
Samnordisk Skogsforskning (SNS)  Årsrapport 2021

2021ÅRSRAPPORT
Nordic Forest Research SNS



Samnordisk Skogsforskning (SNS)  Årsrapport 2021

kom återigen att präglas av pandemin. Icke desto mindre hade SNS ett så kallat superår med alla 
utlysningar öppna samtidigt. I enlighet med tidigare beslut året innan fortsatte vi med möten och 

aktiviteter i digital form om än i något förfinat format. Trots att det mesta genomfördes virtuellt lyckades 
vi i slutet av året ändå få in några fysiska möten. Arbetet fortsatte med flera ministerinitiativ med styr-
ning direkt från sekretariatet liksom 27 aktiva nätverk och samarbeten med exempelvis Nordgen Skog, 
AG-Fisk, NKJ (Nordisk kommitté för jordbruks- och livsmedelsforskning), Nordregio, EFI (European 
Forest Institute) och dess Forest Bioeconomy Network (ForBioeconomy), Barents Forest Sector Network 
(numera Working Group on Barents Forest Sector) och SusFor, vilket innebar många spännande aktivite-
ter, kontakter och resultat. (Se bilaga för resultatexempel.) 

Med utgångspunkt i strategin hade SNS utlysningar för årliga nätverk tillsammans med ForBioeconomy 
liksom med NordGen för stipendier för resor. SNS hade även utlysningar för treåriga forskningsnätverk och 
nya femåriga NordForNet. Hela tiden lyfts det Nordiska mervärdet av samarbete som den viktigaste delen.

På grund av de allt fler sekretariatsstyrda strategiska uppdragen hade styrelsen flera extra möten utöver 
de normala två (sommar- och höstmötena). Flera ledamöter aviserade av olika skäl sin förtida avgång 
inför 2022 vilket tvingade till stadgeändringar för att fylla de luckor som uppstår för den tid som återstår 
av ordinarie period fram till och med 2023.

NKJ fortsätter att dela hus med SNS. Ledningen och medarbetarna för de båda sekretariaten är 
  gemensam men sekretariaten är i sig helt fristående. Återkommande gemensamma veckomöten garanterar 
informations- och erfarenhetsutbytet mellan alla anställda, något som varit avgörande under pandemin då 
vi alla arbetat hemifrån hela 2021. Inte minst har detta varit viktigt när vi fått in nya anställda.

Kommunikationsstrategin har uppdaterats under året. Även 2021 användes e-nyhetsbrev, policy briefs, forsk-
ningsnyheter, nätverksmöten eller seminarier för kommunikation av SNS-relevant information. Flera kortfilmer 
utnyttjades, en längre film om ren lanserades, nordisk skogsstatistik publicerades, och  projekten kring kol i 
mark-frågan och jämställdhet fortsattes med både filmer, rapporter och events. För tredje året skriver årliga 
nätverk inte egna policy briefs utan detta görs genom sekretariat och styrelse (se bilaga). En virtuell matchma-
king-dag arrangerades digitalt med syfte att skapa intresse kring de utlysningar som var öppna under året.

Tidigare års fokus på bioekonomi har fortsatt haft en stor tyngd i arbetet på sekretariatet som ett av foku-
sområdena i den nya strategin, liksom klimat och ekosystemtjänster. SNS bidrog aktivt till 

arbetet med en handlingsplan kopplad till den nya Visionen på NMR, ett arbete som 
påbörjades redan 2020. Under året 2021 togs beslut att låta SNS hantera pro-

gramkoordineringen. På grund av kontraktsstopp för Nordiska ministerrådets 
sekretariat i Köpenhamn hanns inga konkreta projekt startas. Sekretariatet 

har tillsammans med NKJ fortsatt arbetet med de strategiska minister-
satsningarna inom digitalisering, kol i mark, torka och brand samt ge-
nusfrågor. Nytt för 2021 var utredningarna om vildsvin och resiliens. 
Det ganska nya nätverket inom mark- och skogsbrand följs fortsatt 
med stort intresse från de cirka 30 deltagande.

SNS hade under 2021 en budget på 9 316 000 SEK, faktiska 
intäkter på 9 840 000 SEK och avslutade året med ett synbart 
överdrivet positivt resultat (3 988 000 SEK mot budgeterat 
126 032 SEK). Flera sekretariatsdrivna projekt periodiserades mot 
de fleråriga kontrakt som gäller och utnyttjades 2021. Det primära 

skälet till det positiva resultatet ligger i sena beslut om finansiering 
för alla finansiella stödformer som gjorde att utbetalningar till bevil-

jade nätverk (årliga, treåriga forskningsprojekt respektive nya Nord-
ForNet) inte kunde bokföras på 2021. Det reserverade kontrakterade 

beloppet från föregående års beslut uppgår till cirka 4,8 milj SEK. Royalty 
från SJFR and WMSE bidrog glädjande nog med 317 000 SEK under 2021. 

Inga återbetalningar bokfördes.

Sammanfattning
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1.1. Aktiviteter 

Administration
Under året gick Mimmi Blomquist på 
barnledighet varpå Anna Meisner Jen-
sen gick in som vikarie. Detta var möj-
ligt på grund av det förvisso irriterande 
kontraktsstoppet på ministerrådet som 
nu istället skapade lite luft i avvaktan 
på det nya bioekonomiprogrammet. 
Samarbetet med NKJ har fortsatt med 
en delad kommunikatör (Kaia Ekegren) 
och delad sekreterare (Mimmi Blom-
quist). Närheten till NordGen har också 
utnyttjats genom kontakter och möten 
främst mellan respektive kommuni-
katörer. Övergripande ansvarig för de 
båda sekretariaten på SLU i Alnarp är 
Jonas Rönnberg. Jonas gick under hös-
ten ner i tid på grund av ett annat upp-
drag vilket tillsammans med Mimmis 
barnledighet skapat en tuff arbetssitua-
tion för andra medarbetare. Sekretaria-
ten i sig är oberoende men gemensam 
personal liksom regelbundna veckomö-
ten garanterar erfarenhets- och infor-
mationsutbyte. Zhanna Möller fortsät-
ter som ekonomiadministratör för SNS.

Styrelsen och representation
SNS har till följd av corona-pandemin 
haft sex digitala styrelsemöten under 
2021, fyra extra möten och två ordina-
rie möten: 19:e maj och 21:a oktober. 
Under 2021 har å andra sidan inga kon-
taktpersonmöten hållits. Mellan möte-
na har sekretariatet haft löpande kon-
takter med ordförande, kontaktpersoner 
samt Nordiska Ministerrådets sekretari-
at. Ordförande, personer i sekretariatet 
liksom styrelsemedlemmarna har delta-
git i ett flertal NMR- och andra möten. 
SNS deltog ÄK-FJLS mötena virtuellt 
den 21/4, respektive fysiskt i Köpen-
hamn 16/11, för att avrapportera och 
informera inför godkännande av budget 
och verksamhetsplan för 2022.

SNS har liksom tidigare arbetat i en-
lighet med kontraktet mellan NMR 
och SNS med utgångspunkt i strategin 
för 2018-2021 och verksamhetsplanen 
för 2021. En ny kommunikations- och 
övergripande strategi har beslutats för 
perioden 2022-2025.
Flera ledamöter aviserade sin förtida 

avgång vid slutet av 2021. Detta föran-
ledde en stadgeändring då de tidigare 
gällande stadgarna inte uppenbart tillät 
att ledamöter utsågs för kortare tid än 
fyra år. Från de självstyrande områdena 
har endast Åland en utsedd representant 
i styrelsen.
Styrelsen hade en ungdomsrepresen-

tant från Norge närvarande.

Forskningsaktiviteter
Det överordnade målet för SNS är att 
initiera och stödja forskningssamarbe-
ten som främjar ett hållbart och mång-
sidigt brukande av skogsresursen. Detta 
arbete utförs genom en lång rad aktiva 
forskningsnätverk, specifika forsk-
ningsprojekt samt NordForNets (tidi-
gare CARs). 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 5). Ex-
empel på andra mer traditionellt kon-
kreta 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 jättebra med inbjud-
ningar till aktiviteter, skrivna texter 
med bilder skickade efter möten etc. 
som enkelt kunnat läggas ut direkt på 
hemsidan. 

Sekretariatet har dessutom drivit flera 

1. Verksamhetsberättelse
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https://nordicforestresearch.org/blog/2021/04/30/call-opens-soon-car-becomes-nordfornet/
https://nordicforestresearch.org/blog/2021/04/30/call-opens-soon-car-becomes-nordfornet/
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strategiska projekt som varit mer resul-
tatinriktade: Projektet med digitala test-
bäddar, projektet kring jämställdhet ge-
nom BioEquality men även mark- och 
skogsbrandsnätverket med tillhörande 
utredningar, arbetet med resiliensrap-
porten, vildsvinsproblematiken i Nor-
den liksom kol i mark-frågan (se även 
mer information under samarbeten) och 
inte minst arbetet med det nya Bioeko-
nomiprogrammet.

Nätverksaktiviteter
Under 2021 bidrog SNS med stöd till 
sju årliga nätverk som har genomfört en 
stor mängd intressanta och framgångs-
rika aktiviteter (se mer på www.nordic-
forestresearch.org). Antalet ansökning-
ar för nya nätverk inför 2022 låg stabilt 
(Figur 1, sid 6). Inför 2022 har SNS och 
ForBioeconomy tillsammans hanterat 
åtta ansökningar.
Det är inte ovanligt att antalet ansök-

ningar 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 inci-
tamentet 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 fles-
ta aktiva inom SNS anser att de årliga 
nätverksstöden är det mest intressanta 
instrumentet.
 

Aktiva årliga ForBioeconomy-SNS 
nätverk 2021:
• N2021-01: Northern European Forest 
Ungulate Network (NEFUN), koord: 
Annika Felton, SLU
• N2021-02: Promoting sustainable 
forestry in a growing bioeconomy for 
Europe (PROFOR), koord: Matleena 
Kniivilä, LUKE
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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.

