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startade med krig och annat elände bland annat i form av fortsatta pandemi-
restriktioner. Trots starten på året kunde vi glädja oss åt flera fysiska möten 

och aktiviteter, till exempel SNS 50-årsjubileum på hösten, liksom Islands ordförandeskap 
för SNS. Arbetet fortsatte i övrigt med flera ministerinitiativ med styrning direkt från 
sekretariatet liksom 28 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), 
liksom SusFor, vilket innebar många spännande aktiviteter, kontakter och resultat (se 
bilaga 1 för resultatexempel).

Med utgångspunkt i den nya strategin hade SNS utlysningar för årliga nätverk tillsam-
mans med ForBioeconomy, liksom med NordGen för stipendier för resor och kunskaps-

utbyte. SNS hade även möjligheten att skapa en jubileumsutlysning 
som ett sätt att synliggöra SNS 50-årsjubileum. Hela tiden 

lyfts det Nordiska mervärdet av samarbete som den 
viktigaste delen.

Styrelsearbetet gick under 2022 in i en lite 
 lugnare period med avseende på antalet 

möten. Styrelsen fick för övrigt flera nya 
ledamöter på grund av pensionsavgångar, 
för en tillfällig period till och med 2023, 
innan nya ledamöter (eller samma) 
utses av länderna för den kommande 
4-års perioden. Sekretariatet närvarade 
för övrigt vid flertalet möten med FJLS 
exekutiv- respektive ämbetsmanna-
kommitté samt vid sommarens 

 ministermöte i Tromsö.

NKJ har fortsatt att dela hus med SNS 
 vilket framgent kommer att vara det  naturliga 

tills någon part beslutar något annat. Ledning-
en och medarbetarna för de båda sekretariaten 

fortsätter att vara gemensamma, men sekretariaten 
är i sig helt fristående. Återkommande gemensamma 

vecko möten garanterar informations- och erfarenhetsutbytet 
mellan alla  anställda. Sekretariatet har under året rekryterat en ny medarbetare delvis som 
kompensation för barnledighet men också på grund av ökad arbetsbelastning.

Kommunikationsstrategin har följts upp under året. Även 2022 användes e-nyhetsbrev, 
policy briefs, forskningsnyheter, nätverksmöten eller seminarier för kommunikation av 

Sammanfattning

2022

https://nordicforestresearch.org/blog/2022/11/24/all-the-photos-from-sns-anniversary/
https://nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2022/03/SNS-strategy-2022-2025-komprimerad.pdf
https://nordicforestresearch.org/blog/2022/11/21/anniversary-call-these-are-the-new-research-networks/
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SNS-relevant information. Flera kortfilmer utnyttjades, jämställdhetsarbetet kommunicer-
ades med både filmer, rapporter och events. Policy briefs skrivs av styrelse och sekretariat 
(se bilaga). SNS 50-årsjubileum tog tid men gav uppmärksamhet liksom pepparkaksbjud-
ningen på campus i Alnarp. SNS bistod i arbetet med arrangemanget med IUFRO 2024 
genom dels ett ekonomiskt bidrag samt närvaro vid FAOs kongress i Seoul. Vid Borgeby 
fältdagar samarbetade SNS med SLU och dess skogsskadecenter genom att arrangera ett 
event kring vildsvin respektive snabbväxande trädslag på åkermark.

Tidigare års fokus på bioekonomi har fortsatt att ha en stor 
tyngd i arbetet på sekretariatet som ett av fokusområ-
dena i SNS strategi, liksom klimat och ekosystem-
tjänster. SNS har under 2022 lagt mycket tid på 
att koordinera det nya bio ekonomiprogrammet. 
Halvvägs in i 2022 fick programmet till slut 
en fullständig styrgrupp varpå beslut om 
aktiviteter  kunde börja tas. Inga resultat 
har ännu hunnit levereras bortsett från 
den del som rör det digitala testbäddsnät-
verket (NTN). NTN startade dock i vissa 
avseenden som ett ministerinitiativ några 
år tidigare och hade därför redan rele-
vanta projekt på gång. Sekretariatet har 
tillsammans med NKJ fortsatt arbetet med 
de strategiska ministersatsningarna inom 
nämnda digitalisering/NTN, brandnätverket 
samt genusfrågor genom BioEquality. 2022 
fortsatte även arbetet med resiliensfrågan. Nord-
iska nätverket för skogs- och vegetationsbrand 
följs med stort intresse från de cirka 30 deltagarna 
och hade för första gången ett mycket välbesökt fysiskt 
möte i Norge.

SNS jobbade under 2022 mot en utgiftsbudget på 10 822 000 SEK, och förväntade in-
täkter på cirka 10,1 milj SEK. Av dessa utgjorde 650 000 SEK bidrag till sekretariatet från 
bioekonomiprogrammet som i övrigt inte var inkluderat i budgeten. Detta kom sedan att 
ändras under året då bioekonomiprogrammet inkluderades i SNS ramkontrakt. Året avslu-
tades med positivt resultat (5 059 700 SEK mot budgeterat -1 837 000 SEK). Kontrakterade 
belopp från föregående års beslut (2021) tillsammans med en extra utlysning kopplad till 
SNS 50-årsjubileum kom att påverka resultatet kraftigt samtidigt som bioekonomiprogram-
met kom att läggas in under SNS ramkontrakt utan några större utbetalningar. Royalty från 
SJFR and WMSE bidrog glädjande nog med 314 000 SEK under 2022. Förhållandevis stora 
återbetalningar från finansierade nätverk och projekt bokfördes under året (621 000 SEK).
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1.1. Aktiviteter
Administration
Under året hade vi glädjen att välkom-
na Elsa Ramberg på sekretariatet. Elsa 
fokuserade primärt på NKJ-nära frågor 
men hade bland annat ansvar för SNS 
 jubileumsfirande. Mimmi Blomquist 
fokuserade primärt på sitt doktorerande 
men var även behjälplig på sekretariatet 
var efter ytterligare en barnledighet in-
leddes.

Nya rutiner på NMRS med sena kon-
trakt resulterade i att pengar kom in 
till verksamheten först efter somma-
ren. Anna Meisner Jensen la en hel del 
tid på bioekonomiprogrammet detta år 
även om det var först under hösten som 
en komplett styrgrupp var på plats och 
verksamheten började komma igång.

Samarbetet med NKJ har fortsatt med 
en delad kommunikatör (Kaia Ekegren) 
och delade projektkoordinatörer (Mim-
mi Blomquist, Anna Meisner Jensen, 
Elsa Ramberg). I realiteten betraktar vi 
verksamheten med SNS och NKJ som 
ett sekretariat. Närheten till NordGen 
har också utnyttjats genom kontakter 
och möten främst mellan respektive 
kommunikatörer.

Övergripande ansvarig för de båda 
sekretariaten på SLU i Alnarp är Jonas 
Rönnberg. Sekretariaten i sig är obero-
ende, men gemensam personal liksom 
regelbundna veckomöten garanterar 

erfarenhets- och informationsutbyte. 
Zhanna Möller fortsätter som ekonomi-
administratör för SNS, men har för 2022 
även fått stöd av Tobias Johansson.

Styrelse och representation
SNS har till glädje för oss alla haft två 
fysiska styrelsemöten under 2022, ett på 
Skovskolen i Nödebo i Danmark och ett i 
Köpenhamn, samt ett extra digitalt. Un-
der 2022 hölls ett digitalt kontaktgrupp-
möte i september. Styrelsen har för 
första gången i SNS historia letts från 
Island, vilket har fungerat utmärkt. Mel-
lan mötena har sekretariatet haft löpande 
kontakter med ordförande, kontaktgrupp 
samt nordiska ministerrådets sekretariat. 
Ordförande, personer i sekretariatet lik-
som styrelsemedlemmarna har deltagit i 
ett flertal NMR- och andra möten. SNS 
deltog i ÄK-FJLS mötena fysiskt i Norge 
26-27/4, respektive Köpenhamn 26/10, 
för att avrapportera och informera inför 
godkännande av budget och verksam-
hetsplan för 2023. SNS närvarade också 
vid flera av exekutivkommitténs möten, 
bland annat i Norge 8-9/3.

SNS har fortsatt att arbeta i enlighet med 
kontraktet mellan NMR och SNS med ut-
gångspunkt i den nya strategin för 2022-
2025 och verksamhetsplanen för 2022. 
Styrelsen har fått flera nya ledamöter då 
några ledamöter aviserade sin förtida 
avgång inför 2022. Detta föranledde en 
stadgeändring 2021 då de tidigare gäl-
lande stadgarna inte uppenbart tillät att 
ledamöter utsågs för kortare tid än fyra 
år. Från de självstyrande områdena har 
endast Åland en utsedd representant i sty-
relsen. Styrelsen hade under 2022 en ung-
domsrepresentant från Island närvarande.

Forskningsaktiviteter
Det överordnade målet för SNS är att in-
itiera och stödja forskningssamarbeten 
som främjar ett hållbart och mångsidigt 

1. Verksamhetsberättelse

https://www.youtube.com/watch?v=o1ONFo1lmQc
https://www.youtube.com/watch?v=o1ONFo1lmQc
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brukande av skogsresursen. Detta arbete 
görs genom en lång rad aktiva forsknings-
nätverk, specifika forskningsprojekt samt 
NordForNets (tidigare CARs). Nätverkan-
det är i sig ett mycket viktigt resultat och 
har varit helt avgörande för många av våra 
nordiska forskares framgång och karriärer 
från det att de blev doktorander (mer om 
nätverkande i faktarutan på nästa sida). 
Exempel på andra mer traditionellt kon-
kreta resultat för de olika aktiviteterna kan 
ses i bilagan. I kontrakten förväntas nät-
verken bjuda in SNS sekretariat till olika 
aktiviteter liksom en klausul om återkrav 
i det fall avrapporteringen inte motsvarar 
ansökan. 2022 fick vi tyvärr, av olika skäl, 
flera ganska stora återbetalningar. Kom-
munikationen har i stort fungerat jättebra 
med inbjudningar till aktiviteter, skrivna 
texter med bilder skickade efter möten etc. 
som enkelt kunnat spridas i våra olika ka-
naler. 

Sekretariatet har dessutom drivit  flera 
strategiska projekt som varit mer resultat-
inriktade: projektet med digitala testbäd-
dar inom Bioekonomiprogrammet och 

dess övriga delar, projektet kring jäm-
ställdhet genom BioEquality men även 
mark- och skogsbrandsnätverket med 
tillhörande utredningar, liksom arbetet 
med en ny resiliensrapport (se även mer 
information under samarbeten).

Nätverksaktiviteter
Under 2022 bidrog SNS med stöd till 
sju årliga nätverk som har genomfört en 
stor mängd intressanta och framgångsri-
ka aktiviteter (se mer på www.nordicfo-
restresearch.org).

