
Samnordisk skogsforskning (SNS)

2023

VERKSAMHETSPLANVERKSAMHETSPLAN



Verksamhetsplan
SamNordisk Skogsforskning (SNS)

”SNS skall initiera och koordinera kooperativa skogliga forskningsaktiviteter och 
bidra till nyttigheter för de nordiska samhällena och politiska samarbeten både i 
Norden och närliggande länder genom att stödja och kreera arenor för nätverkande 
och kunskapsutbyte om skog och skogsbruk. SNS strävar efter att skapa  nordiska 
synergier inom skoglig forskning, stimulera utvecklingen av nya forsknings
områden, stärka Nordens roll inom EU och andra internationella forsknings
insatser. SNS utvärderar kontinuerligt behovet av nya forskningsinitiativ för att 
hantera aktuella samhällsrelevanta frågor, liksom kommande utmaningar och 
skapa framtida möjligheter.”

1. Ramar och mål
SNS verksamhetsplan för 2023 genomförs 
inom ramarna för SNS avtal med Nordiska 
Ministerrådet 2022-2025 liksom prioriter-
ingar och strategiska mål i SNS strategi för 
2022-2025.

SNS strategi bygger på Agenda 
2030- målen, Nordiska Ministerrådets Vi-
sion 2030, EU:s Öster sjö strategi och Nor-
dic Forest Solutions.

Genom att främja de gemensamma nor-
diska skogsforskningsinsatserna ska SNS 
medverka till att uppfylla de mål för skogs-
bruket och utvecklingen av ett hållbart Nor-
den som är överenskommet mellan länderna. 

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

 
hållbara brukande och dess funktion-
er. SNS ska också erbjuda rådgivning 
till de nordiska länderna generellt, och 
specifikt till Nordiska Ministerrådets 
Ämbetsmannakommitté för Fisk, Jord-
bruk, Livsmedel och Skogsbruk (ÄK-
FJLS) och dess sekretariat i frågor som 
rör skog, skogligt relaterade ämnen och 
skogsforskning.

Genom strategiskt viktiga  aktiviteter 
inom forskningssamarbeten och för-
medling av kunskap bidrar SNS aktivt 
till att utveckla ett ekologiskt, ekonomiskt 
och socialt ansvarsfullt skogsbruk jämte 
nyttjandet av trä- och andra produkter från 
skogarna i Norden.

https://nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2022/03/SNS-strategy-2022-2025-komprimerad.pdf


Verksamhetsplan
SNS bidrar direkt till Nordiska Minister-

rådets Vision 2030 och handlingsplanens 
mål G1, G2, G3 (Ett Grönt Norden) och 
K6 (Ett Konkurrenskraftigt Norden), och 
till S9, S10 och S12 (Ett Socialt Hållbart 
Norden) (läs mer om Vision 2030 och han-
dlingsplanen här). 

SNS budget 2023 bidrar primärt till G1 
(20%), G2 (25%), G3 (30%) och K6 (20%), 
genom att SNS koordinerar nordisk skogs-
forskning på alla nivåer, bidrar till policy-
utveckling och rådgivning genom årliga 
nätverk, forskningsprojekt och NordFor-
Net, samarbeten med övriga nordiska in-
stitutioner som till exempel NKJ, NordGen 
och genom särskilda strategiska satsningar 
på skogsbrandsnätverk, kol i mark-projekt, 
balansen i skogens brukande (fiber, klimat, 
biodiversitet), digitalisering och genom att 
utveckla och koordinera det tvärsektoriella 
bioekonomiprogrammet.

SNS budget 2023 bidrar även till S9, S10 
och S12 (5%) (Ett Socialt Hållbart Norden) 
genom att SNS arbetar med jämställd-
het med fokus på unga i bioekonomin 
i BioEquality-projektet samt genom ett 
övergripande fokus och aktivt arbete 
med jämställd het i alla SNS-finansierade 
nätverks- och andra aktiviteter.