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 
forsknings fält
…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 SNSnät
verk. Det är ett resultat att räkna med. För 
 doktorander i Norden kan SNS nätverk 
vara helt  avgörande i den tidiga karriären.

https://nordictestbednetwork.se/
https://nordictestbednetwork.se/
https://nordicforestresearch.org/bioequality-gender-equality-in-the-nordic-bioeconomy/
https://skogsbrandnorden.org/
https://skogsbrandnorden.org/
https://nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2022/02/resiliensrapport.pdf
https://nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2022/02/resiliensrapport.pdf
https://nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2021/10/vildsvin-i-norden-2021-minsta.pdf
https://nordicforestresearch.org/soil-as-a-carbon-sink/
http://www.nordicforestresearch.org
http://www.nordicforestresearch.org
https://efi.int/research-networks/bioeconomy
https://nordicforestresearch.org/n2022-06/
https://nordicforestresearch.org/n2020-05/


• N2021-03: The Nordic-Baltic Co-ope-
ration group of Forest Inventory, koord: 
Kari T. Korhonen, LUKE
• N2021-04: Nordic Growth and Yield 
Researchers Network, koord: Zane Li-
biete, Silava
• N2021-05: Northern European 
Network for Wood Science and Engi-
neering, koord: Erik Larnøy, NIBIO
• N2021-06: Nordic Network on Forest 
Policy Science, koord: Jens Friis Lund, 
KU
• N2020-01: Production of ash cuttings to 
increase efficiency of breeding activities 
to maintain full range of ecosystem ser-
vices provided by this keynote species, 
koord: Mateusz Liziniewicz, Skogforsk
• N2020-02: Northern European 
Network for Wood Science and Engi-
neering, koord: Erik Larnøy, NIBIO
• N2020-03: Scandinavian Society of 
Forest Economics (SSFE), koord: Tep-

po Hujala, University of Eastern Fin-
land
• N2020-04: Forest related Life Cycle 
Assessment Network, Dimitris Atha-
nassiadis, SLU
• N2020-05: Promoting sustainable fo-
restry in a growing bioeconomy for Eu-
rope (PROFOR), koord: Mika Muusto-
nen, LUKE
• N2020-06: Advancing the dialogue 
on pathways towards sustainable deve-
lopment for forest landscapes: resear-
ch, monitoring and governance, koord: 
Inge Stupak, Copenhagen University
• N2020-07: North European Forest 
Mycologists (NEFOM). Headline for 
2020: “Back to the roots”, koord: Kes-
sy Abarenkov, Tartu Uninversity
• N2019-01: Predictability of climate 
risks to Nordic forest ecosystem servi-
ces through multi-proxy data compa-
risons and modelling (NordicProxy), 
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Figur 1. Antalet nätverksansökningar (blå) och beviljade nätverk (röda) för perioden 2006-2022. Variationen kan ha en koppling 
till andra utlysningar det faktum att en del nätverk söker pengar vartannat år.

Fig 1 Antal ansökningar o beviljade ansökningar

https://nordicforestresearch.org/n2021-03/
https://nordicforestresearch.org/n2021-04/
https://nordicforestresearch.org/n2020-02/
https://nordicforestresearch.org/n2021-06/
https://nordicforestresearch.org/n2020-01/
https://nordicforestresearch.org/n2020-02/
https://nordicforestresearch.org/n2022-02/
https://nordicforestresearch.org/n2020-04/
https://nordicforestresearch.org/n2020-05/
https://nordicforestresearch.org/n2020-06/
https://nordicforestresearch.org/n2022-06/
https://nordicforestresearch.org/n2019-01/
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koord: Igor Drobyshev, SLU – förlängt 
från 2019

Fem tvärsektoriella nätverk (SNS/
NKJ) med fokus på omställningen till 
en hållbar bioekonomi skulle ha slut-
rapporterat under våren 2020. Flera fick 
dock förlängt av olika skäl, nu senast på 
grund av pandemin.

Aktiva SNS/NKJ nätverk under 2018-
2019, varav två förlängda till 2021:
• NKJ-SNS 06: DIALOGUE BIO-
CONTROL – Improving utilization 
of biocontrol research for practical 
plant protection solutions in agricul-
ture and forestry, koord.: Ramesh Ve-
tukuri, SLU 
• NKJ-SNS 09: FiberTies – The use of 
fibrous materials from biomass, koord: 
Anne Christine Steenkjær Hastrup, Da-
nish Technological Institute

Forskningsprojekt
Under 2019 startade fem nya spännan-

de 3-åriga projekt arbetet som fortsatte 
på sitt tredje och sista år 2021. Under 
året utlystes även medel för nya 3-åri-
ga forskningsprojekt. Deadline för ut-
lysningen flyttades fram till september 
vilket renderade ett sannolikt rekord i 
antalet ansökningar, 13 st, varav sju be-
viljades medel för perioden 2022-2024.

Aktiva projekt 2021:
• SNS-123: Preventing the spread of new 
pathogens in Nordic forests to secure sus-
tainable 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 ace-
tylated wood? Studies of amount, loca-
tion and state of water in acetylated 
wood for development of more durable 
wood products, koord: Maria Fredriks-
son, Lund University
• SNS-126: Conservation of resistant 

https://nordicforestresearch.org/nkj-sns-06/
https://nordicforestresearch.org/nkj-sns-09/
https://nordicforestresearch.org/sns-123/
https://nordicforestresearch.org/sns-124/
https://nordicforestresearch.org/sns-125/
https://nordicforestresearch.org/sns-126/
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ash genotypes to maintain full range of 
ecosystem services, koord: Mateusz Li-
ziniewicz, Skogforsk
• SNS-127: Liberation and solution 
properties of wood hemicelluloses 
towards surface active molecules (HE-
MISURF), koord: Tiina Nypelö, Chal-
mers University of Technology

Centers of Advanced Research (CAR)
På grund av pandemin och en förläng-
ning fortsatte fem CARs med delfinan-
siering från SNS för perioden 2016-
2020 med sina aktiviteter även under 
2021:
• NB-NORD: Nordic Baltic Network 
for Operational Research and Deve-
lopment, koord: Rolf Björheden, Skog-
forsk
• HealGenCAR: Centre of Advanced 
Research in Forest Health and Forest 
Genetics to Enhance Bioeconomy, ko-
ord.: Tuija Aronen, LUKE
• CARISMA: Centre of Advanced Re-
search for the innovative use of 3D re-
mote sensing in mapping of forestand 
landscape attributes based on national 
forest inventories, koord.: Johannes 
Breidenbach, NIBIO

• CAR-ES III: Centre of Advanced Re-
search 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) res-
pektive 350 000 SEK/år för ett mindre 
CAR. I CAR-projekten finns en stor an-
del egen finansiering och bidraget från 
SNS motsvarar max 10% av den samla-
de finansieringen för varje CAR. 
Varje CAR har sin egen hemsida un-

der SNS webportal, där publikationer, 
foton, mötesdokument och fakta-blad/
policy briefs är tillgängliga.
En utvärdering av CAR-konceptet ge-

nomfördes 2020. Utifrån denna tog sty-
relsen beslut om att SNS ska fortsätta 
med detta instrument. En ny utlysning 
genomfördes 2021 och fick sex sökan-
de varav två beviljades medel för fem 
år, 2022-2026.
Några smärre korrigeringar har imple-

menterats, bland annat ett namnbyte till 
NordForNet, utöver en huvudansvarig 
kontaktperson har en biträdande utsetts 
inom organisationen där även jämn 
könsfördelning eftersträvas, en guide 
för att hantera jämställdhetsfrågor har 
producerats (se mer under jämställd-
het), ett kick-off möte erbjuds våren 
2022, och inga separata hemsidor ut-
över SNS egen krävs.

Spridning av resultat, profilering
Sekretariatet har under 2021 jobbat vi-
dare med ”policy briefs”. Rätt utformad 
utgör policy briefen ett utomordentligt 
verktyg för populär kommunikation. 
För de årliga nätverken skriver styrel-
sen med avgörande support från sekre-
tariatet en policy brief utifrån motiven 
bakom finansieringsbesluten. Mycket 

https://nordicforestresearch.org/sns-127/
https://nordicforestresearch.org/nb-nord/
https://nordicforestresearch.org/healgencar3/
https://nordicforestresearch.org/carisma4/
https://nordicforestresearch.org/car-es7/
https://nordicforestresearch.org/nofobe9/
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kraft och engagemang har lagts på att 
synliggöra SNS genom närvaro i nord-
isk-baltiska workshops och seminarier 
och kommunikation och spridning av 
nyheter om dels utlysningar genom di-
gitala flygblad, närvaro vid sommarens 
ministermöte i Finland (dock digitalt), 
samt större och mer frekvent sprid-
ning på hemsidor och sociala medier 

(se tabell 1.1.1 ovan). Vår professio-
nella kommunikatör var även för 2021 
delad mellan SNS och NKJ. SNS har 
vidare varit aktiv i kontakter med flera 
kommunikatörer i det nordiska samar-
betet liksom kommunikatörsnätverket 
på SLU där även NordGens kommu-
nikatör ingår. Under året uppdaterades 
kommunikationsstrategin. Arbetet med 
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Antalet besökare på SNS hemsida (www.nordicforestresearch.org) har ökat med i princip 50% 
efter förra årets platå då användarantalet stor stilla. Man ska dock aldrig tro riktigt på siffror, jag 
tror att en del av ökningen är bottar och inte riktiga användare.
Antalet sidvisningar har följaktligen också ökat, med 58%. Däremot stannar besökarna kortare 
tid hos oss.
Avvisningsfrekvensen har ökat lite grann, med 3%, vilket inte är positivt eftersom det betyder 
att fler lämnar sidan direkt som 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. 
Eller för all del att bottarna bara kommer in på sidan, sabbar statistiken och lämnar igen.
Besökarna kommer från, i nämnd ordning: USA, Sverige Finland, Kina, Storbritannien, Norge, 
Nederländerna, Kanada, Danmark. Vi når fortfarande inte islänningarna, de kommer först på 
plats 21.
Om vi räknar bort förstasidan som är den helt klart mest besökta, så har vi, som sagt, en del 
bott-trafik. Ett par nyheter om våra utlysningar har fått många besök, men också sidan om den 
nordiska skogen och klimatet får fortfarande många besök.
43% av våra besökare kommer till oss genom att skriva in adressen i adressfältet, det var 
33% förra året. Fler vet alltså att det är oss de vill besöka för att få rätt information. Något färre 
kommer till oss genom sociala medier.
Hemsidan har nu i princip exakt lika många manliga som kvinnliga besökare.
Vi har en relativt ung målgrupp. Den största åldersgruppen är 25-34 år.

Under 2020 skickade vi ut 15 nyhetsbrev från SNS. De skickades till 2 868 mottagare, nära 
150% fler än året innan.

Antalet följare på Twitter har gått från 932 år 2020 till 1066 år 2021. Arbetsinsatsen på Twitter 
verkar betala sig. Vi gör i princip en uppdatering om dagen, allt handlar om våra egna aktivite-
ter, projekt och nätverk.

Antalet följare på Facebook har ökat från 2 611 i slutet av 2020 till 2 671 20 jan 2022. Vi gör i 
princip en uppdatering om dagen, allt handlar om våra egna aktiviteter, projekt och nätverk.

SNS har nu 250 följare jämfört med 172 för ungefär ett år sedan. Vi gör i princip en uppdatering 
om dagen, allt handlar om våra egna aktiviteter, projekt och nätverk.