Antalet ansökningar för nya nätverk in-
för 2023 låg stabilt (Figur 1 ovan). Inför 
2022 har SNS och ForBioeconomy till-
sammans hanterat sju ansökningar. Det 
är inte ovanligt att antalet ansökningar 
varierar år från år, och beror till viss del 
på konjunktur och variationen i beviljan-
degrad. När sannolikheten för att erhålla 
medel är låg blir också incitamentet för 
att söka lägre. 

Alla nätverk kommer inte heller med 
ansökningar varje år utan aktiviteter-
na kan ske med längre tids mellanrum. 
Många sökande är förstås bra men inte 

Figur 1. Antalet nätverksansökningar (blå) och beviljade nätverk (röda) för perioden 2006-
2023. Variationen kan ha en koppling till andra utlysningar och det faktum att en del nätverk 
söker pengar vartannat år.

http://www.nordicforestresearch.org
http://www.nordicforestresearch.org
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avgörande för att hålla kvalitén på en 
hög nivå. De flesta aktiva inom SNS 
anser att de årliga nätverksstöden är det 
mest intressanta instrumentet.

2021-nätverken samt två tidigare nät-
verk har förlängts, främst på grund av 
pandemin. Det har alltså funnits många 
aktiva årliga nätverk under 2022.

 
Aktiva årliga ForBioeconomy-SNS 
nätverk 2022 (notera att flera äldre 
nätverk blivit förlängda primärt på 
grund av pandemin):
● N2022-01: Nordic Network for Poly-
ploid Trees (POLYTREE), koord: An-
ders Ræbild, KU
● N2022-02: Scandinavian Society of 
Forest Economics (SSFE), koord: Ca-
milla Widmark, SLU
● N2022-03: Northern European 
Network for Wood Science and Engine-
ering (WSE), Erik Larnøy, NIBIO
● N2022-04: Stronger together – faci-
litating efforts in birch breeding in the 
Baltic Sea region, koord: Mateusz Lizi-
niewicz, Skogforsk

● N2022-05: Ecological restoration for 
sustainable forest use, koord: Yennie 
Bredin, NINA
● N2022-06: Northern European Forest 
Ungulate Network (NEFUN), koord: 
Annika Felton, SLU
● N2022-07: Biochar in forestry, koord: 
Kjersti Holt Hanssen, NIBIO
■ N2021-01: Northern European Forest 
Ungulate Network (NEFUN), koord: 
Annika Felton, SLU
■ N2021-02: Promoting sustainable 
fores try in a growing bioeconomy for 
Europe (PROFOR), koord: Matleena 
Kniivilä, LUKE
■ 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 Engine-
ering, koord: Erik Larnøy, NIBIO
■ N2021-06: Nordic Network on Forest 
 Policy Science, koord: Jens Friis Lund, KU

SNS Nordic Forest Research  Årsrapport 2022

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 SNSnätverk. Det är 
ett resultat att räkna med. För  doktorander 
i Norden kan SNS nätverk vara helt 
 avgörande i den tidiga karriären.
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▲ N2020-04: Forest related Life Cycle 
Assessment Network, Dimitris Atha-
nassiadis, SLU
▲ N2020-07: North European Forest 
Mycologists (NEFOM). Headline for 
2020: “Back to the roots”, koord: Kessy 
Abarenkov, Tartu Uninversity

Forskningsprojekt
2022 var det första verksamhetsåret för 
de sju forskningsprojekt som pågår un-
der 2022-2024. Flera forskningsprojekt 
med finansiering från den föregående 
finansieringsperioden hade aktiviteter 
även 2022 på grund av pandemiförläng-
ningar.

Aktiva forskningsprojekt 2022:
● SNS-128: Transdisciplinary co-pro-
duction in forest policy research (For-
Pol), koord: Dalia D’Amato, University 
of Helsinki
● SNS-129: Catching up with climate 
change by shortcuts in breeding; Joint 
Nordic efforts to prove the concept of 
Breeding Without Breeding (BWB), 
 koord: M Rosario Garcia Gil, SLU
● SNS-130: Development of ash repro-
ductive material for forestry and natu-
re conservation, koord: Mateusz Lizi-
niewicz, Skogforsk
● SNS-131: PROTECT: Effects of de-
fense priming on Norway spruce needle 
microbiome and pest resistance, koord: 
Melissa Magerøy, NIBIO
● SNS-132: Understanding the role 
and interplay of forest microclimates 
for successfully balancing Productivity 
and Biodiversity among Nordic Forest 
Landscapes, koord: Robert John Lewis, 
NIBIO
● SNS-133: SYNERGIES: Enhancing 
the sustainable integration of wood bio-
mass production with other ecosystem 
services, koord: Blas Mola, University 
of Eastern Finland

● SNS-134: Fire mitigation through fuel 
management in Nordic forests (NordicFire-
Fuels, NFF), koord: Igor Drobyshev, SLU
■ SNS-124: Biogeographic analysis 
of historical forest insect invasions 
and host associations, koord: Maartje 
Klapwijk, SLU (Förlängt forsknings-
projekt 2019-2021)
■ SNS-125: Where is the water in acety-
lated wood? Studies of amount, location 
and state of water in acetylated wood for 
development of more durable wood pro-
ducts, koord: Maria Fredriksson, Lund 
University (Förlängt forskningsprojekt 
2019-2021)
■ SNS-126: Conservation of resistant 
ash genotypes to maintain full range 
of ecosystem services, koord: Mateusz 
Liziniewicz, Skogforsk (Förlängt forsk-
ningsprojekt 2019-2021)
■ SNS-127: Liberation and solution pro-
perties of wood hemicelluloses towards 
surface active molecules (HEMISURF), 
koord: Tiina Nypelö, Chalmers Univer-
sity of Technology (Förlängt forsknings-
projekt 2019-2021)

NordForNet
Två NordForNets (f d CAR) inledde sitt 
första av totalt fem nätverksår 2022:
● SNS-NFN-01: Genetics and mana-
gement for stress tolerant trees for the 
future climate (TolerantTree), koord: 
Malin Elfstrand, SLU
● SNS-NFN-02: ”INFOBIOM - Nordic 
Network for Integrated Forest Resource 
and Biodiversity Monitoring”, koord: 
Johannes Breidenbach, NIBIO

NordForNets stöttas med 600 000 
SEK/år under fem år. NordForNets har 
en huvudansvarig kontaktperson och en 
biträdande utsedd inom organisationen 
där även jämn könsfördelning eftersträ-
vas, och har i normalfallet inga separata 
hemsidor utöver SNS egen.
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https://nordicforestresearch.org/resilience-in-the-food-forest-and-fishery-sectors/
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Jubileumsutlysningen
I samband med att SNS under året fira-
de 50 år beslutades att lysa ut pengar i 
en särskild satsning. Det övergripande 
fokuset för denna utlysning var resurs-
förvaltning och biologisk mångfald i 
nordiska skogar, med tonvikt på utveck-
lingen av nordiska skogar och samspelet 
mellan resursförvaltning och biologisk 
mångfald. Projekten ska blicka framåt 
och använda den kunskap som forsk-
ningen under de senaste 50 åren gett oss 
för att säkerställa produktiva skogseko-
system i framtiden, lyfta fram det vi lärt 
oss de senaste decennierna och identifie-
ra kunskapsluckor som finns kvar eller 
har uppstått under de senaste åren. Sex 
av nio ansökningar beviljades medel och 
startar 2023.

Spridning av resultat och profilering
Sekretariatet har under 2022 jobbat vidare 
med ”policy briefs”. Rätt utformad utgör 
policy briefen ett utomordentligt verktyg 
för populär kommunikation. För de årli-
ga nätverken skriver sekretariatet själv en 
policy brief utifrån styrelsens diskussio-
ner och motiv till finansieringsbesluten.

Mycket kraft och engagemang har lagts 
på att synliggöra SNS genom närvaro i 
nordisk-baltiska workshops och semina-
rier och kommunikation och spridning 
av nyheter om dels utlysningar genom 
digitala flygblad, närvaro vid sommarens 
ministermöte i Norge, 50-årsjubileet och 
pepparkaksfesten i Alnarp, samt större 
och mer frekvent spridning på hemsidor 
och sociala medier.

Vår professionella kommunikatör var 
även för 2022 delad mellan SNS och 
NKJ. SNS har vidare varit aktiv i kon-
takter med flera kommunikatörer i det 
nordiska samarbetet liksom kommunika-
törsnätverket på SLU där även NordGens 
kommunikatör ingår. Under året uppda-

terades kommunikationsstrategin, något 
som görs årligen. Sekretariatet har under 
året deltagit i fortbildande kurser och di-
gitala mässor och flera filmer har tagits 
fram som ett verktyg att kommunicera 
på hemsidor, LinkedIn med flera kana-
ler. Flera nya webbar för våra strategiska 
projekt har tagits fram eller utvecklats.

Vetenskapliga tidskrifter
SJFR (Scandinavian Journal of Forest 
Research) har letat en ny editor. Arbetet 
med att hitta en ny editor har tagit tid 
med flertalet möten med T&F och är vid 
årsskiftet ännu inte klart. Den senaste 
uppdateringen av IF (impact factor) för 
2022/23 är 2,103 vilket är en liten upp-
gång sedan året innan men samma som 
för 2020. För att underlätta editor-skapet 
har Johanna Witzell (nuvarande men av-
gående editor) under en tid arbetat med 
en ny struktur med flera subject-editors, 
primärt från våra nordiska länder. Till 
detta föreslås att koppla en managing 
editor. Tanken är att denna nya struktur 
ska korta ledtiderna samt öka populari-
teten och antalet nya manuskript.

WMSE (Wood Material Science and 
Engineering) har det senaste året fort-
satt den fantastiska utveckling som rap-
porterats om de tidigare åren. Impact 
factorn har ökat något till 2,732 (2,553 
året  innan) och rankar 3/22 inom ämnes-
området, och ligger i den så kallade Q1 
(den högsta kvartilen). Det är gott flöde 
av manuskript. En utmaning har varit 
den långa tiden mellan on-linepublice-
ring och publicering i paginerad volym. 
Från och med 2023 har tidskriften fått 
möjlighet att anpassa antalet artiklar så 
att denna tidsrymd kraftigt kan minskas.