2. Generellt
De strategiska fokuspunkterna för SNS för 
2022-2025 blir att skapa en kunskapsbas 
för att möta kraven på ett hållbart skogs-
bruk i en växande bioekonomi. Det inne-
fattar fokus på skogsresurser som  grund för 
värdeskapande och landsbygds utveckling, 
anpassning till och motverkande av klimat-
förändringarna samt säkerställande av 
skogens biologiska mångfald. Detta görs 
med hjälp av olika verktyg (finansiering, 
samarbete, policyrådgivning och kommu-
nikation).

Finansiering
Finansiering är en kärnverksamhet i SNS 
uppdrag. Finansieringen är i första hand 
avsedd att:
• främja nordiskt mervärde och synergier 
inom skogsrelaterade forskningsområden
• främja samarbete mellan skogsforskare i 
tvärvetenskaplig verksamhet för att stär-
ka ett tvärsektoriellt förhållningssätt till 
framtida utmaningar
• stimulera verksamhet som syftar till 
att minska klyftan mellan forskning och 
tillämpat skogsbruk, vilket underlättar 
kunskapsöverföringen till praktiken

Samarbete
SNS ska arbeta för att stärka samarbeten 
som genererar resultat och synergier, som 
inte kan uppnås enbart genom nationella 
insatser. Ett viktigt mål är att bibehålla och 
förbättra nyckelegenskaper, som inkluder-
ar flexibilitet, koordination och långsiktig 
kontinuitet. SNS kommer att sträva efter 
att behålla sin effektivitet som en icke-
byråkratisk, mycket professionell organi-
sation.
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https://www.norden.org/sv/information/handlingsplan-vision-2030
https://www.norden.org/sv/information/handlingsplan-vision-2030
https://nordicforestresearch.org/networks/
https://nordicforestresearch.org/research-projects-2/
https://nordicforestresearch.org/car/
https://nordicforestresearch.org/car/


Policy-rådgivning
En stor del av SNS uppdrag är att koppla 
samman forskning och policy och att till-
handahålla sund, evidensbaserad, policy-
relevant information till Nordiska Minis-
terrådet (NMR) och andra beslutsfattare, 
baserat på resultat från SNS-stödd forsk-
ning. På så sätt bidrar SNS till utveckling 
och implementering av policyer, deklara-
tioner och andra initiativ som rör hållbart 
skogsbruk.

Kommunikation
Målgruppen för SNS kommunikation är 
tvådelad: de som förmedlar kunskap, in-
klusive forskare och nätverk, och de som 
efterfrågar kunskap, såsom beslutsfat-
tare etc. SNS främjar kunskap om håll-
bart skogsbruk i Norden, och underlättar 

kommunikationen mellan forskare och 
politiska beslutsfattare genom att tillhan-
dahålla många mötesplatser och informa-
tionskanaler, inklusive webbplats, nyhets-
brev, i sociala medier och dess årsrapport. 
Vidare kommunicerar SNS aktivt vikten 
av olika aspekter av jämställdhet inom 
skogs bruket.

 
3. Särskilt prioriterade arbets
områden 2023
Nordiskt deltagande (G1, G2, G3, K6)
SNS ska
•  fortsatt bidra till utvecklandet av NMRs 
vision och handlingsplan
•  utveckla och bistå i arbetet med den del 
av handlingsplanen som rör bioekonomi 
som drivkraft för tillväxt och grön om-
ställning i landsbygdsområden
•  bidra till arbetet kring digitalisering till-
sammans med NKJ genom nätverket av 
digitala testbäddar som en del av det nya 
bioekonomiprojektet
•  bidra till det tvärsektoriella projektet med 
en grön omställning av transportsektorn
•  stödja det nordiska samarbetet i arrange-
manget av IUFRO World Congress 2024
•  konsolidera och utveckla samarbetet med 
NKJ, NordGen och EFIs Forest BioEcon-
omy Network, samt utveckla samarbetet 
med NEF och Nordregio
•  driva klimatfrågan genom ”kol i 
mark”-projektet tillsammans med NKJ
•  driva och utveckla det tvärsektoriella 
nätverket kring extremväder och skogsbrand
•  initiera ett nätverk kring översvämning
•  bistå NKJ i arbetet med resiliens som en 
effekt av covid och krig inom den skogliga 
sektorn
•  följa upp arbetet för ett mer aktivt del-
tagande från Grönland och Färöarna