Hemsida

Nyhetsbrev

Twitter

Facebook

Kommunikationskanal

Tabell 1.1.1. Spridning av nordisk skogsforskning

LinkedIn

https://nordicforestresearch.org/
https://nordicforestresearch.org/newsletter-file/
https://twitter.com/NForestResearch
https://www.facebook.com/www.nordicforestresearch.org
https://www.linkedin.com/company/nordic-forest-research-sns/?viewAsMember=true
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detta löper vidare under 2022 och kom-
mer att bli en stående punkt för styrel-
sen att kontinuerligt utvärdera och ut-
veckla kommunikationen. Sekretariatet 
har under året deltagit i fortbildande 
kurser och digitala mässor och flera fil-
mer har tagits fram som ett verktyg att 
kommunicera på hemsidor, LinkedIn m 
fl. Flera nya webbar för våra strategiska 
projekt har tagits fram eller utvecklats.

Vetenskapliga tidskrifter
SJFR (Scandinavian Journal  Forest 
Research) har utvecklats allmänt väl. 
IF för 2020 är 2,103 vilket är en rejäl 
uppgång sedan året innan. För att un-
derlätta editor-skapet har Johanna Wit-
zell (nuvarande editor) under en tid 
arbetat med en ny struktur med flera 
subject-editors, primärt från våra nord-
iska länder. Till detta föreslås att koppla 
en managing editor. Tanken är att denna 
nya struktur ska korta ledtiderna samt 
öka populariteten och antalet nya ma-
nuskript. På förekommen anledning har 

frågan om plagiering dykt upp och en 
fråga om rutiner för att hantera detta 
har ställts till Taylor & Francis. Under 
året beslutade styrelsen att ge ett rim-
ligt stöd för editorskapet motsvarande 
en månads arbetstid per år.
WMSE (Wood Material Science and 
Engineering) har det senaste året fort-
satt den fantastiska utveckling som rap-
porterades om för 2020. Impact factor 
har ökat till 2,553 (1,265 året innan) 
och rankar 3/22 inom ämnesområdet. 
Det är gott flöde av manuskript och 
problemet nu är att backloggen är väl 
lång även om antalet sidor utökades 
med 15% inför 2021. Även för WMSE 
beslutade styrelsen att öka bidraget mot 
bakgrund av det stora antalet inkom-
mande manuskript.

Royaltyintäkterna för SJFR och 
WMSE för 2020 betalades ut under 
2021, vilket delvis täcker de utgifter 
som rör tidskrifterna och utvecklings-
arbetet för dessa.

https://www.tandfonline.com/journals/sfor20
https://www.tandfonline.com/journals/sfor20
https://www.tandfonline.com/journals/swoo20
https://www.tandfonline.com/journals/swoo20
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1.2. Samarbete
Nordiskt samarbete generellt
Två av SNS viktigaste mål är att främja 
samarbetet mellan forskningsorganisa-
tioner i närområdet, omkring Östersjön 
och över Nordatlanten, samt att stärka 
Nordens roll i det europeiska samarbe-
tet inom skogsforskning och bidra till att 
nordiska skogsforskare deltar i det in-
ternationella samarbetet. I SNS strategi 
är skogens roll i en växande bioekono-
mi, 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 kvalitet och antal ansök-
ningar till SNS ordnades en match-ma-
king dag helt digitalt i. Eventet lockade 
endast ett fåtal deltagare och vi gjorde 
efteråt bedömningen att vi inte bör ord-
na fler digitala matchmaking dagar utan 
fokusera så fort som möjligt på fysiska 
träffar. Doktorander kan erhålla bidrag 
för att närvara på fysiska event, vilket 
tidigare visat sig vara mycket populärt. 
Det är tydligt att eventen normalt ger 
resultat i ökat eller åtminstone bibehål-

let antal ansökningar vid sidan av att 
de är mycket uppskattade av deltagar-
na och en väg in i nätverkande och en 
framgångsrik karriär som forskare.
Sekretariatet har under det finska ord-

förandeskapet 2021 i samarbete med 
NKJ fortsatt att lyfta frågan om digi-
talisering. Arbetet med Nordic Testbed 
Network (NTN) fortlöper med myck-
et gott deltagande och önskemål om 
fortsatta aktiviteter, något som också 
föreslagits av styrelsen inför 2022 och 
då som en del i det nya tvärsektoriella 
Bioekonomiprogrammet. Under året ut-
vecklades samarbetet till att utöver NKJ 
och SNS även inkludera den blå sidan 
genom AG-Fisk. Under 2021 genomför-
des två virtuella webinarier på ämnena 
”How to approach issues related to data 
access, reliability, and security?” och 
“Organising a testbed”. Fyra nyhetsbrev 
skickades ut till det upparbetade nätver-
ket och en kartläggning av aktörer och 
testbäddar i den blå bioekonomin i Nor-
den och Baltikum togs fram. Under 2021 
utökades nätverket med 6 testbäddar. 
Vid utgången av 2021 omfattade nätver-
ket 17 testbäddar, samtliga presenterade 
på hemsidan.
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https://nordictestbednetwork.se/
https://nordictestbednetwork.se/
https://nordictestbednetwork.se/2021/05/10/join-the-virtual-meeting-on-data-access-reliability-and-security/
https://nordictestbednetwork.se/2021/05/10/join-the-virtual-meeting-on-data-access-reliability-and-security/
https://nordictestbednetwork.se/2021/10/22/organizing-a-testbed-join-the-virtual-meeting/
https://nordictestbednetwork.se/newsletter-2/
https://nordictestbednetwork.se/participants/
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SNS och NKJs projekt kring kolinlag-
ring i mark har fortlöpt under 2021 med 
3 seminarier på följande teman; ”Policy 
challenges with regards to soil carbon 
sequestration” (95 deltagare), ”Visu-
alisation methods and models for soil 
carbon sequestration” (110 deltagare), 
och ” Digital knowledge centres for soil 
carbon sequestration” (62 deltagare). 
En policy brief togs fram och ingick 
bland annat i mötespacken till minister-
mötet i juni 2021. Fyra filmer, en för 
respektive seminarium, producerades 
och spreds i SNS kanaler. Vidare doku-
menterades lärdomar från projektet i en 
utvärderingsrapport, och projektet slut-
rapporterades till Nordiska arbetsgrup-
pen för klimat och luft (NKL). 

Brandnätverket löper på med ett möte 
per termin. Mycket gott deltagande 
och stort intresse från både forskare, 
myndigheter, beredskap och brand-
bekämpning. En hemsida har lagts upp 
med publikationer och användbara län-
kar för medlemmarna i nätverket. SNS 
har tagit fram en rapport kring klimat-
förändringar och brandrisken, samt en 
sammanfattning av skogsbrandsrelate-
rade fakta från senaste IPCC-rapporten. 
SNS arbetar även med en rapport kring 
samarbetsmodeller mellan räddnings-
tjänsten och skogssektorn i Norden. 
Rapporten ska presenteras vid nätver-

kets vårmöte 2022. Styrelsen stödjer 
fortsatt finansiering.

Bioequality fortlöpte under året. Pro-
jektet, vilket delfinansieras av NIKK, 
ämnar bidra till en mer jämställd digital 
bioekonomi. En akademisk artikel har 
författats och publicerats baserat på un-
derlaget till den populärvetenskapliga 
rapport som publicerades inom ramen 
för projektet under 2020. Under våren 
2021 genomfördes ett 20-tal intervjuer 
och tre diskussionsforum för att ska-
pa medvetenhet kring ämnet och för 
att samla in underlag till den metod-
handbok som togs fram under hösten 
2021. Vidare producerades sju korta 
filmer samt två podcasts. Allt material 
finns tillgängligt på hemsidan. Projek-
tet kommer att avslutas i februari 2022 
men styrelsen gav vid höstmötet sitt 
stöd till att under 2022 marknadsföra 
resultaten från Bioequality och därmed 
bidra till användningen av metodhand-
boken vid nordiska utbildningar med 
koppling till bioekonomin.

Arbetet med en sammanställning av 
nordisk skogsstatistik slutfördes och 
publicerades på webben. Syftet var att 
producera en rapport med ett priorite-
rat urval av statistiska uppgifter för de 
nordiska länderna inom skogsnäring, 
sysselsättning och ägande, skogsstatis-

Marken som 
kollager: 
klicka för att 
se filmerna!

FILM 1
Kunskaps
översikt

FILM 2
Utmaningar 
med policy

FILM 3
Metoder  
och modeller

FILM 4
Framtiden

▲

▲

▲
▲

▲

https://nordicforestresearch.org/soil-as-a-carbon-sink-see-the-recorded-seminars/
https://nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2021/10/Policy-Brief-Soil-as-a-carbon-sink-FINAL.pdf
https://nordicforestresearch.org/soil-as-a-carbon-sink-knowledge-from-seminars/
https://skogsbrandnorden.org/
https://nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2021/10/rapport-210928-2.pdf
https://nordicforestresearch.org/bioequality-gender-equality-in-the-nordic-bioeconomy/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02827581.2021.1996629
https://nordicforestresearch.org/gender-equality-in-the-nordic-bioeconomy-a-method-manual/
https://nordicforestresearch.org/gender-equality-in-the-nordic-bioeconomy-a-method-manual/
https://nordicforestresearch.org/dont-sink-into-the-ground-good-answers-to-bad-questions/
https://nordicforestresearch.org/dont-sink-into-the-ground-good-answers-to-bad-questions/
https://nordicforestresearch.org/podcasts-reflexions-by-people-in-the-business/
https://nordicforestresearch.org/statistics-forests-and-forestry-in-the-nordic-region/
https://youtu.be/nYHRhaWJeCQ
https://youtu.be/VDGFFcx7D9Y
https://youtu.be/UQMSOGEM6SY
https://youtu.be/hxn37z_4Vyg
https://nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2021/01/BioEquality-report-2.pdf
https://nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2022/02/resiliensrapport.pdf
https://nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2021/10/rapport-210928-2.pdf
https://nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2021/10/vildsvin-i-norden-2021-minsta.pdf
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tik liksom miljö och klimat. Styrelsen 
beslöt under året att uppdatera och för-
klara statistiken vilket kommer att gö-
ras 2022.
SNS har under 2021 deltagit i Alting-

ets skogspolitiska nätverk som en del 
i det fortlöpande omvärldsanalysarbe-
tet. SNS och NKJ har under lett arbetet 
med att ta fram en rapport om vildsvin 
i Norden. Rapporten är publicerad på 
webben men kan komma att tryckas vid 
behov framgent. Initiativet kom från 
Norge under det isländska ordföran-
deskapet. I pandemivågen följde även 
ett uppdrag kring resiliens i jordbruks-, 
skogs- och fiskerisektorerna. SNS och 
NKJ la förhållandevis mycket tid till-
sammans med en dansk konsultfirma 
på att försöka ta fram en rapport och 
ett underlag för beslut om framtida in-
satser kopplade till exempel torka och 
brand eller andra störningar.