Royaltyintäkterna för SJFR och WMSE 
för 2021 betalades ut under 2022, vilket 
delvis täcker de utgifter som rör tidskrif-
terna och utvecklingsarbetet för dessa.
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1.2. Samarbete
Nordiskt samarbete generellt
Två av SNS viktigaste mål är att främja 
samarbetet mellan forskningsorganisatio-
ner i närområdet, omkring Östersjön och 
över Nordatlanten, samt att stärka Nor-
dens roll i det europeiska samarbetet inom 
skogsforskning och bidra till att nordiska 
skogsforskare deltar i det internationel-
la samarbetet. I SNS strategi är skogsre-

surser som bas för värdeskapande och 
landsbygdsutveckling, säckerställande av 
skogens biologiska mångfald liksom kli-
matfrågan 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 ansökningar till SNS brukar vi ord-
na en matchmaking dag i samarbete med 

Antalet besökare på SNS hemsida (www.nordicforestresearch.org) har minskat med i princip 
24% efter förra årets väldiga ökning på 50%. Då verkade en del bottar stå för ökningen och inte 
riktiga användare. Därför finns det anledning att vara mer glad än ledsen över nergången. För-
hoppningsvis visar siffrorna nu det faktiska antalet människor som intresserar sig för vår sajt.
Antalet sidvisningar har följaktligen också minskat, med 34%. Däremot stannar besökarna på-
tagligt längre tid hos oss (22%) vilket bekräftar att vi nu ser siffor på riktiga människors besök.
Avvisningsfrekvensen är i princip densamma.
Besökarna kommer från, i nämnd ordning: Sverige, USA, Kina, Finland, Storbritannien, Norge, 
Schweiz, Tyskland, Danmark, Kanada. Vi når islänningarna i högre utsträckning än förra året; 
nu kommer de på plats 11 jämfört med plats 21 förra året.
Om vi räknar bort förstasidan som är den helt klart mest besökta, så röner nyheter och sidor 
om utlysningar störst intresse. Vår metodhandbok kommer på femte plats och har alltså nått ut 
till en hel del användare. Sidan om klimatnyttan med den nordiska skogen kommer tätt efter, 
och slår rekord i att ha rönt så stort intresse under så lång tid.
43% av våra besökare kommer till oss genom att skriva in adressen i adressfältet. Många vet 
alltså att det är hos oss som de kan hitta den information de vill ha. Det andra vanligaste sättet 
att hitta vår hemsida är genom att söka (”googla”).
Hemsidan har i princip exakt lika många manliga som kvinnliga besökare. Andra kön räknas 
inte av Google Analytics.
Vi har en relativt ung målgrupp. Den största åldersgruppen är 25-34 år.

Under 2022 skickade vi ut 15 nyhetsbrev från SNS.

Antalet följare på Twitter har gått från 1 066 år 2021 till 1 163 år 2022 (ca +10%). Vi gör i princip 
en uppdatering om dagen, allt handlar om våra egna aktiviteter, projekt och nätverk.

Antalet följare på Facebook har ökat från 2 671 år 2021, till 2 721 år 2022 (ca +2%). Vi gör i 
princip en uppdatering om dagen, allt handlar om våra egna aktiviteter, projekt och nätverk.

SNS har nu 372 följare jämfört med 250 för ungefär ett år sedan (+49%). 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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ofta flera andra samarbetspartners. Under 
2022 fanns inte kapacitet att ordna det-
ta vilket i viss mån kompenserades med 
50-årsjubileet med ca 60 anmälda. SNS 
ordnade tillsammans med NKJ en välbe-
sökt campus-aktivitet med pepparkakste-
ma för att synliggöras på SLU. Doktoran-
der kan erhålla bidrag för att närvara på 
våra vanliga fysiska matchmaking event, 
vilket tidigare visat sig vara mycket popu-
lärt. Det är tydligt att eventen normalt ger 
resultat i ökat eller åtminstone bibehållet 
antal ansökningar vid sidan av att de är 
mycket uppskattade av deltagarna och en 
väg in i nätverkande och en framgångsrik 
karriär som forskare.

Arbetet med Nordic Testbed Network 
(NTN) fortlöper med mycket gott del-
tagande och önskemål om fortsatta ak-
tiviteter, något som också föreslagits av 
styrelsen inför 2023 och då även som en 
del i det tvärsektoriella Bioekonomipro-
grammet. Samarbetet har under 2022, 

utöver NKJ och SNS, även inkluderat 
den blå sidan genom finansiering från 
AG-Fisk och representation från AG-
fisk i styrgruppen. Under 2022 genom-
fördes ett virtuellt webinarie på ämnet 
”Digital Twins – Use cases, opportu-
nities, challenges” och ett fysiskt möte 
på temat ”Digitalisation in action” med 
studie besök vid Taastrup campus, Kö-
penhamns Universitet. Vidare har fyra 
nyhetsbrev skickats ut till det upparbe-
tade nätverket och en policy brief har 
tagits fram. I policy briefen lyfts de ut-
maningar testbäddarna upplever med 
avseende på finansiering, vidare läggs 
en rekommendation fram om en nordisk 
färdplan för den digitala bioekonomin. 
Under 2022 utökades nätverket med fem 
testbäddar. Vid utgången av 2022 omfat-
tade nätverket 22 testbäddar, samtliga 
presenterade på hemsidan.

SNS och NKJs har under flera år ar-
betat med ett projekt kring kolinlagring 
i mark. En policy brief togs fram 2021 
och ingick bland annat i mötespacken 
till ministermötet i juni den sommaren. 
Tanken var att arbetet med kol i mark 
skulle fortsätta under 2022 men med en 
tydlig styrning från ministrarna. Mötet 
2021 gav ingen vägledning för projektet 
varför frågan fortsatt diskuterades under 
2022. Inga nya resultat har kunnat pre-
senteras under 2022 men ligger budge-
terat för 2023.

Nordiska nätverket för skogs- och ve-
getationsbrand samlar skogsintressenter 
från Norden kring det gemensamma må-
let att förebygga skogsbränder. Nätver-
ket har träffats två gånger under året. På 
vårens digitala nätverksmöte presentera-
des och diskuterades rapporten om sam-
arbetsmodeller mellan skogssektorn och 
brandkåren i Norden. Utöver nätverks-
träffarna efterfrågade nätverket en upp-
följning av några av de handlingspunkter 
som beskrivs i rapporten ”Det nordiska 

https://nordictestbednetwork.se/
https://nordictestbednetwork.se/
https://nordictestbednetwork.se/2022/05/06/virtual-meeting-on-digital-twins-use-cases-opportunities-challenges/
https://nordictestbednetwork.se/2022/05/06/virtual-meeting-on-digital-twins-use-cases-opportunities-challenges/
https://nordictestbednetwork.se/2022/10/05/coming-up-physical-meeting-digitalisation-in-action/
https://nordictestbednetwork.se/newsletter-2/
https://nordictestbednetwork.se/participants/
https://nordicforestresearch.org/soil-as-a-carbon-sink/
https://skogsbrandnorden.org/
https://skogsbrandnorden.org/
https://skogsbrandnorden.org/wp-content/uploads/2021/02/Extremva%CC%88der_Raport-1.pdf
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skogsbruket – utmaningar i en framtid 
präglad av mer extremväder”, nämligen; 
Så undviker vi skogsbränder – informe-
ra mera, Höj räddningstjänstens kun-
skap om skogen, Hela skogssektorn har 
ett ansvar, Långsiktiga skogsvårdsin-
satser avgörande. SNS har genom inter-
vjuer och skrivbordsstudier följt upp på 
hur länderna arbetat vidare med dessa 
punkter. Resultatet presenterades vid 
nätverkets fysiska höstmöte med ex-
kursion i Trysil och finns sammanställt 
i presentationen ”Extreme weather. Fol-
low-up on recommendations on Nordic 
cooperation areas around forest fires”. 
Nätverksträffarna har ett mycket gott 
deltagande och det finns ett stort intresse 
från forskare, myndigheter, beredskap 
och brandbekämpning. Hemsidan för 
nätverket har uppdaterats med publika-
tioner och användbara länkar för med-
lemmarna i nätverket.

BioEquality-projektets projektets finan-
siering från NIKK avslutades i februari 
2022. Projektet ämnar bidra till en mer 
jämställd digital bioekonomi. Arbetet 
med att marknadsföra resultaten från 
Bioequality och därmed bidra till använd-

ningen av metodhandboken vid nordiska 
utbildningar med koppling till bioeko-
nomin påbörjades. Bioequality begrep-
pet kommer mer och mer att inkludera 
SNS samlade satsningar på jämställdhet. 
Initialt är just marknadsföringen av me-
todhandboken med fokus på universitet 
och högskolor prioriterat, men SNS vill 
även ta frågan längre ner i ålder. Steg ett 
i detta arbete blir att koppla ihop Nordic 
Testbed Network med Bioequality och 
låta elever från ett par slumpvis utval-
da grundskolor få besöka ett par av våra 
nätverksmedlemmar. Planeringen för 
detta har påbörjats.

Arbetet med att uppdatera samman-
ställningen av nordisk skogsstatistik 
påbörjades. Syftet är att hålla en rapport 
med ett prioriterat urval av statistiska 
uppgifter för de nordiska länderna inom 
skogsnäring, sysselsättning och ägande, 
skogsstatistik liksom miljö och klimat 
uppdaterad på webben. Planerad lanse-
ring av den uppdaterade versionen lig-
ger under första kvartalet 2023.

SNS har även under 2022 deltagit i 
Altingets skogspolitiska nätverk som 

https://skogsbrandnorden.org/wp-content/uploads/2021/02/Extremva%CC%88der_Raport-1.pdf
https://skogsbrandnorden.org/wp-content/uploads/2021/02/Extremva%CC%88der_Raport-1.pdf
https://skogsbrandnorden.org/wp-content/uploads/2022/10/presentation-brand-mini-x.pdf
https://skogsbrandnorden.org/wp-content/uploads/2022/10/presentation-brand-mini-x.pdf
https://skogsbrandnorden.org/wp-content/uploads/2022/10/presentation-brand-mini-x.pdf
https://nordicforestresearch.org/bioequality-gender-equality-in-the-nordic-bioeconomy/
https://nordicforestresearch.org/gender-equality-in-the-nordic-bioeconomy-a-method-manual/
https://nordicforestresearch.org/statistics-forests-and-forestry-in-the-nordic-region/
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en del i det fortlöpande omvärldsana-
lysarbetet. SNS och NKJ deltog i som-
ras vid Borgeby Fältdagar, en av norra 
Europas största fältmässor för jordbruk, 
och arrangerade två seminarier i Sveri-
ges Lantbruksuniversitets monter. Tema 
för seminarierna var ”Hur hanterar vi 
vildsvinen?” respektive ”Olika perspek-
tiv på snabbväxande lövträd; skador, 
lönsamhet och miljönytta”. Talarna, tre 
vid respektive seminarium, represente-
rade forskningen, offentlig samt privat 
sektor. Publiken utgjordes av besökare 
på mässan och inkluderade både barn, 
studenter och vuxna. För seminariet om 
vildsvin utnyttjades rapporten om vild-
svin i Norden. Rapporten var tidigare 
enbart publicerad på webben men kom 
att tryckas enligt önskemål i en något 
uppdaterad version inför ministermötet 
i Tromsö.

