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Årsrapport för 
NORDISK KOMMITTÉ FÖR JORDBRUKS-  OCH MATFORSKNING (NKJ)

Sammanfattning
Verksamheten inom NKJ fortsätter att utvecklas positivt i förhållande till de mål som finns för verk-
samheten.  Under 2018 har NKJ lämnat delrapporter till Nordiska Ministerrådet i aktiviteter kring 
 digitalisering i de  gröna näringarna och kol i åkermark. NKJ har vidare under året fått i uppdrag att  leda 
arbetet med en utvärdering av konsekvenserna av den historiska torkan som drabbade flera nordiska 
länder under 2018. Arbetet påbörjades under hösten 2018 och ska rapporteras under våren 2019.

Under året har NKJ bidragit som stiftare till Nordic Food Partnership med säte hos forskningsinstitutet 
RISE. Vi kommer att bidra ekonomiskt även under 2019. Vidare har en NKJ bidragit till en konferens 
arrangerad av NJF 

Den höga aktivitetsnivån visar sig också i att beslut har tagits och pengar betalats ut till fem andra  aktivi-
teter och nätverk. Därutöver har NKJ engagerat sig i seminarier och konferenser  tillsammans med andra 
aktörer. 

Huvudmål för NKJ
NKJ:s huvudmål är att bidra till en bärkraftig, kunskapsbaserad och innovationsinriktad jordbruks-, livs-
medels- och rennäringssektorn i de nordiska länderna, stödja gemensamma nordiska forsknings insatser 
på området, öka kunskapsunderlaget för forskningspolitiken i Norden och stärka Nordens position inom 
ansvarsområdet på den europeiska forskningsarenan.
 
Övergripande
Övergripande styrdokument för NKJ:s verksamhet är stadgarna (reviderade 2014-11-26). De i stadgarna 
formulerade målen och uppgifterna är omsatta i NKJ:s strategi för 2015–2018. Varje år formuleras också 
en verksamhetsplan och budget för det kommande året. Under året antog Ministerrådet ”Samarbejdspro-
gram 2017-2020: Ministerrådet for fiskeri, havbrug, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug”, som bidrar till 
att stärka det nordiska samarbetet på området. Under året har en ny strategi arbetats fram för perioden 
2019-2021.
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1. Verksamhetsberättelse
1.1 Aktiviteter
Styrelse och strategigrupp
NKJ:s styrelse har sammanträtt två gånger. Den 
7 juni på Alnarp, Sverige, och med  efterföljande 
exkursion den 8 juni i mellersta och södra  Skåne, 
samt 23 oktober på Norges Forskningsråd, 
 Lysaker, Norge.
Strategigruppen har sammanträtt 5 april och 18 ok-
tober per telefon. Vidare har sekretariatet och ordfö-
randen medverkat vid ÄK-FJLS (Jord och skogsbruk) 
möten i Köpenhamn, 17-18/3, respektive 14/11 för att 
avrapportera och informera inför godkännande av 
budget och verksamhetsplan för 2019. 

NKJ:s sekretariat
Kansliets personal består av generalsekreterare 
för NKJ, agronom Per Hansson samt kommu-
nikatör Katarina Ekegren som är anställd av 
NKJ tillsammans med SNS. Norge har innehaft 
ordförandeskapet under 2018 med Nina Solheim, 
Norges forskningsråd, som ordförande. Sekreta-
riaten samordnas internt på SLU genom vicede-
kan Jonas Rönnberg som även är huvudansvarig 
sekreterare för SNS. Styrelsen beslutade 2017 om 
lokalisering av NKJ till SLU, Alnarp, Sverige för 
perioden 2018-2019. 

NKJ strategi 2019-2021
Styrelsen har under 2018 arbetat intensivt med 
att ta fram en ny strategi för perioden 2019-2021. 

Forskning
En stor del av NKJ:s verksamhet består av stöd 
till nordiska forskarnätverk som bidrar till strate-
gins mål och utveckling av en nordisk biobaserad 
samhällsekonomi.