Ett resultat av arbete med NMRs 
handlingsplan är det nya tvärsektori-
ella initiativet från ministerrådet kring 
bioekonomi som drivkraft för tillväxt 
och grön omställning i landsbygdsom-
råden som kommer att styras genom 
SNS och NKJs sekretariat och har en 
budget på drygt 12 miljoner DKK. 
Programmet skulle starta 2021 men på 
grund av kontraktsstopp gick inte det. 
Programmet förväntas däremot starta 
tidigt 2022.

Samarbete med andra nordiska 
organisationer
SNS sekretariat deltog under året i flera 
aktiviteter kopplade till NMRS i Kö-
penhamn där vi nätverkade med andra 
formeringar av relevans med koppling 
till NMRS. Under året ledde arbetet 
med det nya tvärsektoriella bioekono-
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Jämställdhet i den digitaliserade bioekonomin:
■ Torfi Johannesson, Head of Dep. Culture & Resources,  
   Nordic Council of Ministers
■ Paula Lehtomäki, Secretary General of the Nordic Council  
   of Ministers
■ Juho Nummela, Group CEO, Ponsse
■ Celina Mathiesen, student within forestry, NMBU
■ Elisabeth Hidén, President, LRF Ungdomen
■ Istem Fer, Senior researcher, Finnish Meteorological  
    Institute
■ Erin Björk Örnólfsdóttir, Principal, Hólar University

Klicka och
 lär dig 

ge svar på
 tal 

i jämställdhetsdebatten!

BIOEQUALITY

https://nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2021/10/vildsvin-i-norden-2021-minsta.pdf
https://nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2022/02/resiliensrapport.pdf
https://youtu.be/9txr-TcH0Bs
https://youtu.be/9txr-TcH0Bs
https://youtu.be/f-WkDC5eb6U
https://youtu.be/f-WkDC5eb6U
https://youtu.be/OKPemWfuYE4
https://youtu.be/jrPxpukQtns
https://youtu.be/7ak2oeXvu9I
https://youtu.be/Imk-hgKN7dE
https://youtu.be/Imk-hgKN7dE
https://youtu.be/KeHe8v9DPtI
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miprogrammet till närmare kontakter 
med inte minst Nordregio vilket kom-
mer att vara värdefullt för en närmare 
koppling till regionerna.

SNS har under lång tid haft ett sam-
arbete med NOVA University network 
baserat på avtal sedan 2010, reviderat 
2012, 2016 och förnyat 2018. SNS 
förpliktigade sig till att bidra med 
ekonomiskt stöd till skogsrelaterade 
kurser för forskarstuderande i NO-
VA-regi. NOVA-systemet har dock 
utvärderats och omorganiserats på 
ett sådant sätt att något nytt avtal inte 
har kunnat skrivas. Sannolikt kom-
mer skogliga doktorandkurser fram-
gent inte att få stöd från SNS genom 

NOVA. SNS styrelse beslutade under 
2021 däremot att stöd kan utgå direkt 
från SNS genom separat utlysning, 
vilket också kommer att synliggöra 
SNS bidrag på ett annat sätt.

SNS och NordGen Skog har under 
2021 fortsatt samarbetet genom ett 
flertal arbetsmöten och utbyte av in-
formation, annonsering och ömsesidig 
support. SNS bidrog även 2021 till en 
mindre stipendieutlysning organiserad 
av NordGen Skog för resor av relevans 
för respektive organisation, samt för-
beredde en nästa års utlysning. Fjorton 
sökande utvärderades varav åtta fick 
finansiering. Gender-fördelningen var 
jämn med viss övervikt för kvinnor.
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https://nordicforestresearch.org/scholarship/
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Samarbete med ForBioeconomy
SNS och ForBioeconomy har fortsatt 
samarbetet under 2021 även om aktivi-
teterna varit begränsade till styrgrupps-
möten och den gemensamma utlys-
ningen till årliga nätverk. I utlysningen 
genomförs gemensam annonsering, 
vetenskaplig utvärdering, uppstart och 
stöd till årliga nätverk för 2021. Styr-
gruppsmötena har i stort sett handlat 
om hur det nya nätverket ska arbeta och 
med vad. På grund av överlappande 
möten kunde SNS inte närvara vid EFIs 
digitala årsmöte i oktober.

Samarbete med närområden
SNS har länge arbetat för att öka infor-
mations- och erfarenhetsutbyte mellan 
skogsforskare i Norden och dess när-
områden, bland annat genom att bjuda 
in deltagare från de baltiska länderna 

och nordvästra Ryssland till SNS-stöd-
da forskningsaktiviteter och nätverk. 
Samarbetet inom Östersjöstrategin och 
inte minst engagemanget inom Ba-
rents-samarbetet har främjat kontakter-
na med nordvästra Ryssland. Forskare 
från de baltiska länderna och andra Öst-
ersjöländer har deltagit i flera av de årli-
ga ForBioeconomy-nätverken som fick 
finansiering under 2021 (Ryssland 0%, 
Baltikum 67%, Polen 33% och Tysk-
land 50%). Även i forskningsprojekt 
(Baltikum och Polen 50%), och CARs 
(Baltikum och Polen 40%) har flera an-
dra länder varit representerade.

Sekretariatet har även varit aktiv inom 
the Working Group on Barents Forest 
Sector (tidigare Barents Forest Sector 
Network (BFSN)) där vi bidragit vid 
möten med tankar och idéer kring fram-

https://nordicforestresearch.org/efinord-sns-networks/
https://nordicforestresearch.org/efinord-sns-networks/
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Målsättning Aktiviteter (ett urval)
Skogsforskning av nordiskt intresse
Finansiera forskningsnätverk och projekt  
i enlighet med strategin

• Utlysning nya NordForNet
• Nätverk
• Forskningsprojekt

Finansiera forskarutbildning (Ph.D nivå) • Doktoranddeltagande i nätverk och 
projekt 
• Matchmaking
• Stöd till PhDkurser

Koordinera och delta i makroregionala 
och Europeiska projekt

• Susfor
• EFI och ForBioeconomy
• Working Group on Barents Forest Sector
• NTN (Nordic Testbed Network)

Koordinera specialisering för ökad 
 effektivitet

• Nätverk

Arbeta strategiskt med forskningsaktörer 
från Nordens närområden, Östersjö
regionen 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
• Nordregio

Forskningsbaserad policyrådgivning
Förmedla resultat till politiker och besluts
fattare och bidra till utveckling samt imple
mentering av policy, deklarationer etc.

• Nyhetsbrev och Policy briefs till ÄKFJ
LS och NMR m fl
• Besvara konkreta frågor, rapporter
• Deltagande i seminarier och möten med 
ex ÄKFJLS
• Genom specifika utlysningstexter
• SNS hemsida (ex blogginlägg)

Initiera politiskt relevanta utredningar och 
nya teman

• Digitalisering/nätverk av testbäddar
• Kol i mark
• Extremväder, brandnätverket
• Jämställdhet, BioEquality
• Bioekonomiprogrammet
• Resiliens kopplat till Covid19
• Vildsvin i Norden

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

1.3 Indikatorer
Tabell 1.3.1. Mål från strategi och verksamhetsplan 2021
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Främja Nordens position inom Europa 
och internationellt
Initiera och agera i nordiska tvärsektoriel
la sammanhang

• Möten med NKJ, ÄKFJLS, NordGen
• Gemensamma utredningar SNS/NKJ:
digitalisering, kol i mark, extremväder, 
jämställdhet, bioenergi, resiliens, vildsvin
• Samarbetet mellan NKJs och SNS 
sekretariat
• Transportprogrammet
• Bioekonomiprogrammet

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

• Forskare från de baltiska länderna och 
NVRyssland deltar i nätverksaktiviteter, 
projekt och möten
• Barents samarbetet (BEAC)

Samarbete med Forest Bioeconomy 
Network (ForBioeconomy)

• Gemensamma nätverksutlysningar
• EU strategy for Baltic Sea Region (EUS
BSR)

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

• Alla SNS olika nätverk, ex PROFOR 
(även del av Susfor)
• Susfor

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

• SNS hemsida m fl
• Facebook
• Twitter
• Nyhetsbrev
• Policy briefs

Utveckla existerande och nya mötesplat
ser för kommunikation

• LinkedIn
• Matchmaking konceptet

Arrangera seminarier och konferenser 
etc.

• Nätverksmöte/workshop (t ex digitalise
ring testbäddar, brand, jämställdhet, kol i 
mark) 
• Stort antal möten och seminarier genom 
gamla 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 • BioEqualityprojektet

• Framtagande av guidelines för alla 
nätverk
• Uppföljning för alla olika nätverk
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tida utformning av nätverket och dess 
aktiviteter. Det är intressant att notera 
likheterna mellan många nätverk som 
till exempel detta och SNS med flera. 
På grund av ändrade tjänsteförhållan-
den för Jonas Rönnberg, och det faktum 
att Working Group on Barents Forest 
Sector befolkas av länderna och SNS 
betraktas som en internationell (intres-
se-)organisation kan vi tyvärr inte läng-
re närvara vid dessa möten vilket är 
olyckligt och ineffektivt.

Övrigt internationellt samarbete
SNS är medlem i European Forest In-
stitute (EFI) och har även under 2021 
bidragit till arbetet genom medlems-
avgiften samt närvaro vid flera arrang-
emang. SNS har även närvarat vid 
diskussioner kring det relaterade ar-
betet med den Europeiska strategiska 
forsknings agendan, Strategic Research 
Agenda (SRA) för skogsdelen av ”the 

European Forest-Based Sector Tech-
nology Platform” (FTP). Kopplat till 
detta organiserade SNS ett seminarium 
kring den nya EU-taxonomin för håll-
bara investeringar. SNS har även varit 
engagerade i och verkat för den nordis-
ka nyttan i arbetet med Susfor, en platt-
form vid Sveriges Lantbruksuniversitet 
(SLU) och SkogForsk i Sverige, för 
lobbying av skogliga forskningsfrågor 
inom Horizon 2020, med dess nordis-
ka komponent med kontakter på Luke 
(Finland) respektive NIBIO (Norge) 
under namnet PROFOR. Dessa fora ut-
gör en bra kanal in mot EU och relevan-
ta skogspolitiska strömningar.