SNS och NKJ har, mot bakgrund av 
de senaste årens kriser, fått i uppdrag av 
ministerrådet att undersöka och utveckla 
resiliensen i den nordiska bioekonomin. 
Uppdraget är brett och omfattar dels 
jordbruk, livsmedel, skogsbruk och fisk 
och akvakultur, dels flera olika typer av 
kriser (till exempel krig och konflikt, 
extremväder, pandemi). Centralt för 
projektet är nordisk samverkan över tra-
ditionella sektorsgränser. Arbetet initie-
rades under våren inom ramen för en för-

studie. En kartläggning av initiativ och 
rapporter på ämnet resulterade i ett antal 
punkter lämpliga för fördjupat nordiskt 
samarbete. Under hösten togs arbetet 
vidare och fyra nordiska workshoppar 
genomfördes för att prioritera mellan de 
punkter som identifierades i förstudien. 
Samtalen resulterade i tre områden för 
fortsatt arbete; Handel och logistik, Di-
gitalisering, samt Kommunikation.

Planen för 2023 är dels att initiera tre 
nordiska arbetsgrupper, en för varje om-
råde, dels att genomföra ett högnivåmöte 
för ytterligare förankring och styrning. 
Resultaten kommer att återrapporteras 
till 2023-års ministermöte. Projektet 
ska leda till ökad dialog och etablerade 
nordiska samarbeten med avseende på 
resiliens, beredskap och krishantering. 
Resultat förväntas i form av en rapport 
som beskriver goda exempel och ger po-
licyrekommendationer. Projektet förvän-
tas också leda till att nätverk etableras 
mellan relevanta aktörer inom området.

I det tvärsektoriella initiativet från 
ministerrådet om bioekonomi som 
drivkraft för tillväxt och grön omställ-
ning på landsbygden har det tagit tid 
att komma igång på riktigt. 2022 in-
rättades en styrgrupp för projektet och 
en referensgrupp för arbetspaketet för 
proteiner. Dessutom har flera aktivite-
ter initierats, till exempel att ta fram en 
grönbok om tillståndet för proteiner i en 
nordisk/baltisk kontext och en ”scoping 
paper” som identifierar och prioriterar 
teknologier och innovationer som är 
relevanta för ytterligare kunskapsöver-
föringsinsatser inom Norden och Balti-
kum med avseende på hållbar biomassa 
för bioenergi. Programmet stöttar även 
arbetet med ”Nordic Testbed Network” 
tillsammans med rampengar från både 
SNS, NKJ och AG-Fisk. Programmet 
omfattar 12 miljoner DKK och löper till 
och med 2024.

https://nordicagriresearch.org/wp-content/uploads/2022/06/vildsvin-uppdat-220505-liten.pdf
https://nordicagriresearch.org/wp-content/uploads/2022/06/vildsvin-uppdat-220505-liten.pdf
https://nordicforestresearch.org/resilience-in-the-food-forest-and-fishery-sectors/
https://nordicforestresearch.org/bioeconomy-program-2/
https://nordicforestresearch.org/bioeconomy-program-2/
https://nordicforestresearch.org/bioeconomy-program-2/


Samnordisk Skogsforskning (SNS)  Årsrapport 2022

17

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 bioekonomiprogrammet 
till närmare kontakter med inte minst 
Nordregio vilket kommer att vara värde-
fullt för en närmare koppling till regi-
onerna. SNS har för FJLS-sektorernas 
räkning aktivt deltagit i styrgruppen för 
det tvärvetenskapliga programmet för en 
grön omställning av transportsektorn.

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 för-
pliktigade sig till att bidra med ekono-
miskt stöd till skogsrelaterade kurser för 
forskarstuderande i NOVA-regi. NOVA 
systemet har dock utvärderats och omor-
ganiserats på ett sådant sätt att något nytt 
avtal inte har kunnat skrivas. SNS styrel-
se beslutade under 2021 däremot att stöd 
kan utgå direkt från SNS genom separat 
utlysning, vilket också kommer att syn-
liggöra SNS bidrag på ett tydligare sätt. 

Under 2022 hade sekretariatet inte 
möjlighet att hantera en utlysning av 
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medel för doktorandkurser, men ambi-
tionen finns att starta detta under 2023.

SNS och NordGen Skog har under 
2022 fortsatt samarbetet genom ett 
flertal arbetsmöten och utbyte av in-
formation, annonsering och ömsesidig 
support. SNS bidrog liksom tidigare år 
till en mindre stipendieutlysning orga-
niserad av NordGen Skog för resor och 
kunskapsutbyte av relevans för respek-
tive organisation, samt förberedde nästa 
års utlysning. Nio sökande utvärderades 
varav sju fick finansiering. Genderför-
delningen bland dessa var något ojämn, 
med viss undervikt för kvinnor.

Samarbete med ForBioeconomy
SNS och ForBioeconomy har fortsatt 
samarbetet under 2022 även om aktivi-

teterna varit begränsade till något en-
staka styrgruppsmöte och den gemen-
samma utlysningen till årliga nätverk. 
I utlysningen genomfördes gemensam 
annonsering, vetenskaplig utvärdering, 
uppstart och stöd till årliga nätverk 
för 2022. Styrgruppsmötena har i stort 
handlat om hur det nya nätverket ska 
arbeta och med vad. SNS var åter när-
varande fysiskt vid EFIs årsmöte i Bar-
celona i oktober.

Samarbete med Nordens  
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-stödda 
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forskningsaktiviteter och nätverk. Sam-
arbetet inom Östersjöstrategin och inte 
minst engagemanget inom Barents-sam-
arbetet har främjat kontakterna med 
nordvästra Ryssland. Forskare från de 
baltiska länderna och andra Östersjölän-
der har deltagit i flera av de årliga For-
Bioeconomy-nätverken som fick finan-
siering under 2022 (Baltikum 19 %, 
Polen 5 %, Tyskland 5 %, Storbritannien 
3 %, Frankrike och Irland 2 % vardera). 
Även i forskningsprojekt (Baltikum 8 %, 
Frankrike och Belgien vardera 3 %), men 
inte i NordForNet, har flera andra länder 
varit representerade. På grund av Ryss-
lands aggressioner mot Ukraina är ryskt 
deltagande uteslutet för närvarande.

Sekretariatet har även varit aktivt 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-
tida utformning av nätverket och dess 
aktiviteter. Det är intressant att notera 
likheterna mellan många nätverk som 
till exempel detta och SNS med fler. På 

grund av ändrade tjänsteförhållanden för 
Jonas Rönnberg och det faktum att Wor-
king Group on Barents Forest Sector 
befolkas av länderna och SNS betraktas 
som en internationell (intresse-)organi-
sation kan vi tyvärr inte längre närvara 
vid dessa möten vilket är olyckligt och 
ineffektivt. Mot bakgrund av Rysslands 
agerande har gruppen fått en ytterst 
överlappande inriktning med SNS akti-
viteter vilket återigen föranleder tankar 
om behov av samordning.

Övrigt internationellt samarbete
SNS är medlem i European Forest Insti-
tute (EFI) och har även under 2022 bi-
dragit till arbetet genom medlemsavgif-
ten samt närvaro vid flera arrangemang. 
SNS har även närvarat vid diskussioner 
kring det relaterade arbetet med den Eu-
ropeiska strategiska forskningsagendan, 
Strategic Research Agenda (SRA) för 
skogsdelen av ”the European Forest-Ba-
sed Sector Technology Platform” (FTP). 
SNS har även varit engagerade i och 
verkat för den nordiska nyttan i arbetet 
med SusFor, en plattform vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU) och Skog-
Forsk i Sverige, för lobbying av skogliga 
forskningsfrågor inom Horizon 2020, 
med dess nordiska komponent med kon-
takter på Luke (Finland) respektive NI-
BIO (Norge) under namnet PROFOR. 
Dessa fora utgör en bra kanal in mot 
EU och relevanta skogspolitiska ström-
ningar. Inför IUFROs världskongress i 
Stockholm 2024 har SNS deltagit i flera 
diskussioner och möten om stöd fram 
till och under kongressen, en diskussion 
som fortsätter 2023. SNS medverkade 
även tillsammans med SLU och IUFRO 
i deras monter i Seoul i Sydkorea i maj 
2022, dels som ett stöd till arrangemang-
et på plats men även för marknadsföring 
av SNS. SNS gav även monetärt stöd till 
IUFROs event i Dubai under världsut-
ställningen där.
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Målsättning Aktiviteter (ett urval)
Nordiskt deltagande
SNS kommer aktivt att delta i nordiska 
sektors övergripande initiativ inom EK-FJLS 
och miljösektorn, för att främja hållbar ekono-
misk tillväxt i linje med hållbarhetsmålen.

• Utlysningar av olika slag
• Bioekonomiprogrammet
• Grön omställning av transportsektorn

SNS kommer att initiera och upprätthålla 
samarbete med andra organisationer genom 
att stödja nätverk och forskningsprojekt.

• Alla nätverksinstrument
• Bioekonomiprogrammet
• Grön omställning av transportsektorn

SNS kommer att arbeta för att överbrygga 
 klyftor mellan relevanta europeiska och 
nordiska projekt genom att aktivt delta i 
relevanta europeiska partnerskap, upprätthålla 
 kontakten med IUFRO och EFI, och fortsätta 
att arbeta aktivt inom EU:s strategi för Öster-
sjöregionen (EUSBSR).

• Deltagande i FAOs världskogskongress i  
  Seoul
• Stöttande av IUFRO 2024
• Stöttande av SusFor/PROFOR

SNS kommer att vara en viktig partner i de 
projekt för sammanlänkning som initieras i 
Norden.

• Nordic Testbed Network
• Brandnätverket
• Resiliensprojektet

SNS kommer att främja finansiering av nätverk 
som syftar till att integrera nordisk skogsforsk-
ning med dess europeiska motsvarigheter.

• Exempelvis PROFOR
• Deltagande i EFI aktiviteter
• Stöd till ForBioeconomy

Alla vetenskapliga resultat och publikationer 
i fackgranskade artiklar från verksamhet som 
finansieras av SNS kommer att finnas tillgäng-
liga på SNS webbplats. På SNS webbplats 
kommer resultaten från finansierad verksam-
het också att presenteras på ett populärveten-
skapligt sätt.

• Policy briefs
• Rapporter

SNS kommer att vara närvarande i relevanta 
sociala medier och kontinuerligt arbeta för att 
sprida SNS-finansierade resultat och integrera 
människor utanför skogssektorn med informa-
tion om fokusområdena.