Utlysningar
Syftet med utlysningarna är att bidra till att stär-
ka kunskapsgrunden för utveckling av forsknings- 
och innovationspolicy med fokus på bioekonomi 
och klimatutmaningar. 

Utlysningar 2018
Utlysning One Health med fokus på hur låg, 
eller ingen antibiotikaanvändning kan bidra till 
ökad hälsa för människor och djur, matsäkerhet, 
hållbar utveckling av av biologiska resurser, ökad 
konkurrenskraft, resiliens och minskad klimatpå-
verkan från primärproduktionen och diversifie-
rade ekonomier. Utlysningen uppmärksammades 
av Vetenskapsrådet som förklarade sig intresse-
rade av att bidra finansiellt med medel till utlys-
ningen, vilket gjorde att utlysningen senarelades 
och öppnade den 14 December 2018 och stänger 
den 15 Februari 2019. 

Aktiva NKJ finansierade  
forskningsprojekt  2018–2019:
●  Added value to nordic Baltic sustainable food 
research with quality and health perspective, 
koordinator: Gerd Vegarud, NMBU, Norge
●  Nordic feeding recommendations for horses, 
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koordinator: Rasmus Bovberg Jensen, NMBU, 
Norge
●  Effects of extreme weather on agricultural pro-
duction and environment, koordinator: Marianne 
Bechmann, NIBIO, Norge
●  NORSE – Nordic Ovine Research, Surveillance 
and Epidemiology, koordinator: Clare Phythian, 
NMBU, Norge
●  The Nordic Rye Forum, koordinator: Rikard 
Landberg, Chalmers, Sverige
●  Healthy udders for sustainable milk produc-
tion, koordinator: Päivi Rajala Schultz, University 
of Helsinki, Finland
Seminarium om mastitis

Aktiva SNS-/NKJ-nätverk 2018–2019:
●  NKJ-SNS 05: Advancing the bioeconomy 
transition in the Nordic Region (BioWiseTrans), 
 koordinator: Karen Refsgaard, Nordregio
Möte för att jämna vägen för bioekonomin
●  NKJ-SNS 06: DIALOGUE BIOCONTROL – 
Improving utilization of biocontrol research for 
 practical plant protection solutions in agriculture 
and forestry, koordinator: Ramesh Vetukuri, SLU
Nätverkssymposium om biocontrol
●  NKJ-SNS 07: Neonectria cankers on trees – 
meeting changed climatic conditions and incre-
ased problems in Nordic horticulture and forest 
production by interdisciplinary networking, 
koordinator: Jorunn Børve, NIBIO
●  NKJ-SNS 08: Genes4Change: Adaptation, mi-
tigation and breeding of trees and crops for future 
climate, koordinator: Katri Kärkkäinen, LUKE
●  NKJ-SNS 09: FiberTies – The use of fibrous 
materials from biomass, koordinator: Anne 
Christine Steenkjær Hastrup, Danish Technologi-
cal Institute

Tidigare beslutade, ännu ej slutförda 
projekt: 
● Network on enhancing the use of economics in 
animal health and welfare research in the nordic 
countries (Nordic NEAH), koordinator: Jarkko 
Niemi, LUKE, Finland

Projekt som slutförts under 2018:
●  NJF Organic Conference 2017 – Organic 
for tomorrow’s food systems, koordinator: 
Carina  Tikkanen-Kaukanen, University of Helsin-
ki, Finland. Konferensen genomfördes 19-21 juni 
I Mikkeli, Finland. Syftet med konferensen var 
att dela och  diskutera de senaste forskningsresul-
taten inom  ekologisk mat och jordbruk och dess 
påverkan på  samhället. Konferensen samlade om-
kring 80 deltagare. Förutom fyra keynote papper 
och -presentationer mottogs 45 olika abstrakter, 
vilket ledde till 38 muntliga presentationer, 9 af-
fischer och 8 ytterligare posters. Sju olika länder 
presenterade sig med posters: Danmark, Estland, 

Finland, Lettland, Litauen, Norge och Sverige.