Jämställdhet
SNS tar löpande hänsyn till jämställd-
het men har de senaste åren lagt mycket 
tid och kraft på att verkligen göra skill-
nad. Vid utlysningar framgår det tydligt 
att jämställdhet är ett viktigt kriterium 
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NMR:s politikområden:
● Miljö och klimat
● Hållbar utveckling
● Utbildning och forskning
● Jämställdhet
● Barn och unga
● Digitalisering● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ●

● ● ●

Tabell 1.3.2. Nyckeltal inom jämställdhet 2021
 Kvinnor/Män Fördelning % Trend/status

för beviljande av medel. Alla som får 
finansiering ska aktivt arbeta med jäm-
ställdhet. Som ett stöd i det arbetet har 
det utvecklats guidelines under året. 
Det krävs ett fortsatt aktivt arbete för 
att leva upp till det mål om 40/60-för-
delning mellan män och kvinnor som 
satts upp av NMR och SNS, men ge-
nerellt ser det faktiskt inte så dåligt ut 
(se tabell 1.3.2 ovan). Inför 2021 fick 
den nya styrelsen en bättre könsmäs-
sig fördelning. Styrelsen och sekretari-
at ligger lite fel men möjligen i något 

positiv bemärkelse inom den skogliga 
sektorn. Det har varit en anmärknings-
värt manlig dominans i alla lednings-/
koordinatorfunktioner medan forskare 
i projekten oftare är kvinnor, en trend 
som dock vände 2015. De rent skogliga 
nätverken har idag en tillfredsställande 
jämn genusmässig fördelning. I samar-
betet med NKJ är det dock övervikt för 
kvinnor. Siffrorna stärker uppfattning-
en av ett ständigt behov av ett aktivt ar-
bete med dessa frågor. Dessutom är inte 
en jämn könsfördelning i sig tillräckligt 

SNS styrelse
Styrelsemedlemmar 4/5 44/56 ↑
Observatörer 0/1 0/100 →
Studerandeledamot 0/1 0/100 →
   
Sekretariat   
Personal 3/1 75/25 ↓  
 
CAR med bidrag 2021 (förlängda)   
Koordinatörer 2/3 40/60 →
Deltagande forskare (exklusive koordinator) 31/47 40/60 →

NordForNet ansökningar inför 2022-2026   
Ansökningar (koordinatorer) 2/4 33/67 ↓
Beviljade (koordinatorer) 1/1 50/50 ↑  
 
Forskningsprojekt med bidrag 2021   
Koordinatorer 4/1 80/20 →
Deltagande forskare (exklusive koordinator) 8/7 53/47 →

Forskningsprojekt ansökningar inför 2022-2024   
Ansökningar (koordinatorer) 5/8 38/62 
Beviljade (koordinatorer) 3/4 43/57 ↑
   
Nätverksaktiviteter med bidrag 2021   
Koordinatorer ForBioeconomy-SNS 3/3 50/50 ↑
Deltagande forskare 11/25 31/69 →

Nätverksansökningar ForBioeconomy-SNS 2022   
Ansökningar (koordinatorer) 4/4 50/50 →
Beviljade (koordinatorer) 4/3 57/43 →

https://nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2021/12/Gender-equality-guidelines-annual.pdf
https://nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2021/12/Gender-equality-guidelines-la%CC%8Anga.pdf
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för att uppnå ökad jämställdhet. I stra-
tegin är det tydligt att SNS ska arbeta 
med jämställdhetsfrågan och samtliga ak-
tiviteter som stödjs av SNS, inklusive sty-
relsen och sekretariatet, förväntas nå må-
let om 40/60-fördelning mellan män och 
kvinnor. Sekretariatet har deltagit i kun-
skapshöjande seminarier kring både jäm-
ställdhet och barn och unga, men mäkta-
de inte med att arrangera flera planerade 
”Killmiddag”. Genusfotografen deltog på 
vårens gemensamma möte mellan SNS 
och NKJ och fick flera att fundera kring 
hur vi kommunicerar. Arbetet med Bio-
Equality med stöd från NIKK och siktar 
mot ökad jämställdhet med visst fokus 
på unga i tvärsnittet mellan bioekonomi 
och digitalisering fortlöpte enligt plan (se 
även tidigare redogörelse för Bioequali-
ty). Ungdomsperspektivet tas hänsyn till 
genom en studerandeledamot i styrelsen.

1.4. Avvikelser och framtidsutsikter
SNS har under 2021 levererat i linje med 
gällande strategi och NMRs handlings-
plan och vision. Aktiviteten gällande 
jämställdhet och unga har varit mycket 
hög. Sekretariatets tid har lagts på in-
terna arrangemang, ett superår avseen-
de utlysningar, strategiska satsningar, 
samt det fortsatta samarbetet med NKJ 
och NordGen. En ny övergripande stra-

tegi samt kommunikationsstrategi har 
tagits fram. Pandemin påverkade en 
del, inte minst gällande antalet events 
och möjligheten att närvara på ett vet-
tigt vis även om det mesta har löpt på i 
virtuell form.
Intresset för att söka SNS medel 

låg detta superår på en mycket hög 
nivå, detta trots de begränsningar som 
Covid-19 medfört för nätverkandet. 
Kanske är det så att två år av sociala res-
triktioner skapat behov av nätverkande. 
Kontraktsstoppet på NMR innebar att 
vissa aktiviteter inte kunde startas upp 
enligt plan utan förväntas komma igång 
först 2022. 
Samarbetet med Susfor samt delta-

gande i FTP-aktiviteter har fortsatt 
inneburit ytterligare en kontaktyta mot 
den europeiska arenan. Närvaron i Ba-
rents-samarbetet kommer dock att ute-
bli framgent.
Att nå ut i digitala kanaler är en ut-

maning. Under året har ett flertal filmer 
producerats, vilket kan ha gett en viss 
skjuts åt de digitala kanalerna.
SNS har gjort ett orimligt positivt re-

sultat vilket beror på att ansöknings-
tiden förlängdes och beslut och kon-
traktsskrivningar gjordes för sent för att 
kunna bokföra utbetalningar på 2021 
vilket var den ursprungliga planen. 
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2. Årsredovisning 01.01.2021–31.12.2021
 Budget  Resultat  Resultat
 2021  2021  2020
 (SEK)  (SEK)  (SEK)
INTÄKTER     
Ordinarie beviljning 7 778 000  8 238 482  8 325 943
SJFR samt WMSE Royalty (för 2 år-19/18) 150 000  316 604  248 030
Återbetalningar, avslutade projekt -    147 218
NMR brand (200´ DKK) 0  0  42 042
NMR testbeds (425´ DKK) 82 875  86 378  514 808
Bidrag till samarbete med NEF (100´ DKK) 13 000  13 550  126 126
SNS Nätverk brand (75´ DKK) 104 453  104 453  -
Bioequality (451´ DKK) 450 938  450 377  135 920
Kol i mark (317´ DKK) 376 600  370 025  67 200
OH från fakultet 360 000  260 004  360 000
Intäkter totalt 9 315 866  9 839 873  9 967 287
     
UTGIFTER     
Administration, sekretariat och styrelse:     
OH på fakultet 260 000  260 004  302 844
Lön inkl LKP och lokaler 1 082 000  843 853  993 750
Resor och möten, styrelse+sekretariat 291 500  133 590  25 606
Hemsida 70 000  51 289  90 219
Kommunikation 694 000  725 719  281 827
Administration totalt 2 397 500  2 014 455  1 694 246
     
UTBETALNINGAR, STÖD OCH BIDRAG     
Nätverk 2020 0  0  1 299 980
Nätverk 2021 1 030 000  0  1 030 163
Forskningsprojekt 1 501 334  1 166 334  1 501 334
CAR/NordForNet 2 300 000  0  2 150 000
Särskilda satsningar 1 961 000  2 671 490  2 274 585
Utbetalningar totalt 6 792 334  3 837 824  8 256 062
Verksamhetsutgifter totalt 9 189 834  5 852 279  9 950 307
     
RESULTAT (kapital ej medräknat) 126 032  3 987 594  16 980
     
TILLGÅNGAR     
Kassa och Bank   3 987 594  16 980
Tillgångar totalt ackumulerat   7 907 422  3 919 828

KAPITAL och SKULDER     
Årets oförbrukade bidrag    3 987 594  16 980
Summa kapital och skulder   7 907 422  3 919 828
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INTÄKTSSPECIFIKATIONER     
Ordinarie beviljning 7 778 000  8 238 482  8 325 943
SJFR Royalty   150 000  316 604  248 030
Återbetalningar, avslutade projekt   0  147 218
NMR brand   0  42 042
NMR testbeds (425´DKK) 82 875  86 378  514 808
Bidrag till samarbete med NEF (100´DKK) 13 000  13 550  126 126
SNS Nätverk brand (75´DKK) 104 453  104 453  
Bioequality (451´DKK) 450 938  450 377  135 920
Kol i mark (317´DKK) 376 600  370 025  67 200
OH från fakultetet 360 000  260 004  360 000
Intäkter totalt (exkl kapital/överskott) 9 315 866  9 839 873  9 967 287

UTGIFTSSPECIFIKATIONER
ADMINISTRATION
SEKRETARIAT     
Lön 1 000 000  712 528  882 953
Resor 110 000  46 818  25 606
Administration och lokaler 85 000  131 325  110 797
OH på fakultet 302 844  260 004  302 844
Hemsida  utveckling 70 000  51 289  90 219
Totalt 1 567 844  1 201 964   1 412 419

STYRELSE     
Rese och mötesaktiviteter  181 500  86 772  25 606
Totalt 181 500  86 772  25 606

KOMMUNIKATION     
SJFR N&V  240 000  18 000  192 152
Wood Material Science and Engineering  69 000  200 000  70 000
NOVA  110 000  0  
EFINORD 245 000  490 000  
EFI, medlemsavgift  30 000  17 719  19 675
Totalt 694 000  725 719  281 827

NÄTVERK     
N202001 Skogforsk     185 000
N202002 NIBIO     200 000
N202003 Univ. Eastern Finland     200 000
N202004 SLU     200 000
N202005 LUKE     197 980
N202006 KU     135 000
N202007 Tartu     182 000
Totalt   0   1 299 980

    
NÄTVERK N-2021     
N202101 SLU 126 000    126 000
N202002 LUKE 179 163    179 163
N202003 LUKE 200 000    200 000
N202004 Latvia State Forest 200 000    200 000
N202005 NIBIO 200 000    200 000
N202006 KU 125 000    125 000
Totalt 1 030 163      0  1 030 163
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FORSKNINGSPROJEKT     
SNS123   335 000  0  335 000
SNS124  116 334  116 334  116 334
SNS125 350 000  350 000  350 000
SNS126 350 000  350 000  350 000
SNS127 350 000  350 000  350 000
Totalt 1 501 333  1 166 334  1 501 333

CAR/NordForNet     
NBNord      450 000
HealGenCar      450 000
CARISMA      350 000
CARES3     450 000
NOFOBE      450 000
Totalt 2 300 000  0  2 150 000
 
SÄRSKILDA SATSNINGAR     
Nordgen stipendieutlysning+konferens 50 000  50 000  96 522
NIBIO 2020/enkät Jämställdhet  200 000    100 000
Tryck rapport ”Gender”   15 778  36 723
Trap Grönland, Färöarna     35 586
Digitalisering/testbeds 150 000  588 813  504 768
Kommunikatör 390 000  378 610  605 831
Projektkoordinator 271 000  636 847  
Utvärdering SNS 20/review ansökn. 21   29 091  130 000
Oxford     311 000
Biomassa     99 715
Skogsstatistik     103 825
Skogspolitiska nätverk   19 995  24 995
Killmiddag 100 000    22 500
Bioequality   450 378  135 920
Kol i marken NKL 100 000  370 025  67 200
Matchmaking 100 000  27 500  
SNS Närverk brand 200 000  104 453  
Sommarmöte 200 000    
Reserv 200 000    
Totalt 1 961 000      2 671 490  2 274 585
     
Utgifter totalt 6 792 334  5 852 279  9 950 307
     
Resultat 126 032  3 987 594  16 980

 Budget  Resultat  Resultat
 2021  2021  2020
 (SEK)  (SEK)  (SEK)
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■ Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förord-
ningen om myndigheters årsredovisning och budgetun-
derlag (2000:605) och förordningen om myndigheters 
bokföring (2000:606). Brytdagen för räkenskapsårets 
löpande bokföring var den 10 januari 2022. SLU använder 
ekonomisystem UBW Prod. SNS gjorde 2021 ett positivt 
resultat motsvarande ca 4,0 milj SEK mot ett budgeterat 
positivt resultat på ca 126 000 SEK. Fyra tilläggskontrakt 
utöver huvudkontrakt har påverkat intäkterna positivt under 
2021, ”brandnätverket”, ”Bioequality”, ”Kol i mark” samt 
”Nordic Testbed Network” på totalt 1 014 866 SEK.