• Twitter
• LinkedIn
• Facebook
• Hemsidan

SNS kommer att arbeta för att öka mediernas 
uppmärksamhet på SNS verksamhet genom 
att stödja projekt med hjälp med pressmedde-
landen, spridning av information och informa-
tionsmaterial för seminarier, konferenser osv.

• Nyheter
• Pressmeddelanden
• Mailutskick
• Sociala medier

1.3 Indikatorer
Tabell 1.3.1. Mål från strategi och verksamhetsplan 2022

Överföring av och dialog kring SNS-genererad kunskap
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Utveckling av nordisk skogsforskning
SNS kommer att prioritera finansiering av 
verksamhet som syftar till att minska klyftan 
mellan forskning och tillämpat skogsbruk och 
underlätta överföringen av forskningsresultat 
till praktiken.

• Ännu ej utvärderat avseende finansiering
• SNS kommunikation i sociala medier och  
  nyhetsbrev
 

Minst 40 % av deltagarna i all finansierad 
verksamhet ska vara doktorander eller unga 
forskare under sina tio första år som forskare.

• Ännu ej utvärderat

SNS kommer att finansiera minst två dokto-
randkurser per år.

• Ännu ej implementerat på grund av  
  kapacitetsbrist på sekretariatet

SNS kommer att prioritera finansiering av 
verksamhet som handlar om olika aspekter av 
jämställdhet inom skogsbruket.

• Bioequality-projektet
• Har ännu ej fått genomslag i finansierade  
  nätverk

De finansierade verksamheterna bör uppfylla 
kravet på minst 40 % av varje kön och aktivt 
arbeta med jämställdhetsfrågor med hjälp av 
SNS riktlinjer för jämställdhet.

• Fördelningen är ganska jämn över de olika  
  finansieringsinstrumenten

SNS kommer att öka mångfalden av akade-
miska sökande och intressenter när det gäller 
nationalitet, disciplin och erfarenhet.

• För tidigt att utvärdera
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Jämställdhet
SNS tar löpande hänsyn till jämställdhet 
men har de senaste åren lagt mycket tid 
och kraft på att verkligen göra skillnad. 
Vid utlysningar framgår det tydligt att 
jämställdhet är ett viktigt kriterium för 
beviljande av medel. Alla som får finan-
siering ska aktivt arbeta med jämställd-
het. Som ett stöd har det utvecklats gui-
delines under året. Som något nytt 2022 
bjöds alla koordinatorer för nya nätverk/
projekt in till ett kick-off möte i början av 
året, bland annat för att ges möjlighet att 
utbyta erfarenheter, informera om SNS 
krav, förväntningar och kommunika-
tionsstöd samt introducera den nya gui-
den för att hantera jämställdhetsfrågor. 
SNS räknar med att ett sådant upptakts-

möte blir en återkommande tillställning. 
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 gene-
rellt ser det faktiskt inte så dåligt ut (se 
tabell 1.3.2 nedan). Inför 2022 fick den 
nya styrelsen en mycket jämn könsmäs-
sig fördelning. Sekretariat ligger lite fel 
men möjligen i något positiv bemärkelse 
inom den skogliga sektorn. Det har varit 
en anmärkningsvärt 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 för-
delning. Siffrorna stärker uppfattningen 

https://nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2021/12/Gender-equality-guidelines-la%CC%8Anga.pdf
https://nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2021/12/Gender-equality-guidelines-la%CC%8Anga.pdf
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Tabell 1.3.2. Nyckeltal inom jämställdhet 2022
 Kv/Män Fördeln % Trend/Status

av ett ständigt behov av ett aktivt arbete 
med dessa frågor. Dessutom är inte en 
jämn könsfördelning i sig tillräckligt 
för att uppnå ökad jämställdhet. I stra-
tegin är det tydligt att SNS ska arbeta 
med jämställdhetsfrågan och samtliga 
aktiviteter som stödjs av SNS, inklusive 
styrelsen och sekretariatet, förväntas nå 

målet om 40/60-fördelning mellan män 
och kvinnor. Sekretariatet har deltagit 
i kunskapshöjande seminarier kring 
både jämställdhet och barn och unga, 
men mäktade inte med att arrangera 
”Killmiddag” 2022. Jämställdhetsfrå-
gorna fick dock tillfredsställande upp-
märksamhet under SNS 50-årsjubileum. 

SNS styrelse   
Styrelsemedlemmar 5/5 50/50 ↑/ 
Observatörer 0/1 0/100 →/
Studerandeledamot 1/0 100/0 →/
   
Sekretariat   
Personal 4/2 67/33 ↑/ 
  
NordForNet ansökningar inför 2022-2026   
Ansökningar (koordinatorer) 2/4 33/67 ↓/
Beviljade (koordinatorer) 1/1 50/50 ↑/
Beviljade (medsökande) 5/5 50/50 -/
Beviljade (deltagare) 92/110 46/54 ↑/ 
  
Forskningsprojekt med bidrag 2022-2024   
Ansökningar (koordinatorer) 5/8 38/62 ↓/
Beviljade (koordinatorer) 3/4 43/57 ↑/
Beviljade (medsökande) 15/14 52/48 ↑/
Beviljade (deltagare) 38/37 51/49 ↓/ 
  
Ettåriga ForBioeconomy/SNS-nätverk med bidrag 2022   
Ansökningar (koordinatorer)  4/4 50/50 ↑/
Beviljade (koordinatorer) 4/3 57/43 ↓/
Beviljade (medsökande) 20/31 39/61 ↑/
Beviljade (deltagare) 147/161 48/52 →/

Nätverksansökn. ForBioeconomy-SNS 2023   
Ansökningar (koordinatorer) 5/2 71/29 ↓/
Beviljade (koordinatorer) 4/2 67/33 ↓/ 
  
Jubileumsutlysning 2023-2024   
Ansökningar (koordinatorer) 4/5 44/56 -/
Beviljade (koordinatorer) 4/2 67/33 -/

NordGen Skog/SNS stipendium 2022   
Ansökningar 3/6 (+1 NA) 30/60 ↓/
Beviljade 2/5 29/71 ↓/

/

Beslutade, 
ännu ej aktiva

Beslutade, 
ännu ej aktiva
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SNS bidrog även till arbetet med jäm-
ställdhet på NMRS generellt genom ett 
filmat kursmaterial där SNS arbete lyf-
tes fram som ett gott exempel. Arbetet 
med BioEquality med stöd från NIKK 
som siktar mot ökad jämställdhet med 
visst fokus på unga i tvärsnittet mellan 
bioekonomi och digitalisering fortlöpte 
enligt plan (se även tidigare redogörelse 
för Bioequality). Ungdomsperspektivet 
tas hänsyn till genom en studerandele-
damot i styrelsen.

1.4. Avvikelser och framtids-
utsikter
SNS har under 2022 levererat i linje med 
gällande strategi och NMRs handlings-
plan och vision. Aktiviteter gällande 
jämställdhet och unga har varit mycket 
hög. Sekretariatets tid har lagts på in-
terna arrangemang, ett jubileumsår med 
extra utlysning, strategiska satsningar, 
samt det fortsatta samarbetet med NKJ 
och NordGen. Pandemin påverkade 
fortfarande en del, inte minst gällande 
antalet events och möjligheten att när-
vara på ett vettigt vis även om det mesta 
har löpt på i fysisk form 2022. Kriget i 
Ukraina har givetvis påverkat agendan.

Intresset för att söka SNS-medel för 
ettåriga nätverk ligger stabilt men skulle 
kunna vara större. Pandemi och krig kan 

möjligen ha påverkat intresset och kon-
kurrens från många andra möten efter 
att pandemirestriktionerna har släppts. 
Kontraktsstoppet på NMR 2021 liksom 
nya rutiner 2022 har påverkat vissa ak-
tiviteter negativt och tagit resurser från 
sekretariatet, men har i det stora hela 
inte haft någon avgörande betydelse för 
verksamheten.

Samarbetet med SusFor samt deltagan-
de i FTP-aktiviteter har fortsatt inneburit 
ytterligare en kontaktyta mot den euro-
peiska arenan, liksom samarbetet kring 
IUFRO 2024 för både det nordiska res-
pektive globala samarbetet.

Att nå ut i digitala kanaler är en utma-
ning, men där SNS ändå verkar utveck-
las. Under året har ett flertal filmer pro-
ducerats, vilket kan ha gett en viss skjuts 
åt de digitala kanalerna.

SNS har gjort ett orimligt positivt re-
sultat vilket i princip enbart beror på 
Bioekonomiprogrammets dubbla inbe-
talningar 2022 samtidigt som styrgrup-
pen för programmet knappt har börjat ta 
beslut om projekt. SNS samlade utgifter 
var dock större än någon gång tidigare. 
SNS lämnar ett ur vissa synvinklar gott 
år bakom sig och hoppas på ett ännu 
bättre 2023.

SNS
Nordic Forest Research
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2. Årsredovisning 01.01.2022–31.12.2022
 Budget  Resultat  Resultat
 2022  2022  2021
 (SEK)  (SEK)  (SEK)
INTÄKTER
Ordinarie beviljning 7 910 000  13 460 545  8 238 482
SJFR samt WMSE Royalty (för 2 år-19/18) 150 000  313 688  316 604
Återbetalningar, avslutade projekt 0  620 734  
Bioekonomiprogrammet 650 000  4 150 294  0
NMR testbeds (425´DKK) 0    86 378
Bidrag till samarbete med NEF (100´DKK) 0    13 550
SNS Nätverk brand (75´DKK) 0    104 453
Bioequality (451´DKK) 0  92 839  450 377
Kol i mark (317´DKK) 0    370 025
OH från fakultet 175 000  174 996  260 004
Intäkter totalt 8 885 000  18 813 096  9 839 873
     
UTGIFTER     
Administration, sekretariat och styrelse:     
OH på fakultet 175 000  174 996  260 004
Lön inkl LKP och lokaler 2 107 000  1 991 178  843 853
(varav bioek.progr.)   (331 605)  
Resor och möten, styrelse + sekretariat 290 000  271 187  133 590
Hemsida mm 70 000  103 118  51 289
Kommunikation 600 000  118 677  725 719
Administration totalt 3 067 000  2 659 156  2 014 455
     
UTBETALNINGAR, STÖD OCH BIDRAG     
Nätverk 2022/2023 1 300 000  2 526 000  0
Forskningsprojekt 1 500 000  2 312 548  1 166 334
CAR/NordForNet 2 300 000  1 200 000  0
Jubileumsutlysning 0  3 046 696  
Särskilda satsningar 2 655 000  1 394 502  2 671 490
Bioekonomiprogrammet (utöver lön sekr) 0  614 494  
Utbetalningar totalt 7 755 000  11 094 240  3 837 824

