbyte och best practice.

P
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Matchmaking för unga forskare

å grund av det rådande pandemi-läget och Covid-19 fick SNS
snabbt omorganisera sin p lanerade matchmakingdag för
forskare och intressenter inom rennäringen. Det blev en digi
tal succé! Uppslutningen var stor, så behovet av att träffa
andra intressenter och samordna forskning inom detta
specifika område är påtagligt. Med hjälp av en duktig
moderator (Malin von Essen) så fungerade det väldigt
bra att mötas och utbyta erfarenheter och samordna
behov digitalt. Kanske är det också en fördel att kunna
delta utan att behöva resa: en sparar tid, pengar och
miljö, så kanske det blir möjligt för fler att vara med än
vid fysiska möten?
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Biomassa som klimatåtgärd

A

nvändning av biomassa kan vara ett bra sätt att minska utsläppen av
växthusgaser till atmosfären och ersätta fossila energikällor. SNS har
arbetat med frågan under året som gick och kunskapen finns samlad här.
Ladda ner en rapport från 2020 och en kortversion av rapporten.

SNS styrelse har en ungdomsmedlem

U

nder 2020 blev Mikal Råheim, Norge, formellt medlem i SNS styrelse som vår ungdoms
medlem. Han ska bidra med ett yngre perspektiv på de frågor som vi tar upp, föra in nya
perspektiv och ämnen till styrelsen och ge den yngre generationen en direkt påverkan på vårt
arbete. Mikal Råheim studerar skog på NMBU i Norge. SNS kommer även i fortsättningen att
ha en ungdomsmedlem i styrelsen.

Föreläsningsserie: Marken som kollager

S

NS har satt igång en föreläsningsserie om marken som kollager. Intresset har
varit väldigt stort och under våren 2021 kommer ytterligare tre seminarier på
samma tema att hållas.

A

BioEquality

rbetet med att producera en handbok för ökad jämställdhet i den
Nordiska bioekonomin har kommit igång. Nätverket BioEquality har,
som ett första steg, gjort en litteraturstudie för att kartlägga kunskapen på
området. Under 2021 kommer BioEquality att sätta igång arbetet med steg
2, 3 och 4 i processen med målet att producera en handledning riktad till
universitetsstudenter, universitet och relevanta organisationer för att ge goda
möjligheter för en framtida bioekonomi som är attraktiv och välkomnande för alla
människor.

N

Nordic Testbed Network

ordic Testbed Network har hållit digitala möten för att fortsätta arbetet för samarbete mot
en digital bioekonomi. Man har också skapat en hemsida.

Utlysningar

● Den årliga utlysningen 2020 hade speciellt fokus på två ämnen: biodiversitet i produk
tionsskogar och skogsbruk och rendrift.
● NordGen skog och SNS stipendium inom utbildning och kunskapsutbyte för personer
inom frö- eller plantproduktion, föryngringsmetoder eller trädslagsförädling i de Nordiska
länderna. 28 ansökte, 8 beviljades.

Aktiviteter i SNS nätverk 2020, ett axplock
Covid-19 har påverkat våra nätverk på samma sätt som det har
påverkat alla andra. Många aktiviteter har fått ställas in eller göras om
för att kunna genomföras online.
Trots det har väldigt mycket blivit uträttat under år 2020!

N

Lyckade ansökningar om EU-medel

C

Nya verktyg för vattenskydd

B NORD klarade sin avslutande konferens online. Mycket samarbete har fötts ur nätver
ket mellan deltagarna. Elva andra web-baserade workshops har hållits under 2020. Flera
stora ansökningar har beviljats: AVATAR (ERA-Net ForestValue), GreenLane (ERA-Net
ForestValue) and OnTrack (Horizon 2020). En handbok har utarbetats som ett ramverk för
transportkostnadsmodeller för väg-, järnvägs- och sjötransport.
En genomgång av möjligheterna till ökad biomassaproduktion är planerad.

AR-ES III har varit viktigt i utvecklandet av referensnivåer för LULUCF i Lettland. Med
lemmar i nätverket har producerat praktiska verktyg för vattenskydd, deltagit i WAMBAF
Tool Box-projektet och skrivit flera vetenskapliga artiklar om bland annat påverkan på markkol
vid intensiv skogsavverkning, näringsnivåer och förändringar i koldioxidlager efter återbeskog
ning av dränerade betesmarker och uppvärmning av jordar.

S

Oxidation av hemicellulosa

NS forskningsprojekt HEMISURF har tillsammans gjort framsteg när det
gäller oxidation av hemicellulosa vid praktisk användning. Samarbetet har
framgångsrikt bedrivits digitalt.

I

Acetylerat trä

projektet Where is the water in acetylated wood har det gågna året inneburit
både praktiskt och teoretiskt arbete. Före pandemin kunde en svensk deltaga
re i nätverket nyttja N
 IBIOs resurser för mätningar, men sen tvingades man övergå
till digitalt nätverkande.
Artikeln Effects of Changes in Biopolymer Composition on Moisture in Acetylated
Wood har publicerats.
Deltagare från de tre ingående universiteten i det här projektet (Lunds universitet, NIBIO
och Köpenhamns universitet) har varit gästredaktörer för en specialutgåva av tidskriften
Forests.

SNS
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N

Samlade krafter för att rädda asken

ätverket Production of ash cuttings to increase efficiency of breeding activities to main
tain full range of ecosystem services provided by this keynote species har framgångsrikt
ansökt om medel för ett doktorandprojekt avancerad teknik för att fenotypbestämma mot
ståndskraftiga askgenotyper.
Nätverket fick också medel för etablerandet av fältförsök med kloner av ask för att testa
motståndskraften mot askskottsjuka.
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Forskare i samhället

M

ånga deltagare i nätverket Forest related Life Cycle Assessment Network medverkade
under året i arbetet med produktionsspecifika regler för de vanligaste sortimenten
från skogsprodukter som utvecklades av Svenska Institutet för Standarder.
Nätverket har börjat skriva en artikel om livscykelanalyser. Man har också tagit fram en
hemsida.

P

Bidrag till en hållbar framtid

F

Hållbar framtid med växtfiber

ROFOR-nätverket anordnade en workshop några dagar innan Europa stängdes ner på
grund av pandemin. Workshopen behandlade hållbar skogsskötsel, och huvudresultatet av
workshopen blev en vetenskaplig artikel om klimatsmart och hållbart skogsbruk. Den förväntas
publiceras inom kort och man har även skrivit en policy brief som kan laddas ner här. Nu ska
nätverket vara med och ta fram EUs nya skogsstrategi under 2021.

iberTies-nätverket har formerat ett projekt (SInProPack) som ska arbeta för att förfina växt
fiber för användning i komposterbart engångsmaterial. Ett annat projekt som inleddes i år
med inblandning från partners i FiberTies handlar om bioteknisk bearbetning och användning
av hampa för textilier, Hemp4Tex.
Flera möten och ett par stora konferenser har hållits, med fokus på olika grenar av ämnes
området växtfiber.

N

Stor undersökning för framtida byggande

OFOBE har genomfört en undersökning om höga trähus. En artikel är publicerad och fyra
är på gång efter denna undersökning. På den digitala slutkonferensen deltog 500 personer
från forskarvärlden, industrin och andra intressenter.

Learn more about (video):

BioWiseTrans
Nordic cooperation group for forest inventory
NordAsh
Northern European network for wood science and engineering
Nordic network of forest regeneration
PROFOR
Nordic growth and yield researchers network