På kostnadssidan har SNS inte bokfört något bidrag 
till NOVA och inte heller någon utbetalning till ett av våra 
forskningsnätverk. En omorganisation av NOVA gör att 

SNS inte längre har något kontrakt om bidrag och pos-
ten kommer därför försvinna till nästa år. Pandemin har 
påverkat resultatet i positiv riktning då resor och möten 
inte har kunnat genomföras som planerat. Ackumulerat 
överskott var vid utgången av 2021 ca 7,9 milj SEK. Den 
primära orsaken till det stora överskottet är de sena beslut 
om finansiering av särskilt nya NordForNet men även 
forskningsnätverk och årliga nätverk som gjorde att inga 
utbetalningar hann registreras under 2021. Dessa ligger 
kontrakterade för utbetalning 2022. De årliga nätverken 
aktiva under 2021 fick dessutom sin utbetalning 2020 
tack vare tidigare beslut i styrelsen. De var budgeterade 
för 2021 men utbetalning genomfördes alltså 2020. Totalt 
handlar det om beslutade och kontrakterade utbetalningar 
om ca 4,8 milj SEK.

Bokslutskommentar



Samnordisk Skogsforskning (SNS)  Årsrapport 2021

3. Nyckeltal och statistik
   Budget  Resultat Resultat
    2021  2021 2020
    (SEK)  (SEK)  (SEK)
 INTÄKTER
 Ordinarie beviljning  7 778 000  8 238 482  8 325 943
 SJFR Royalty  150 000  316 604  248 030
 Återbetalningar, avslutade projekt      147 218
 NMR brand  0  0  42 042
 NMR testbeds (425´DKK)  82 875  86 378  514 808
 Bidrag NEF (100´DKK)  13 000  13 550  126 126
 SNS Nätverk brand (75´DKK)  104 453  104 453  0
 Bioequality (451´DKK)  450 938  450 377  135 920
 Kol i mark (317´DKK)  376 600  370 025  67 200
 OH från fakultetet  360 000  260 004  360 000
Intäkter totalt (exkl kapital)  9 315 866  9 839 873  9 967 287
       
 UTGIFTER      
 OH på fakultet  260 000  260 004  302 844
 Lön inkl. LKP och lokaler  1 082 000  843 853  993 750
 Resor och möten, styrelse + sekr.  291 500  133 590  25 606
 Hemsida  70 000  51 289  90 219
 Kommunikation  694 000  725 719  281 227
Administration totalt  2 397 500  2 014 455  1 694 245
       
 Utbetalningar, Stöd och bidrag      
 Nätverk 2020  0  0  1 299 980
 Nätverk 2021  1 030 000  0  1 030 163
 Forskningsprojekt  1 501 334  1 166 334  1 501 334
 CAR/NordForNet  2 300 000  0  2 150 000
 Särskilda satsningar  1 961 000  2 671 490  2 274 585
Utbetalningar totalt  6 792 334  3 837 824  8 256 062
       
Verksamhetsutgifter totalt  9 189 834  5 852 279  9 950 307
       
RESULTAT   126 032  3 987 594  16 980

Tabell 2: Administrativa utgifter
(Anges i 1 000tal) 2021 2020 
 SEK SEK
Administrativa utgifter* 1 754 1 391

*Exklusive fakultets/institutionsOH

Tabell 3: Transaktioner perioden 2019–2021
 2019 SEK 2020 SEK 2021 SEK
Överfört från tidigare år 2 549 454 3 902 848 3 919 828
Budget 8 350 000 10 426 285 9 315 866
Utbetalningar 8 106 991 9 950 307 5 852 279
Överföring t kommande år* 3 902 848 3 919 828 7 907 422

*Inkl royalty, extra beviljningar och ev återföringar

Tabell 4: Föråldrade medel pr. 31.12.2021
 Belopp (SEK)
Överfört från 2018 2 549 454
+ Budget 2019 8 350 000
 Utbetalningar 2019 8 106 991

 Utbetalningar 2020 9 950 307
 Utbetalningar 2021 5 852 279
 = Föråldrade medel* 0
*Inkl royalty, extra beviljningar och ev återföringar

Oslo 15 februari 2022 Alnarp 15 februari 2022

Tabell 1: Resultatsummering

Alnarp 15 februari 2022

Zhanna Möller
Ekonom för SNS vid SLU



Det gångna året har en hel del energi hos oss på SNS lagts på frågor som 
handlar om jämställdhet. SNS arbetar för en mer jämställd skogssektor 
och vi vill att förändringen ska bli beständig, så vi jobbar speciellt med 

studenterna som kan ta med sig de nya normerna in i framtiden. Vår metod-
handbok för en mer jämställd, digitaliserad bioekonomi kommer att vara 
färdig och lanseras i början av 2022.
Under året har mycket krut också lagts på arbete för att bromsa klimat-

förändringen. Att lagra kol i mark är ett relativt billigt och väldigt effektivt 
sätt att flytta en del kol från atmosfären. Vår seminarieserie på ämnet blev 
mycket välbesökt. SNS kommer att fortsätta arbetet under 2022.
SNS arbetar för ett starkt Norden som med enad röst kan ta del i Europe-

iska och globala sammanhang. Därför stöttar SNS plattformar för nordiskt 
sam arbete inom skogsforskningen. Det skapar synergier, sprider kunskap 
och bidrar till ett effektivt resurs utnyttjande.

Jämställdhet i den Nordiska skogsbranschen
SNS har sammanställt två guider som en hjälp för våra finansierade nätverk att arbeta på ett 

mer jämställt sätt. Här finns förslag på vad som är viktigt att tänka på och åtgärder som kan 
vidtas för att öka jämställdheten mellan män och kvinnor i nätverken. Ladda ner vår guide för 
ettåriga nätverk här. Ladda ner vår guide för fleråriga nätverk här.

Läs mer

Föreläsningsserie: Marken som kollager
SNS och NKJ organisaerade fyra mycket välbesökta seminarier om marken som kollager, en 

viktig miljöåtgärd och en brännande aktuell fråga. Se seminarierna här. Se filmerna som 
har gjorts utifrån seminarierna: f lm 1   f lm 2   f lm 3   f lm 4

Nordic Testbed Network: workshops
I slutet av året organiserade nätverket ett seminarium om hur man bäst organiserar en testbädd. 

Det finns inspelat: ta del av det här! Läs mer, se agendan o välj att ta del av enskilda tala-
re här. Nätverket har också arrangerat ett möte om datasäkerhet.

Vildsvinsrapport: översikt Norden
Vildsvin korsar landsgränser enkelt och hela tiden. Det gör att de 

nordiska länderna är beroende av varandra och andra grannländer 
för att hantera den inhemska vildsvinsstammen. Ändå är inställningen 
och lagstiftningen runt vildsvin helt olika i de nordiska länderna. Den 
här rapporten ger en översikt över läget i Norden och föreslår en 
gemensam, nordisk arbetsgrupp för att samordna åtgärderna.

20212021

2021 – ett urval ur SNS perspektiv:

SNS återblick

SNS
Nordic Forest Research
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https://nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2021/12/Gender-equality-guidelines-annual.pdf
https://nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2021/12/Gender-equality-guidelines-annual.pdf
https://nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2021/12/Gender-equality-guidelines-la%CC%8Anga.pdf
https://nordicforestresearch.org/blog/2021/12/01/gender-equality-sns-wants-to-make-a-difference/
https://nordicforestresearch.org/blog/2021/10/25/soil-as-a-carbon-sink-science-based-information-ready-to-be-served/
https://www.youtube.com/watch?v=nYHRhaWJeCQ
https://www.youtube.com/watch?v=VDGFFcx7D9Y
https://www.youtube.com/watch?v=UQMSOGEM6SY
https://youtu.be/hxn37z_4Vyg
https://www.youtube.com/watch?v=f0ZD1FbNfxM
https://nordictestbednetwork.se/organizing-a-testbed-workshop-no-18-2021/
https://nordictestbednetwork.se/organizing-a-testbed-workshop-no-18-2021/
https://nordicforestresearch.org/blog/2021/05/07/join-the-virtual-meeting-on-data-access-reliability-and-security/
https://nordicforestresearch.org/blog/2021/10/14/towards-a-common-nordic-management-of-the-wild-boar/
https://nordicforestresearch.org/blog/2021/10/14/towards-a-common-nordic-management-of-the-wild-boar/
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● Utlysningen för NordForNets hade speciellt 
fokus på hållbart skogsbruk och att balansera olika 
krav på skogsbruket från samhällets sida. 6 sökte, 
2 beviljades.

● Den årliga utlysningen 2021 hade speciellt 
fokus på jämställdhet och de tre strategiska fokus-
områdena i SNS strategi. Sex av åtta ansökningar 
beviljades.

● Utlysningen för forskningsnätverk hade 
samma fokus som NordForNets ovan. 13 sökte, 7 
beviljades.

● NordGen Skog och SNS stipendium inom 
utbildning och kunskapsutbyte för personer inom 
frö- eller plantproduktion, föryngringsmetoder 
eller trädförädling i de Nordiska länderna. 

Utlysningar – ett superår

Översikt BioEquality: rapport
För att möta utmaningarna med ojämlikhet mellan könen och den digitala omvandlingen av 

den nordiska bioekonomin har Nordic Forest Research (SNS) och Nordic Agri Research 
(NKJ) initierat det nordiska samarbetsprojektet BioEquality. Denna rapport är en litteraturöver-
sikt som utgör det första steget i BioEquality-projektet och är tänkt att att fungera som grund 
för informerade diskussioner och beslut om åtgärder.
Ladda ner rapporten ”Redefning digital bioeconomy”.