Verksamhetsutgifter totalt 10 822 000  13 753 396  5 852 279
     
RESULTAT (kapital ej medräknat) -1 937 000  5 059 700  3 987 594
     
TILLGÅNGAR     
Kassa och Bank   5 059 700  3 987 594
Tillgångar totalt ackumulerat   12 967 122  7 907 422

KAPITAL och SKULDER     
Årets oförbrukade bidrag    5 059 700  3 987 594
Summa kapital och skulder   12 967 122  7 907 422
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INTÄKTSSPECIFIKATIONER     
Ordinarie beviljning (inkl bioekonomiprog.) 7 910 000  13 460 545  8 238 482
SJFR Royalty   150 000  313 688  316 604
Återbetalningar, avslutade projekt 0  620 734  0
Bioekonomiprogrammet (2021) 650 000  4 150 294  0
NMR testbeds (425´DKK) 0  0  86 378
Bidrag till samarbete med NEF (100´DKK) 0  0  13 550
SNS Nätverk brand (75´DKK) 0  0  104 453
Bioequality (451´DKK) 0  92 839  450 377
Kol i mark (317´DKK) 0  0  370 025
OH från fakultetet 175 000  174 996  260 004
Intäkter totalt (exkl kapital/överskott) 8 885 000  18 813 096  9 839 873

UTGIFTSSPECIFIKATIONER
ADMINISTRATION SEKRETARIAT     
Lön inkl lkp 1 932 000  1 690 675  712 528
(varav bioek.progr.)   (331 605)  
Resor 110 000  172 737  46 818
Administration och lokaler 0  128 282  131 325
OH på fakultet 175 000  174 996  260 004
OH SNS   172 221  
Hemsida  utveckling 70 000  103 118  51 289
Totalt 2 287 000  2 442 029  1 201 964 

STYRELSE     
Rese och mötesaktiviteter  180 000  98 450  86 772
Totalt 180 000  98 450  86 772

KOMMUNIKATION     
SJFR N&V  115 000    18 000
Wood Material Science and Engineering  100 000  100 000  200 000
Doktorandkurser (tidigare NOVA)  110 000    0
EFINORDstöd 245 000    490 000
EFI, medlemsavgift  30 000  18 677  17 719
Totalt 600 000  118 677  725 719

NÄTVERK     
N202201 Köpenhamns Universitet   200 000  
N202202 SLU   200 000  
N202203 NIBIO    200 000  
N202204 Skogforsk   200 000  
N202205 NINA   200 000  
N202206 SLU   126 000  
N202207 NIBIO   200 000  
Totalt 1 300 000  1 326 000  0
    
NÄTVERK N-2023     
N202301 SLU   200 000  
N202302 NIBIO   200 000  
N202303 SLU   200 000  
N202304 LUKE   200 000  
N202305 NIBIO   200 000  
N202306 LUKE   200 000  
Totalt 0  1 200 000  0

 Budget  Resultat  Resultat
 2022  2022  2021
 (SEK)  (SEK)  (SEK)
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FORSKNINGSPROJEKT     
SNS128   350 000  0
SNS129   348 334  116 334
SNS130   350 000  350 000
SNS131   338 000  350 000
SNS132   300 000  
SNS133   276 214  
SNS134   350 000  350 000
Totalt 1 500 000  2 312 548  1 166 334
     
CAR/NordForNet     
NFN01   600 000  
NFN02   600 000  
Totalt 2 300 000  1 200 000  0
     
JUBILEUMSUTLYSNING     
N202307   500 000  
N202308   494 300  
N202309   500 000  
N202310   500 000  
N202311   500 000  
SNS135   500 000  
Granskningskostnad   52 396  
Totalt   3 046 696  
     
BIOEKONOMIPROGRAMMET (exkl lön sekr)     
Projekt 0  572 745  
Resor och möten (kurser) 0  41 749  
Totalt 0  614 494  

SÄRSKILDA SATSNINGAR     
Nordgen stipendieutlysning 50 000  50 860  50 000
IUFRO conference/FAO 2022 150 000  150 000  
Tryck rapport ”Gender” 0  0  15 778
Digitalisering/testbeds 150 000  151 663  588 813
Kommunikatör (bokförs under lön fr 2022) 0  0  378 610
Projektkoordinator (i löner från 2022) 0  0  636 847
Utvärdering SNS 20/review ansökn. 21 0  0  29 091
Skogsstatistik 250 000  250 000  
Skogspolitiska nätverk 25 000  19 995  19 995
Killmiddag 100 000  0  
Bioequality 400 000  93 374  450 378
Kol i marken NKL 400 000  0  370 025
Matchmaking 100 000  0  27 500
SNS Nätverk brand 300 000  293 676  104 453
Särskilda insatser (Borgeby) 330 000  92 729  
Sommarmöte 200 000  0  
Jubileumsfirande 0  292 205  
Reserv 200 000  0  
Totalt 2 655 000  1 394 502  2 671 490
     
Utgifter totalt 10 822 000  13 753 396  5 852 279
     
RESULTAT -1 937 000  5 059 700  3 987 594

 Budget  Resultat  Resultat
 2022  2022  2021
 (SEK)  (SEK)  (SEK)



Tabell 1: Administrativa utgifter
(Anges i hela 1 000tal) 2022 2021 
 SEK SEK
Administrativa utgifter 2 540** 1 754*

*Exklusive fakultets/institutionsOH
**Inklusive OH

Tabell 2: Transaktioner perioden 2020–2022
 2020 SEK 2021 SEK 2022 SEK
Överfört från tidigare år 3 902 848 3 919 828 7 907422
Budget 10 426 285 9 315 866 8 885 000
Utbetalningar 9 950 307 5 852 279 13 753 396
Överföring till kommande år* 3 919 828 7 907 422 12 967 122

*Inkl royalty, extra beviljningar och ev återföringar

Tabell 3: Föråldrade medel pr. 31.12.2022
 Belopp (SEK)
Överfört från 2019 3 902 848
+ Budget 2020 9 967 287
 Utbetalningar 2020 9 950 307
 Utbetalningar 2021 5 852 279
 Utbetalningar 2022 13 753 396
 = Föråldrade medel* 0
*Inkl royalty, extra beviljningar och ev återföringar

Reykjavik 15 februari 2022 Alnarp 15 februari 2022 Alnarp 15 februari 2022

Tobias Johansson
Ekonom för SNS vid SLU

Årsredovisningen är upprättad i enlig-
het med förordningen om myndighe-
ters årsredovisning och budgetunder-
lag (2000:605) och förordningen om 
myndigheters bokföring (2000:606). 
Brytdagen för räkenskapsårets löpande 
bokföring var den 11 januari 2023. SLU 
använder ekonomisystem UBW Prod. 
SNS gjorde 2022 ett positivt resultat 
motsvarande ca 5 milj SEK mot ett bud-
geterat negativt resultat på knappt 2 milj 
SEK. Bioekonomiprogrammet tillkom 
under året med knappt 9 miljoner SEK. 
Pandemin har påverkat resultatet i posi-
tiv riktning då resor och möten inte har 
kunnat genomföras som planerat vilket 
resulterat i flera större återbetalningar.

På kostnadssidan har SNS inte bokfört 
något bidrag till doktorandkurser och 
inte heller något bidrag till vår avgående 
editor för SJFR. Ackumulerat överskott 

var vid utgången av 2022 drygt 13 milj 
SEK. Den primära orsaken till det ex-
trema överskottet är det tillkommande 
bioekonomiprogrammet som under året 
knappt kommit igång och därför byggt 
upp ett kapital om drygt 7,5 milj SEK.

Därutöver har SNS under året fått de 
oväntat stora återbetalningarna samti-
digt som växlingskursen varit rekord-
hög, 1,44 SEK i genomsnitt för en dansk 
krona. Lönekostnaden på sekretariatet 
har inte heller blivit lika stor som för-
väntat på grund av barnledigheter och 
utmaningar i att snabbt hitta nya med-
arbetare. Kapacitetsbristen på sekretari-
atet liksom avvaktan på politisk styrning 
har påverkat tex bioequality-projektet 
liksom kol i mark. Det är värt att notera 
att de sammanlagda utgifterna trots detta 
varit rekordstora med ett belopp om ca 
13,7 milj SEK. 

Bokslutskommentar

Edda Sigurdis Oddsdottir
Styrelseordförande SNS

Jonas Rönnberg
Chef för SNS sekretariat vid SLU

3. Nyckeltal och statistik
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Klimatförändringen gör att vi kan förvänta oss fler bränder, nya sjukdomar och 
insekter och det kommer att ställas nya krav på skogsnäringen. SNS har under 

2022 arbetat inom området genom till exempel Nordiska nätverket för skogs- och 
vegetationsbrand och projektet om resiliens. Ett flertal av de nätverk som SNS fi-
nansierar och som har varit aktiva under 2022 arbetar också med frågor som rör 
eller berörs av klimatförändringen.

SNS arbetar för ett starkt Norden som med enad röst kan ta del i Europeiska 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.

SNS fyllde 50 år 2022! Se firandet här.

SNS och NKJ har arbetat tillsammans i 
BioEquality-projektet för att samla verk-

tyg för en mer jämställd bioekonomisektor i 
Norden. Resultatet är nu klart att användas: 
en metodhandbok. Den innehåller en kombi-
nation av poddar, videor, litteraturrekommen-
dationer och vidare utbildningsmaterial som är tänkt att användas av utbildare vid 
nordiska universitet som undervisar i bioekonomirelaterade kurser.

I Norden finns redan starka kopplingar mellan länderna inom områdena skog, jord-
bruk, livsmedel och fisk. Det finns alltså goda förutsättningar för att öka och for-

malisera den gemensamma beredskapen inom Norden och därmed stärka resilien-
sen i alla länderna i händelse av kris.

NKJ och SNS har fått i uppdrag av Nordiska Ministerrådet att tillsammans under-
söka och utveckla resiliensen i den nordiska bioekonomin. Projektet har varit igång 
under 2022, och fortsätter 2023.