Seminarier och konferenser
● Digitalisering Det nordiska ministerrådet 
för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och 
skogsbruk (MR-FJLS) lyfte under sommarmötet 
2017 fram digitalisering som ett viktigt område 
för sektorernas utveckling. NKJ och SNS ålades 
att förbereda underlag på temat ”Digitalisering 
i den nordiska bioekonomin” för att identifie-
ra aspekter av digitaliseringen med strategisk 
relevans för en konkurrenskraftig nordisk 
bioekonomi. Som en del i detta anordnade NKJ 
tillsammans med SNS workshopen “Bioeconomy 
and digitalization: shaping the Nordic future” för 
ämbetsmannakommittén för jordbruk och skogs-
bruk (ÄK-FJLS) och i förlängningen de nordiska 
ministrarna. Underlaget till workshopen som 
hölls den 17 April på Ministerrådets sekretariat i 
Köpenhamn finns här.

● NKJ har även organiserat två “Matchma-
king-dagar” tillsammans med SNS under 2018, 
en i Sverige (SLU, Alnarp) den 8 maj och en i 
Norge (NIBIO, Ås) den 8 november. Respektive 
matchmaking-dag hade cirka 40 anmälda delta-
gare. Syftet var att synliggöra NKJ för relevanta 
forskare och att ge deltagarna information om 
vilka finansieringsmöjligheter som NKJ erbjuder 
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och hur man ansöker till dessa, nya kontakter och 
chans att bilda nya nätverkskonstellationer eller 
förbättra redan existerande sådana, samt inspira-
tion och tips kring att hålla i och ingå i effektiva, 
nordiska forskarnätverk. 

Medverkan i och samarrangemang av konferenser 
har resulterat i större förståelse för NKJ:s möjliga 
roll i det nordiska samarbetet inom området samt 
bidragit till att bygga upp ett nätverk för NKJ. 
 
Uppdrag och initiativ
● Under 2017 fick NKJ i uppdrag av Näringsde-
partementet i Sverige och Nordiska Ministerrådet 
att i samband med det svenska ordförandeskapet 
2018, planera för aktiviteter inom digitalisering 
och de gröna näringarna och livsmedelsförsörj-
ning i händelse av kris. Arbetet resulterade i en 

sammanställning av prioriterade områden, en 
workshop för att utveckla underlaget inför mi-
nistrarnas sommarmöte där fortsatta satsningar 
diskuterades. En konferens genomfördes av NJF 
under temat Jordbruk i civilförsvaret.
● Nordiska Ministerrådet beslutade 2017 att ge 
i uppdrag åt NKJ att samordna ett arbete med 
projekt kring kolinlagring i åkermark. Under 
2018 påbörjade NKJ och SNS arbete med att dels 
ta reda på hur vi kan öka kolinlagringen i mark, 
dels utveckling av modellerings- och utsläpps-
beräkning vilket presenteras i en rapport och en 
broschyr, i samband med Ministerrådsmötet i 
Haparanda 26-29 juni 2018.
● Nordisk livsmedelsindustri är ledande i värl-
den på flera områden. NKJ har engagerat sig i att 
 förstärka nordiska nätverk på området bl a genom 
fördjupad dialog med Food Nexus Nordic. Vilket 
under 2018 ledde till att NKJ medverkade till bil-
dandet av Nordic Food Partnership. Ordföranden 
i NKJ deltar i NFP:s styre som observatör.
● NKJ är medsökande i en ansökan till Socialfon-
den om ett projekt (förstudie – analysfas) med fo-
kus på arbetskraftsförsörjningen till sektorn från 
primärproduktion till förädling. Huvudsökande 
är Lantbrukarnas riksförbund, Sverige. Medel 
beviljades under 2018. 
● Med anledning av sommarens extrema väder 
hölls 19 september 2018 ett extrainkallat minis-
termöte i Stockholm för att diskutera ett utökat 
nordiskt samarbete vid framtida extrema situatio-
ner med stora negativa effekter för det nordiska 
jord,- och skogsbruket. NKJ fick i uppdrag att 
samordna en arbetsgrupp inom jordbruk med re-
presentanter från de nordiska länderna, inklusive 
Åland, Färöarna och Grönland samt en represen-
tant för NordGen. Läs mer!