SNS Nordic Forest Research 
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Förmedling av Nordiskt baserat 
 kunnande (S9, S10, S12)
SNS ska
•  fortsätta satsningen på filmat material 
med fokus på sociala medier
•  initiera lämpliga projekt kring jämställd-
het i skogssektorn i Norden föreslagna i den 
rapport som under 2019 sammanfattat situ-
ationen och kunskapsläget
•  utveckla pilotprojektet kring ”nordisk 
#killmiddag”, ambitionen med #killmiddag 
är att ge killar och män chansen att börja 
med sig själva i kampen för ett jämställt och 
jämlikt samhälle (killmiddag.se)
•  inom BioEquality-projektet marknadsföra 
metod handboken och dra igång pilotprojekt 
riktat mot skolelever
•  bidra till faktaredogörelsen kring den 
skog liga resursen med särskilt fokus på Nor-
den och skogens roll för klimatet; det finns 
kopplingar till ”taxonomin” för hållbara 
investeringar som bör belysas. Närvaro på 
Altingets skogspolitiska nätverk. Uppdat-
era rapporten med Nordisk skogsstatistik.
•  fortsätta SNS aktiviteter relaterade till ”Nor-
dic Forest Solutions” genom till exempel ett ev 
 sido-event kopplat till ministermötet på Island

•  driva tidskrifterna SJFR och WMSE
•  aktivt driva frågan om hur policyråd-
givning till politiker och beslutsfattare ska 
organiseras på mest effektiva sätt, möjligen 
genom en kurs organiserad av Joint Re-
search Centre

Utveckling av SamNordisk skogs-
forskning (G1, G2, K6, S10, S12)
SNS ska
•  etablera och understödja årliga ForBio-
economy/SNS-nätverk inom de strategiska 
målen för ForBioeconomy och SNS
•  följa upp två NordForNet från 2022
•  följa upp sju tre-åriga forskningsprojekt
•  starta sex jubileumsprojekt
•  lysa ut medel för doktorandkurser
•  se till att aktiviteter och nätverk finan-
sierade av SNS aktivt arbetar med jäm-
likhet generellt och specifikt jämställdhet 
utifrån framtagna riktlinjer och därigenom 
följa upp implementering av våra nya gen-
der-guidelines
•  genomföra ett matchmakingevent
•  genomföra lokala events på universitet 
och forskningsinstitutioner eller departe-
ment och styrelsemöten

http://www.killmiddag.se/
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4. Rambudget för verksamhets planen 2023
SNS finansieras genom ett årligt bidrag från NMR. För 2023 förväntas rambidraget ut-
göra 9 176 000 DKK motsvarande cirka 13 030 000 SEK med en preliminär växlingskurs 
på 1,42 som tillåter viss marginal för eventuella kursfall. Genom det nya bioekonomipro-
grammet som är inkluderat i detta belopp kommer 650 000 att användas till Anna (50%), 
Kaia och lite till drift av det programmet. Därutöver räknar SNS med royalty motsvarande 
cirka 150 000 SEK. SNS planerar att använda medlen till projektledning/ koordinering/
utredningar, organisering av events, kommunikation och kunskapsförmedling, forsk-
ningsprojekt, nätverk och nya långa nätverk (NordForNets, tidigare benämnda CARs). 
För särskilda projektinsatser av mer tillfällig karaktär öronmärks 980 000 SEK enligt 
nedan. I och med nu planerade särskilda projektinsatser kommer budgeten de fortsatta 
åren i kontrollerad form att beta av det tidigare genererade överskottet. Från 2022 samlas 
alla löner direkt under projektledning. Siffrorna nedan avser SEK.