Digital matchmaking-dag
SNS matchmaking-dagar ger möjligheter att nätverka med forskare i andra länder som har 

kunskap som saknas i ett projekt, att vidareutveckla idéer och dela kunskap. Den här gången 
kom Markku Rummukainen och höll en presentation på vår digitala matchmaking-dag, se 
presentationen här.

Skogs- och vegetationsbrand – rapport
En ny rapport, ”Knowledge compilation on forest fires in the 

Nordic region”, samlar kunskap om att förebygga och hantera 
skogsbränder för att skynda på och underlätta nordiskt samarbete. 
Skogsbränder kommer att bli vanligare i ett varmare klimat och 
det ökar kraven på vår kunskap i ämnet.

Läs mer

EU:s nya taxonomi för skogen
SNS webbinarium om EU:s nya skogstaxonomi blev välbesökt och en uppföljning efterfrå-

gades. Se webbinariet här. 

Rennäring och skogsbruk, film
Skogsbruk och rennäring kan, med lite samarbete och ömsesidig respekt, samexistera. Det 

visar filmen som SNS är delfinansiär till. Se flmen!
Läs mer 

Statistik: den nordiska skogsbranschen i siffror
SNS (SamNordisk Skogforskning) har sammanställt en rapport med skoglig statistik för de 

fem nordiska länderna. Rapporten innehåller data om skogstillgångar, industriproduktion, 
handel, råvarupriser, miljö och klimat. Läs mer och ladda ner rapporten!

https://nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2017/11/SNS-strategy-short-version.pdf
https://nordicforestresearch.org/bioequality-gender-equality-in-the-nordic-bioeconomy/
https://nordicforestresearch.org/blog/2021/09/02/matchmaking-day-digital-meetings-and-matching-of-forest-researchers/
https://nordicforestresearch.org/blog/2021/09/02/matchmaking-day-digital-meetings-and-matching-of-forest-researchers/
https://nordicforestresearch.org/blog/2021/12/03/forest-fire-prevention-is-different-in-a-changing-climate/
https://nordicforestresearch.org/blog/2021/08/31/the-new-eu-taxonomy-is-a-complex-question/
https://youtu.be/4fA9jA2lNHs
https://nordicforestresearch.org/blog/2021/06/01/reindeer-and-forestry-new-film-focuses-on-solutions/
https://nordicforestresearch.org/blog/2021/03/10/the-nordic-region-a-world-player-in-the-supply-of-forest-products/


Aktiviteter i SNS nätverk 2021, ett axplock

Nordisk-baltiska skogsbrukets klimatpåverkan beräknad
Debatten om hur vi ska mildra klimatförändringen är intensiv. SNS CAR NB NORD har 

publicerat en rapport som samlar den befintliga kunskapen och beräknar kolets debet och 
kredit från skogsbruket i det nordisk-baltiska området, en översikt som inte har funnits tidigare. 
Ladda ner rapporten här!

 

Verktyg för nordiska skogstransporter
En gemensam nordisk-baltisk kostnadsram för väg-, järnvägs- och sjötransporter finns nu 

tillgänglig. NB NORD har arbetat fram denna och den går att ladda ner här.

Webbinarium om somatic embryogenesis
HelaGenCar organiserade ett webbinarium (”Multiplied conifer seed – prospects of somatic 

embryogenesis”) som fick ett stort och internationellt deltagande. Nätverket har producerat 
filmer om forskningsområdets nordiska samarbete, och skrivit sitt tredje policy brief. Filmer 

och PB går att hitta här.

Workshop om ”deep learning”
Carisma (Centre of Advanced Research for the innovative use of 3D remote 

sensing in mapping of forestand landscape attributes based on national 
forest inventories) har organiserat en två-dagars workshop online om ”deep 
learning”. Det gavs föreläsningar och deltagarna presenterade sin forskning 
på området.

Databas kartlägger invasiva arter i skogen
Forskningsnätverket ”Biogeographic analysis of historical forest insect 

invasions and host associations” har samlat in data till en databas för att 
kartlägga hur invasiva arter samspelar med olika arter av träd. Datan kommer att 

kunna användas i anra sammanhang framöver, men nu satsar nätverket på att arrangera 
ett möte i fysisk form under 2022 för att analysera datan som kommer att ligga till grund för ett 
manuskript.

Forskning ger resultat
Forskningsnätverket ”Where is the water in acetylated wood?” har deltagit med presentationer 

på konferensen WSE2021. Tre publikationer har gjorts under året:
• Digaitis, R., Thybring, E.E., Thygesen, L.G. et al. Targeted acetylation of wood: a tool for 
tuning wood-water interactions. Cellulose 28, 8009–8025 (2021)
• Thybring, E.E.; Fredriksson, M. Wood Modification as a Tool to Understand Moisture in 
Wood. Forests 2021, 12, 372
• Thygesen, L.G., Beck, G., Nagy, N.E., Alfredsen, G. Cell wall changes during brown rot 
degradation of furfurylated and acetylated wood, International Biodeterioration & Biodegrada-
tion, 2021, 162, 105257

2021 blev ännu ett år som åräglades av pandemin. Men mycket har 
ändå kunnat göras det gångna året. Publikationer, kunskapsutbyte och 
samarbete om forskning har i stort kunnat göras online. Nätverken har 
varit flexibla och hittat lösningar.

SNS
Nordic Forest Research
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https://nordicforestresearch.org/blog/2021/03/23/systemized-knowledge-for-a-climate-friendly-forestry/
https://nordicforestresearch.org/blog/2021/02/24/common-nordic-baltic-tool-for-transports-in-forestry/
https://nordicforestresearch.org/healgencar/outcomes-of-the-project/
https://nordicforestresearch.org/healgencar/outcomes-of-the-project/
https://doi.org/10.1007/s10570-021-04033-z
https://doi.org/10.1007/s10570-021-04033-z
https://doi.org/10.3390/f12030372
https://doi.org/10.3390/f12030372
https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2021.105257
https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2021.105257
https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2021.105257
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FILM: mer om våra nätverk

Ash dieback/Mateusz Liziniewicz
Asken är ett väldigt viktigt trädslag för biodiversiteten, många andra arter är avhängiga trädet. 
Därför är det viktigt att hitta askar som är motståndskraftiga mot askskottsjukan och odla fram 
en motståndskraftig stam. SNS finansierar ett nordiskt nätverk som arbetar framgångsrikt med 
detta.

HEMISURF/Tiina Nypelö
Hemisurf arbetar för att ta fram substanser ur träd som kan göra mat mer hållbar. Nätverket 
samlar nordiska forskare som arbetar med olika delar av samma forskningsfält och ger dem 
möjlighet att lära av varandra, använda varandras laboratorier och bygga vidare på framtida 
forskning tillsammans.

Biogeografsk analys av historiska skogsinsektinvasioner och värdföreningar /aartje 
Klapwijk
Nätverket har arbetat med att samla data till en databas som ska användas för att se samband 
mellan invasiva arter och samspelet med olika arter av träd. Databasen kommer också att bli 
en värdefull källa för framtida forskning och har redan gett upphov till många idéer om ny 
forskning.

SNS
Nordic Forest Research

https://www.youtube.com/watch?v=CmJQnnRpMag
https://youtu.be/FMT_hXQxVP4
https://www.youtube.com/watch?v=QKqUpoluXVM
https://www.youtube.com/watch?v=QKqUpoluXVM


The Nordic region becomes a stronger region in Europe and globally when 
the countries cooperate. SNS creates platforms for Nordic co-operation 
between researchers in the forest sector to strengthen the research on forests 
and forestry. The knowledge produced in the networks provides decision-
makers with a scientific basis for their decisions on issues concerning the 
Nordic forests and the global climate.

20212021 New networks

SNS works within the central focus areas in Nordic co-operation:

• A green Nordic region
Climate issues are highly topical and the problems must be dealt with immediately. The 

forest is a sustainable resource and part of the solution to the climate crisis. The green 
perspective forms the basis for the work in SNS.

• A competitive Nordic region
Joint Nordic research in the green sector strengthens the bioeconomy and makes 
the region competitive.
• A socially sustainable Nordic region
SNS has requirements on the networks that receive funding to involve young 
researchers. SNS also requires gender-neutral networks to grant funding. It is 

important to make use of all the skills and experience available in the sector.
 

In 2021, the SNS board decided to finance both new annual networks, research 
networks and NordForNets based on the SNS strategy, and above all, our focus areas:

• to meet the requirements for sustainable forest management in a growing bioeconomy 
• maintaining and increasing the use of ecosystem services 
• adaptation to, and mitigation of, climate change

With this document, SNS wants to make the benefits of the networks obviuos.

SNS new annual networks

Sustainable forest management in a growing bioeconomy
More and more people want to replace the fossil-based with green, sustain-
able products. This makes the bioeconomy grow – good for the climate, but 
the forest sector has to keep up. 

Scandinavian society of forest economics (SSFE)
The general objectives of SSFE are:
• Promote co-operation among forest economists in the Nordic countries
• Promote planning and accomplishment of common Nordic research in forest economics 
and closely related areas
• Promote co-operation on common Nordic actions for higher education in forest economics 
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https://nordicforestresearch.org/n2022-02/
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and closely related areas SSFE has well-established practices with bylaws, regular biennial 
meetings and thematic working groups, general assembly, board, publication series (Scan-
dinavian Forest Economics), and website (www.ssfe-network.org). 

This network has a long history and experience (more than 60 years) of collaboration 
in forest economy. It also has a broad focus area, and a main aim of organizing a biennial 
conference. 

 Wood Science and Engineering
The aim of the WSE network is to contribute to the optimization of the resources spent in-
dividually and by society on research projects within wood science and engineering in the 
forest bioeconomy area.

The goal is to coordinate and enhance Northern European research in this field by main-
taining a network between senior researchers, early-career researchers (PhD students and 
postdocs) and industrial representatives.

The network targets wood and wood-based products, their production and use in construc-
tions. For 2022 the network is pointing its focus towards “Tackling the scarcity of resour-

ces in wood industry under a changing European forestry’”.
A vigorous and well-established network, with a strong focus on the forest bioeco-
nomy.

Nordic network for polyploid trees (POLYTREE)
While polyploidy is frequently used in agricultural crop breeding, research in po-
lyploid trees is scarce, and is often carried out by small groups as a side-business, 

where few cross-disciplinary links occur between researchers.
The first long-term objective of this initiative is to connect Nordic researchers wor-

king with polyploid trees. Due to the representation of several disciplines in the network, 
it will be possible to reach the second long term goal, which is to clarify the role of po-
lyploidy in the adaptation to climate change. Ultimately we will therefore contribute to more 
stable Nordic forests. 