Ett urval av SNS aktiviteter:

SNS
Nordic Forest Research

2022Återblick

›››

■ Lisa Sennerby Forsse
■ Niels Elers Koch

VIDEO: SNS 50 år

https://nordicforestresearch.org/blog/2022/11/24/all-the-photos-from-sns-anniversary/
https://nordicforestresearch.org/gender-equality-in-the-nordic-bioeconomy-a-method-manual/
https://nordicforestresearch.org/blog/2022/10/18/nkj-ska-undersoka-motstandskraften-mot-samhalleliga-kriser/
https://nordicforestresearch.org/blog/2022/11/24/all-the-photos-from-sns-anniversary/
https://nordicforestresearch.org/blog/2022/11/24/all-the-photos-from-sns-anniversary/
https://www.youtube.com/watch?v=JRMwmedU5mM
https://www.youtube.com/watch?v=RmMQjq8VwZc
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● Utlysning för ettåriga nätverk
Fokus för utlysningen var skogsskador och 
klimat förändringen. Med det varmare klimatet 
ökar  också risken för brand, översvämningar och 
patogener i de nordiska skogarna. Läs mer om 
utlysningen här. Hitta de aktiva ettåriga nätverken 
längst ner på den här sidan.
 

● Jubileumsutlysning SNS 50 år 
Med den här utlysningen vill SNS se framåt 
 genom att använda den kunskap som har byggts 
upp under de senaste 50 åren för att kunna 
 erbjuda en bättre vetenskapligt baserad bas för en 
 konstruktiv dialog om framtida skogsbruk. De här 
nätverken beviljades medel.

Hur kan samarbetet mellan skogssektorn och brandsläck-
ningstjänster i Norden fungera? I en ny rapport ger vi 

de bästa exemplen på sam arbetsmodeller. Hör projekt ledare 
Tatiana Proisy om rapporten.

Nordiska nätverket för skogs- och vegetationsbrand har 
också arrangerat en fysisk träff i Trysil, Norge, för att 

presentera uppföljningen av rekommendationerna i den tidi-
gare rapporten ”Det nordiska skogsbruket – utmaningar i en 
framtid präglad av mer extremväder”. Se uppföljningen här.

Nordic Testbed Network har haft ett digitalt frukostmingel med nya och gamla 
nätverksmedlemmar. Se det här.

Nätverket har också arrangerat ett par events för nätverkets medlemmar. Det 
första var ett digitalt event som handlade om digital twins, det andra var 

ett fysiskt event på Köpenhamns Universitet i Taastrup där 
deltagarna fick se digital teknik i praktisk användning 

inom forskning i den gröna näringen.

SNS och NKJ deltog på den stora jordbruks-
mässan Borgeby Fältdagar i södra Sverige 

och arrangerade två dialogmöten. Ett handlade 
om hur vi hanterar vildsvin i de olika nord-
iska länderna, det andra om snabbväxande 
lövträd. Det var ett begränsat antal deltagare, 
men en bra dialog och diskussion.

Utlysningar

Utlysningar
● Stipendie

SNS och NordGen Forest stipendium med fokus på frö- och 
plantproduktion, föryngringsmetoder och trädförädling utlyses 

varje år den 15 december. Läs mer utlysningen 2022 här.
VIDEO: Therése Strömvall Nyberg

VIDEO: Bishnu Timilsina

https://nordicforestresearch.org/blog/2022/04/04/open-call-research-networks-in-forest-damage-and-climate-change/
https://nordicforestresearch.org/blog/2022/04/04/open-call-research-networks-in-forest-damage-and-climate-change/
https://nordicforestresearch.org/efinord-sns-networks/
https://nordicforestresearch.org/blog/2022/08/26/sns-50th-anniversary-call-for-research-projects-and-networks/
https://nordicforestresearch.org/blog/2022/11/21/anniversary-call-these-are-the-new-research-networks/
https://nordicforestresearch.org/blog/2022/11/21/anniversary-call-these-are-the-new-research-networks/
https://nordicforestresearch.org/blog/2022/04/01/9449/
https://www.youtube.com/watch?v=aVWV5q45ey0&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=aVWV5q45ey0&t=5s
https://skogsbrandnorden.org/wp-content/uploads/2021/02/Extremva%CC%88der_Raport-1.pdf
https://skogsbrandnorden.org/wp-content/uploads/2021/02/Extremva%CC%88der_Raport-1.pdf
https://skogsbrandnorden.org/wp-content/uploads/2022/10/presentation-brand-mini-x.pdf?fbclid=IwAR2gN9JptNazP8zzZMY3-vpfoobeyoTC1HVmC4mDwr8_4RJSf2x94ij7JZ8
https://nordictestbednetwork.se/march-25-2022-morning-catch-up-mingle/
https://nordictestbednetwork.se/2022/05/06/virtual-meeting-on-digital-twins-use-cases-opportunities-challenges/
https://nordictestbednetwork.se/2022/10/05/coming-up-physical-meeting-digitalisation-in-action/
https://nordicforestresearch.org/blog/2022/12/06/scholarship-in-forest-seed-plant-production-regeneration-and-breeding-apply-now/
https://www.youtube.com/watch?v=gKsNdXFDYCM
https://www.youtube.com/watch?v=0rHqKJSK_8k
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Ett axplock av aktiviteter i SNS nätverk 2022

Ett av SNS nätverk, Nordic Growth and Yield Researchers Network, arrangerade 
sin återkommande konferens i Litauen 7-9 juni, 2022.

SNS-nätverket Ecological restoration methods for sustainable forest use har ar-
rangerat ett seminarium om restoration av skog. Syftet var att diskutera ekolo-

gisk och ekonomisk nytta av skogsrestaurering i de nordiska länderna.

Det SNS-finansierade nätverket Polytree arrangerade 
en hybridworkshop 13-15 Juni 2022 i Köpenhamn 
med 14 deltagande nätverksmedlemmar, 4 inbjudna 

talare och 17 externa deltagare via länk. Teman 
på workshopen var polyploid formation i träd 

och andra växter, den evolutionära rollen av 
polyploidi, hur genom och fysiologi påver-
kas av polyploidi och användningen av po-
lyploidi i odling.

Nätverksmedlemmarna har också haft en 
rad möten där de arbetat med att konstrue-
ra en databas med litteratur om polyploida 

träd.

Scandinavian Society of Forest Economics 
(SSFE) höll sin konferens The Biennial 

Scandinavian Society of Forest Economics me-
eting 2022 i Umeå med 70 deltagare. Huvudtalare 

var professor Maarit Kalio (Norwegian University of Life 
Sciences) och professor Georg Winkel (Wageningen University). Det hölls också ett 
50-tal presentationer med varierande teman, och en exkursion.

Biokol kan användas för markförbättring och för att begränsa klimatförändring-
en. Forskningen om användning av biokol i skogsbruket har precis börjat ut-

vecklas. Nätverket Biochar in forestry har haft ett flertal digitala möten och en 
tvådagars workshop på ämnet. En rapport är i princip färdig och kommer att pre-
senteras av nätverket i början av 2023.

Huvudaktiviteten för PROFOR-nätverket 2022 var skogsseminariet Multifunc-
tional Forests – Trilemma of providing biodiversity, carbon sequestration and 

raw material for Europe, som anordnades den 14 juni i Bryssel. Syftet med evene-
manget var att ge vetenskapsbaserat politiskt stöd i motstridiga skogsförvaltnings-

2022 blev äntligen året när pandemin inte längre satte sin prägel 
på precis allt. Forskare och andra intressenter har kunnat träffas på 
 seminarier, workshops och konferenser igen. Men vi har också lärt oss 
att mycket fungerar bra digitalt, så vi har kunnat fortsätta att välja det 
 digitala, mer miljövänliga alternativet när resultatet ändå har blivit lika 
bra.

›››

https://nordicforestresearch.org/n2021-04/
https://nordicforestresearch.org/blog/2022/06/15/latvia-conference-gave-room-for-young-researchers/
https://nordicforestresearch.org/n2022-05/
https://nordicforestresearch.org/blog/2022/05/09/9505/
https://nordicforestresearch.org/n2022-01/
https://nordicforestresearch.org/blog/2022/05/12/join-the-workshop-on-polyploidy/
https://nordicforestresearch.org/n2022-02/
https://nordicforestresearch.org/n2022-02/
https://www.slu.se/ssfe2022
https://www.slu.se/ssfe2022
https://www.slu.se/ssfe2022
https://nordicforestresearch.org/n2022-07/
https://nordicforestresearch.org/n2022-07/
https://nordicforestresearch.org/n2020-05/


Samnordisk Skogsforskning (SNS)  Årsrapport 2022

33

mål till EU:s beslutsfattare och andra Brysselbaserade intressenter. Två möten med 
intressenter hölls i samband med seminariet.

En policy brief har också arbetats fram: Future trends in forest management.

SNS-nätverket Where is the water in acetylated wood? har sammanställt och ana-
lyserat data. Medlemmarna har arbetat vidare på en idé om fortsatt samarbete. 

Man sökte och beviljades finansiering för detta!

ForPol är ett systerprojekt till ett större projekt som heter Green Forests policies: a 
comparative assessment of outcomes and trade-offs across Fenno-Scandinavia. 

ForPol har utarbetat en strategi för GreenPol, och organiserat övning för att öka 
deras kompetens i att engagera intressenter.

Forskningsprojektet Breeding without breeding (BWB) har kommit en bra bit på 
väg mot sitt mål att bidra med kunskap för att implementera en helt ny modell 

för trädförädling och att stärka samarbetet mellan de nordiska länder som har lik-
artade förädlingsstrategier och tankar om hållbarhet i skogsbruket. Ett webinarium 
arrangerades den 17 januari 2023.

Northern European Network for Wood Science and Engineering (WSE) har hållit 
en PhD-kurs i samband med en tvådagarskonferens i norra Tyskland.

Stronger together – facilitating efforts in birch breeding in the Baltic Sea regi-
on arrangerade en tvådagars workshop i södra Finland, med både seniora och 

nyare forskare och representant för industrin. Efter workshopen har Skogforsk och 
LUKE ansökt till Skogssällskapet om ett forskningsprojekt. Skogforsk har inlett ett 
samarbete med IBL i Warszawa kring analys av producerade björkfrön.

Inge Stupak/Advancing the dialogue on pathways towards sustainable 
development for forest landscapes: research, monitoring and governance
Johannes Breidenbach/CARISMA
Raija Laiho/CAR-ES
Rolf Björheden/NB-Nord
Mika Mustonen/PROFOR 2
Hans Fredrik Hoen/NOFOBE

›››

VIDEO: intervjuer med nätverkskoordinatörerna

https://jukuri.luke.fi/handle/10024/551949
https://nordicforestresearch.org/sns-125/
https://nordicforestresearch.org/sns-128/
https://nordicforestresearch.org/sns-129/
https://nordicforestresearch.org/sns-129/
https://nordicforestresearch.org/n2022-03/
https://www.uni-goettingen.de/de/program/652955.html
https://nordicforestresearch.org/n2022-04/
https://nordicforestresearch.org/n2022-04/
https://ibl.waw.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=fxeRYb6mPQU
https://www.youtube.com/watch?v=fxeRYb6mPQU
https://www.youtube.com/watch?v=Zr-aPpjbUC8
https://www.youtube.com/watch?v=iP0K2GGJGFU
https://www.youtube.com/watch?v=nUAaGiMA89Q
https://www.youtube.com/watch?v=nUAaGiMA89Q
https://www.youtube.com/watch?v=UQMRXfhj2cE
https://www.youtube.com/watch?v=UQMRXfhj2cE
https://www.youtube.com/watch?v=PQu8686qazc
https://www.youtube.com/watch?v=PQu8686qazc
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2022Ecological restoration for sustainable forest use har hållit ett skogsrestaurerings-
seminarium 29-31 augusti 2022. Efter seminariet togs ett initiativ bland några 

av deltagarna att skriva en ansökan till EU. Ett annat initiativ som sprungit ut ur 
seminariet är ett försök bland några deltagare att skriva en forskningsansökan till 
Norges forskningsråd.