2 533 000 .....Projektledning/koordinering/utredningar, events (på sekretariatet),  
......................möteskostnader, resor sekretariat/styrelse

   600 000 .....Kommunikation och kunskapsförmedling

2 313 000 ......Forskningsprojekt

1 200 000 .....Nya långa nätverk/NordForNets

1 200 000 .....Årliga nätverk

6 315 000 ......Särskilda projektinsatser. Här ingår en kostnadspost för bioekonomipro-
grammet motsvarande cirka 3 610 000 SEK. Utöver det utgör  posten kost-
nader för en Matchmaking-dag 100 000 SEK. Gemensam utlysning SNS/
Nordgen 50 000 SEK. Kol i mark 400 000, digitalisering/testbäddsnätverk 
150 000, skogs- och markbrandnätverket 300 000, BioEquality 400 000 
och killmiddagar 100 000 SEK. Medlemsskapet i Altingets skogspolitis-
ka nätverk kostar 25 000. Lätt uppdatering av rapporten med Nordisk 
skogs statistik 100 000. Stöd till IUFRO 2024, 300 000 SEK. Översvämn-
ingsnätverk 150 000 SEK. Ministrarnas sommarmöte kan innehålla ett 
side event för vilken 100 000 reserveras. Resterande medel (330 000 SEK) 
ämnas användas för ev motfinansiering eller nya/tillfälliga strategiska 
satsningar och 200 000 hålls som reserv)

14 161 000   Summa

Överskjutande belopp tas från tidigare uppsparat kapital. Budgeten ovan kan vara 
föremål för ändringar beroende på växlingskurser. Särskilda projektinsatser innehåller 
både köpta tjänster och driftsmedel för olika events. Budgeten ovan inkluderar OH mots-
varande cirka 3% av beviljat belopp (årlig beviljning, royalty, bioekonomiprogrammet; 
kapitalet oräknat). Bidraget från SLU till OH beräknas till cirka 400 000 SEK. bio-
ekonomiprogrammet kan komma att föra över ett stort belopp från 2022 vilket kan kom-
ma att påverka budget och beräknat utfall.
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5.  Styrelse och sekretariat
SNS styrelse 2020-2023 (ordinarie ledamöter):

Danmark
Morten Ingerslev, Københavns Universitet,
Vinca Neergaard, Dansk Skovforening

Finland
Kari T. Korhonen,  Naturresursinstitutet 
Mikko Peltonen, Jord- och skogsbruksministeriet

Island
Edda Sigurdis Oddsdottir, Skógræktin (Ordförande per 1/1 2022)
Valgerður Jónsdóttir, Skógræktin

Ungdomsmedlem
Hjördís Jónsdóttir, student ved Agricultural University of Iceland

Norge
Ivar Ekanger, Landbruks- og matdepartementet
Gunhild Søgaard, NIBIO

Sverige
Karin Perhans, Formas
Göran Hallsby, Skogsstyrelsen

Åland
Mikael Sandvik, Ålands landskapsregering (observatör)

Färöarna
Vakant

Grönland
Vakant



SNS sekretariat
Ansvarig ledare för sekretariatet
Jonas Rönnberg
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Box 49, Rörsjöv 1, 230 53 Alnarp, Sverige
Telefon: +46 40 41 51 79, +46 706 72 76 43 
E-post: ronnberg.sns@slu.se 
https://nordicforestresearch.org

Generalsekreterare NKJ
Per Hansson
Telefon: +46 706 72 75 44
E-post: per.m.hansson@slu.se
https://nordicagriresearch.org

SNS/NKJ projektkoordinatorer
Anna Meisner Jensen
Mimmi Blomquist
Elsa Ramberg

SNS/NKJ kommunikatör
Katarina Ekegren

Ekonomiansvariga
Zhanna Möller (SNS)
E-post: sns@slu.se
Andreas Gustavsson Fredlund (NKJ)
E-post: nkj@slu.se
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Box 49, Rörsjöv 1, 230 53 Alnarp, Sverige
Telefon: +46 40 41 51 21

Nordiska Ministerrådets representant för SNS sekretariat
Kristian Ersbøll Berg Poulsen
Seniorrådgiver/Naturressourcer og Bioøkonomi
Telefon: +45 60 39 06 17
kripou@norden.org
www.norden.org 
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