The first goal for 2022 is the elaboration of at least one joint review on potentials of po-
lyploid trees in relation to climate change, and the second is the submission of at least one 
proposal on polyploid trees with several partners.

The focus of this network is an overlooked part of tree biology that deserves support.

Maintaining and increasing the use of ecosystem services
The pressure and requirements on forestry increase as we use it more. 
Climate change is another challenge that can mean new prerequisites for 
forestry; increased invasions of pests, new kind of pests and pathogenes.
The use of the forest has to be sustainable!

Stronger together – Facilitating efforts in birch breeding in the Baltic sea region 
One efficient way to respond to the challenge of increasing sustainable biomass production 
in forests is through forest regeneration using genetically improved reforestation material. 
Tree breeding programs are therefore at the core of economic sustainability in forestry, 
focusing on improving volume growth, stem and wood quality, and tolerance against pests 
and diseases.

The network will create a platform for the Nordic-Baltic partners to discuss and share 
knowledge on important aspects such as the actual status of birch breeding in the European 
countries with a substantial focus on practical issues that can facilitate birch breeding in the 
future, and the progress/changes in the implementation of genomic selection breeding for 
birch.

This is a new, rather small network on a promising and important topic, with large Nordic 
relevance. A focus on breeding of birch is very relevant on the Nordic and northern Euro-
pean level.

https://nordicforestresearch.org/n2022-03/
https://nordicforestresearch.org/n2022-04/


Biochar in forestry
Research on the use of biochar in forestry has now started to develop in the Nordic-Baltic 
countries. As the knowledge derived from agricultural studies, it cannot be directly tran-
smitted to conditions found in forests.

Present projects are looking into the effects of biochar on e.g. forest and seedling 
growth, soil carbon stores, soil respiration, nutrient cycling, nutrient leaching and 
biodiversity. The loading of biochar with fertilizers is another exciting path, with 
possible beneficial effects on both forest growth and nutrient leaching. In this 
new and emerging field of research, there is a need for networking, knowledge 
exchange and cooperation across the Nordic-Baltic countries.

New network with very promising aims, and broad holistic scope of the theme: 
benefits and use of biochar in forestry and nurseries.

Ecological restoration for sustainable forest use
The network will help develop restoration actions to increase forest-based ecosystem ser-
vices such as biodiversity, carbon storage and albedo. This will help maintain forest-based 
ecosystem services at a landscape scale, allowing for increased utilization.

Climate change mitigation and adaptation by restoration of deciduous and mixed forests, 
and other activities, will be core themes of the network.

The outcome will inform strategies for the forest industry and other stakeholders. By im-
proving future research collaboration in this field between the Fennoscandian countries, the 
network will contribute significantly to the realization of the demands of sustainable forest 
management in a growing bioeconomy.

Connection and synergies with carbon storage and a very important theme.

Adaptation to, and mitigation of, climate change
The climate has already changed, and the conditions for forestry and socie-
ty too. We have to work to mitigate climate change, but also find new ways 
to function and adapt to the new conditions to make the negative effects as 
minimal as possible.

NEFUN
The long-term goal is to synthesize existing, and develop new, research into potential clima-
tic induced changes in the ungulate browsing regime and the consequences for sustainability 
and adaptation of the forestry sector. 

The central issue of the network is to disentangle and systemize how ungulate/forestry 
interactions in productive forests of northern Europe may be altered by climate change. 
Because both game and production forests provide us with forest-based ecosystem services, 
the network will also strongly contribute towards that SNS focus area.

The network deals with a special topic that will have an increasing importance in the 
 future.

https://nordicforestresearch.org/n2022-07/
https://nordicforestresearch.org/n2022-05/
https://nordicforestresearch.org/n2022-06/


Transdisciplinary co-production in forest policy research (ForPol)
The ForPol project will thus support transdisciplinary outreach and stakeholder engagement 
in relation to the GreenPole project. In particular, the ForPol project aims at improving the 
inclusion of stakeholder perspectives into the scientific process, and the communication of 
scientific results to the general public.

The ForPol project will map and integrate perspectives from stakeholders across forest-ba-
sed bioeconomy sectors to account for needs and demands from e.g. industry, forest owners, 
users and managers, and indigenous people. A specific focus will be placed on ongoing poli-
cy and agenda setting processes around the implementation of the recent EU forest strategy 
for 2030 in the Nordic Member States.

A very interesting project with promising activities that can provide valuable results for the 
Nordic countries. 

Catching up with climate change by shortcuts in breeding; Joint Nordic 
 efforts to prove the concept of Breeding Without Breeding (BWB)
The motives of the BWB network is to develop cost-effective molecular marker tools for 

large scale selection and to prooftest a cost effective game-changing tree breeding strategy 
that overcomes the limitations of conventional breeding. BWB approach potentially 

accelerates forest tree breeding by operating directly on commercial forests.
This pilot project seeks to enrich wood improvement with new technologies. 
The expected results will guide the future work of implementing new methods 
for arboriculture in the Nordic countries.

Development of ash reproductive material for forestry and nature 
conservation

The general aim of the project is to continue the efforts started in partnering 
Nordic and Baltic countries leading to restoration of ash trees in the region. The 

specific objective is to start monitoring and conduct the development of 2nd generation 
genetic test trials that can be crucial for ash conservation established under the SNS project 

"Conservation of resistant ash (Fraxinus excelsior) genotypes in Nordic and Baltic regions to 
maintain the full range of ecosystem-services provided by this keystone species".

This research is crucial for the conservation of ash populations in the Nordic countries.

Effects of defense priming on Norway spruce needle microbiome and pest 
resistance (PROTECT)
In correlation with the Research Council of Norway funded project on the effects of Norway 
spruce defense priming on the root microbiome and resistance, the network will also analyze 
the effects of spruce defense priming and soil microbiota on the spruce needle microbiome 
and resistance.
The primary aims of this project are:
• Determine how defense priming affects the ability of spruce plants to form mutualistic 
relationships with microbiota and the composition of these microbial communities.
• Determine how defense priming and microbiota composition affect photosynthetic ability 
and photosynthetic metabolites.
• Determine how defense priming and microbiota composition affect spruce production of 
defensive metabolites. 
• Determine how defense priming and microbiota composition affect spruce plants resistance 
to pest and pathogens.

An important and relevant topic for forestry in the Nordic countries. 

SNS new research networks

SNS
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https://www.nordforsk.org/sv/projects/green-forests-policies-comparative-assessment-outcomes-and-trade-offs-across-fenno


Understanding the role and interplay of forest microclimates for successfully 
balancing productivity and biodiversity among Nordic forest landscapes
This project focuses on forest microclimates and forest biodiversity within productive and 
non-productive forest stands throughout Scandinavia.

The aim is to better understand the role forest microclimates play 
in modulating biotic responses to both macroclimatic warming 
and land-use. The participants will explore microclimate he-
terogeneity along gradients of management intensity. They 
will also explore the efficacy of downscaling methodologies 
among forest systems. Another aim is to investigate how 
the contrast between macro- and microclimates translates 
in terms of understory biodiversity and ecosystem functio-
ning (productivity). Ultimately, our motive is to address how 
biodiversity and productivity can be successfully balanced 
through considering forest microclimate as a vital ecosystem 
service in-itself. 

This project is particularly relevant for basic research in forest eco-
logy as well as forestry practices with a clear focus on the Nordic region.

Enhancing the sustainable integration of wood biomass production with other 
ecosystem services (SYNERGIES)
The general aim of the proposed project is to enhance the sustainable production of wood 
biomass, interlinking current research efforts started in partnering Nordic and Baltic countri-
es.
Three main goals are considered: 
• Identify and assess the main environmental effects of the intensified use of biomass resour-
ces in the Nordic area
• Evaluate and propose alternatives that can align the co-production of biomass production 
to complementary ecosystem services
• Seek ways to fully implement and realize the resulting strategies and alternatives in existing 
biomass production practices and supply chains.

These aims build on existing research and datasets among the partner institutions, and in-
volve creation and sharing of experiences and knowledge, research results and existing data 

and trials concerning biomass production systems along the Nordic area, as the basis of 
further developing current and future research efforts.

Relevant topic to improve the sustainable production of wood-based biomass and 
link ongoing research in the Nordic and Baltic countries.

Fire mitigation through fuel management in Nordic forests (Nordic-
FireFuels, NFF)
Coniferous fuels dominate in the managed Scandinavian forests, with erica-
ceous shrubs and feather mosses being the principal fuels. Their properties (ig-

nitability, spread potential, moisture dynamics) are relatively well known.
However, we know much less about the interactions among them, other types of 

forest fuels and weather in controlling fire spread and propagation in the “real-life” 
settings. Direct observations of forest fires suggest that presence of deciduous trees (Be-

tula, Populus, Salix, and Quercus/Fagus) in the stand result in fuel mixtures with significant-
ly lower fire spread potential.

The project will test and qualify fuel effects on fire behavior and estimate potential im-
pact of mitigation strategies upon the economic output of forest management programs. The 
experimental setup should account for variability in fuel conditions across major types of 
production forests in the Nordic countries.

A well thought-through and well-planned project, where the results are likely to have a 
positive impact in practice. 

SNS
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Genetics and management for stress tolerant trees for the future climate 
(TolerantTree) 
The overall goal of this network is to support the development and implementation of good 
practice for the use and management of forest genetic resources, with an emphasis on adap-
tation and tolerance to climate change, and the management of pests and diseases.
The TolerantTree network aims to support the development of healthy productive Nordic 
forests and forest ecosystems with a large carbon absorption potential through an understan-
ding of:
• Control of pests and diseases in a future climate with integrated plant 
protection principles
• Genetic improvement of Nordic forest trees
• Genetic development
• Genetic management of Nordic forest trees

The project supports knowledge sharing and encourages dis-
cussion about good practice for the use and management of 
forests' genetic resources. The results will not only benefit sta-
keholders in the Nordic region, but also be a source of inspira-
tion for other European countries.

Nordic Network for integrated forest resource and bio-
diversity monitoring (INFOBIOM)
Biodiversity is always difficult to map and monitor. This project will 
address the indicators used in assessing the quality of habitat, and thus the conservation of 
biodiversity, by bringing together experts in large-scale monitoring and biodiversity.

In addition, the network will bridge the gap between regional estimates, obtained from the 
National forestry inventory ? NFI, and geographically explicit information by linking big 
data from remote sensing and NFI-2022-2026 2 data using Deep Learning, that is a promi-
sing method for producing information on biodiversity.

Specifically, the accuracy of the maps produced using NFI data for the evaluation will be 
addressed, in order to then be able to make informed decisions.

The network is excellently motivated and is a good platform for solving the definitional 
problems that exist in the management of biological diversity. The network can also help 
harmonize initiatives between participating programs.

SNS new NordForNet
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