NEFUN har haft regelbundna möten under året. Två möten har varit förberedelser 
för större ansökningar och ett fortsatt arbete med att systematiskt sammanfatta 

relevant publicerat material angående klimatbetingade förändringar i klövdjurens 
betesvanor.

HEMISURF-nätverket har fått en artikel accepterad av Journal of Agricultural 
and Food Chemistry: Potential of wood hemicelluloses and their derivates as 

food ingredients.

Samnordisk Skogsforskning (SNS)  Årsrapport 2022

SNS
Nordic Forest Research

https://nordicforestresearch.org/n2022-05/
https://nordicforestresearch.org/n2022-06/
https://nordicforestresearch.org/sns-127/
https://doi.org/10.1021/acs.jafc.2c06449
https://doi.org/10.1021/acs.jafc.2c06449
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Norden som region blir en starkare del av Europa när länderna samarbetar. 
SNS skapar plattformar för nordiskt samarbete mellan forskare i skogs-
sektorn för att stärka forskning inom skog och skogsbruk. Kunskapen som 
nätverken producerar förser makthavare med en vetenskaplig bas för 
de beslut som rör skog och klimat.

SNS arbetar utifrån de centrala fokusområdena i det nordis-
ka samarbetet:
• Ett grönt Norden: Klimatet kräver åtgärder genast. 
Skogsbruket kan vara en viktig del av lösningen. SNS har det 
gröna perspektivet med i alla delar av sitt arbete. 
• Ett konkurrenskraftigt Norden: Skogsbruket är en stor och 
viktig del av bioekonomin. För att skapa ett riktigt konkurrenskraf-
tigt Norden måste resurserna tas tillvara på ett effektivt sätt. Gemensam 
forskning och kommunikation över nationsgränserna bidrar till en starkare 
skogsbruks sektor.  
• Ett socialt hållbart Norden: Nätverken som SNS finansierar måste pre-
sentera en plan för att inkludera och involvera både doktorander och unga 
 forskare såväl som kvinnliga, manliga och icke-binära forskare.

 
Nya ettåriga nätverk
I april 2022 öppnade SNS, tillsammans med Forest Bioeconomy Network, 
en utlysning av finansiering till forskarnätverk. Det huvudsakliga fokusom-
rådet för denna utlysning var förebyggande av, och hantering av risker för, 
skogsskador i Norden med speciellt fokus på klimatförändringen.

Jubileumsutlysning
2022 fyllde SNS 50 år. Med anledning av det gjorde vi en extra utlysning av 
medel till forskarnätverk och -projekt. Nätverkande mellan nordiska skogsfors-
kare är en hörnsten i SNS arbete så ett bättre sätt att fira kunde vi inte hitta.

Här vill vi visa de fördelar det har att nätverka inom skogsforskningen i de 
nordiska länderna.

2022Nya nätverk

›››
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Alien forest pathogens and pests in the changing environment, focus on North Europe
Nätverket kommer att etablera samarbete mellan nordeuropeiska forska-

re som arbetar med det ökande trycket av skogssjukdomar och 
skadedjur som är en följd av klimatförändringen. Man kom-

mer också att initiera möjliga EU-projekt.
Under 2023 arrangeras en 2-3-dagars workshop/se-
minarium på Gotland, och fältutflykter till tallskogar 
skadade av Diplodia, platser med det man tror är 
ADB-tolerant ask och almskogar smittade av DED.

Northern European Network for Wood Science and 
Engineering (WSE)

Målet för det här nätverket är att samordna och stärka 
nordeuropeisk forskning inom trävetenskap och trätek-

nik genom att driva vidare ett etablerat nätverk mellan 
seniora forskare, doktorander, postdoktorer och industrire-

presentanter. För 2023 fokuserar nätverket på utmaningar och 
möjligheter kring återvinning och återanvändning av trä och träprodukter.

Det nya och innovativa WSE-YRF (forum för unga forskare) etablerades 2021 och 
har hög prioritet för WSE.

Critical spatial dimensions for climate-resilient Nordic forests (CSDs-FOR)
Med ett rumsligt perspektiv kan man förvalta skogen så att man minskar sårbar-
heten för bränder, översvämningar, skadedjur och patogener. Nätverket strävar att 
förbättra skogarnas motståndskraft mot påfrestningar som följd av klimatföränd-
ringen, samt att sprida kunskapen till andra regioner med liknande förhållanden.

Bark beetles, their fungal associates and climate change: tackling multi-faceted 
risks with multidisciplinary research
Huvudfokuset för nätverket är att skydda de ekosystemtjänster som skogarna står 
för. Hoten mot dessa är ett förändrat klimat, skadedjur och patogener. Nätverket 
kommer att identifiera kunskapsluckor kring den komplexa interaktionen mellan 
träd, barkborrar och svampar, särskilt i områden där skadedjur och patogener kan 
öka mer på grund av klimatförändringar och till exempel stress som orsakas av 
torka. Detta projekt utgör en startpunkt för en hållbar förvaltning av skogsresurser 
utifrån konceptet precisionsskogsbruk.

Nya ettåriga nätverk
Skogsskador och klimatförändringen
Det huvudsakliga fokusområdet för den här utlysningen var  förebyggande 
och riskhantering av skogsskador i Norden. Klimatförändringarna gör 
det omöjligt att förbise de ökade riskerna för brand och översvämningar i 
 Norden. Vi kan också få se nya skadedjur och invasiva arter när klimatet 
blir varmare.

›››
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Integrating Soil Monitoring in Nordic Forests – data harmonization, future designs 
and studies to examine soil function at different scales (NorForSoil)
NorForSoil ska skapa en plattform för forskare och andra intressenter inom över-
vakning av skogsmark i de nordiska och baltiska länderna. Man kommer att under-
söka potentialen för integrering och harmonisering av mark övervakningssystem 
över landsgränserna. NorForSoil kommer att fokusera på kolet som är bundet i 
marken, men också inkludera andra mätbara variabler i en potentiell harmonise-
ring av data och metodutveckling.

Promoting sustainable forestry in a growing bioeconomy 
for Europe (PROFOR)
Nätverket ska främja en hållbar användning av 
skogar i Europa genom att syntetisera veten-
skapsbaserad kunskap för bättre att handtera 
de motstridiga målen med användningen av 
skogar. Ett annat mål är att öka samspelet 
mellan vetenskap och politik, och föra sam-
man forskning, industri, politik och intres-
senter från dessa sektorer i de deltagande 
länderna och dessutom Bryssel.

›››
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SNS jubileumsnätverk/-projekt
Resursförvaltning och biologisk mångfald 
Det övergripande fokuset för SNS jubileumsutlysning var resursförvaltning 
och biologisk mångfald i nordiska skogar, med tonvikt på utvecklingen 
av nordiska skogar och samspelet mellan resursförvaltning och biologisk 
mångfald. Hur kan vi, när vi ser framåt, använda kunskapen från forskning-
en under de senaste 50 åren för att säkerställa produktiva skogsekosystem 
för framtiden?

Synthesis of continuous cover forestry in boreal Nordic countries
Syftet med nätverket är att utarbeta en rapport som sammanfattar aktuell kunskap 
och kunskapsluckor om hyggesfritt skogsbruk. Rapporten kommer att inkludera 
skogsföryngring, genetiska effekter, tillväxt och avkastning, avverkning, patogener 
och skadedjur, biologisk mångfald, effekter på vatten, bindning av kol, ekonomi, 
skogsplanering, mångsidig användning av skogar och skogsägarens inställning till 
metoden.

Advancing Silvicultural Technology
Det långsiktiga målet för nätverket är att säkra ekosys-

temtjänsterna från nordiska och baltiska skogar. Det-
ta genom att samla expertis inom skogsvetenskap 

och teknik med fokus på ett multifunktionellt 
skogsbruk. Det kommer att arrangeras ett kom-
binerat seminarium/workshop. Man vill skapa 
en tvärvetenskaplig plattform i Norden-Balti-
kum. Man hoppas också kunna initiera framtida 
nätverksaktiviteter och komma med nya gemen-
samma projektförslag.

Joining Nordic forces for more birch
Det övergripande syftet med nätverket är att dela 

kunskap och erfarenheter om förädling av björk, för-
ökning av björkplantor och odling av björkskog genom ett 

samarbete mellan expertis på området från de nordiska och bal-
tiska länderna.

Longterm deadwood trends in Fennoscandia
Nätverkets mål är att sammanställa kunskap och de historiska och samtida trender-
na för död ved i de fennoskandiska länderna.
Man vill också underlätta en ansökan för en gemensam fennoskandisk, storskalig 
analys av trender inom framtida utveckling av mängden död ved under olika för-
valtnings- och klimatscenarier. ›››
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Inventory data to analyse spatio-temporal drivers of Nordic forests
Nätverket har två huvudmål som ska uppnås genom att underlätta samarbetet mel-
lan forskare med spetskunskap:
• Genomföra analyser som kommer att förse beslutsfattare med information om 
förändringar i framtida skogsresurser och ekologiska indikatorer över hela Norden.
• Bygga forskningskapacitet bland unga manliga och kvinnliga forskare, och att ta  
hänsyn till genusfrågor, inom detta område. Viktigt är att fokus ligger på mentor-
skap av unga forskare.

Training the next generation forest scientists through integrative fungal research as 
cross-sector and crossborder collaboration (ForestFun)
Nätverket vill bidra med träning för den kommande generationen av forskare, ge 
dem grundkunskaper om lavar och svampar, och metoder för att studera dessa or-
ganismer. Man vill öka nätverkandet mellan generationer, sektorer och nations-
gränser för att öka möjligheterna för gemensamma forskningsprojekt i de nordiska 
länderna. Tre workshops ska genomföras som ett litet pilotprojekt för att se effek-
terna av olika sätt att sköta den boreala skogen i Norge, Finland och Sverige, på 
lavar och svampar.

SNS
Nordic Forest Research