Arbetsgruppen för rennäringsfrågor
Arbetsgruppen har haft en låg aktivitet under 
2018. Främst beroende på omfattande perso-
nalförändringar i arbetsgruppen. Planering har 
gjorts för högre aktivitet under 2019 bla genom 
kontakter med NOVA University networks. 

1.2 Information och  
kommunikation
Sekretariatet är ansvarigt för att driva NKJ:s 
informations- och kommunikationsarbete. Fokus i 
arbetet inom NKJ har legat på upprättandet av ett 
nyhetsbrev och att skapa publik på sociala medier.

Presentationsmaterial
Vi har förnyat vårt presentationsmaterial och 
sedan i höstas används vår nya logotyp. Det 
har också tagits fram informationsmaterial till 
exempel i samband med kol i mark- och digitali-
seringsprojektet. 
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Kontaktnät
Genom den delade kommunikatören kan vi 
samordna vissa kommunikationsinsatser med 
SNS och organisationerna kan till viss del utnyttja 
varandras kontaktnät. I samband med utlysning-
ar och event används medlemsorganisationernas 
och Nordiska Ministerrådets informationskanaler 
för att nå fler nordiska forskare och aktörer.

Hemsidan
På vår hemsida (nordicagriresearch.org) finns all 
information om våra utlysningar, ansöknings- 
och rapporteringsformulär. Här finns nyheter om 
våra nätverks olika aktiviteter och om organisa-
tionens egna projekt.

Sociala medier
Sedan förut har vi konton på Facebook och 
Twitter, men nu också på LinkedIn. Vårt Face-
book-konto uppdateras en gång per dag, och de 
uppdateringarna går också automatiskt ut på 
Twitter. Här kan vi lägga ut länkar till våra egna 
aktiviteter men också andras forskning och utlys-
ningar som är av intresse för vår målgrupp. På det 
sättet skapar vi ett skyltfönster där vi profilerar 
oss. På LinkedIn läggs bara våra egna utlysningar 
och aktiviteter ut.

1.3 Samarbeten inom norden och 
internationellt
Samarbeten inom norden 
NKJ samarbetar aktivt med NMR:s övri-
ga samarbets organisationer inom jord- och 
skogsbruk och inom mat sektorn.   Vidare har 
sekretariatet inlett samarbete med Nordisk 
råds udvalg for et holdbart Norden. NKJ har 
även varit aktivt i arbetet med en ny nordisk 
 bioekonomistrategi genom närvaro och bidrag 
till ”BSR Bioeconomy  Council”  respektive NBP 
(Nordic  Bioeconomy Panel).

Internationella nätverk
Många av NKJ:s styrelsemedlemmar deltog 
under 2018 i centrala europeiska forum for 
jordbruksforskning och bioekonomi; framför allt 
som medlemmar av JPI FACCE (Agriculture, 
Food Security and Climate Change) och SCAR 
(Standing Committee on Agricultural Research) 
och ERA-NETs. Syftet med det internationella 
 engagemanget är att stärka Nordens position 
inom jordbruks- och livsmedelsforskningen på 
den europeiska forskningsarenan och bidra till 
vidareutvecklingen av det europeiska forsknings- 
och  innovationssamarbetet. Genom deltagandet 
har nordiska frågor tagits med i diskussioner och 
nordiska modeller och exempel har fått uppmärk-
samhet i europaomfattande forum. NKJ önskar 
en proaktiv roll och sätter viktiga frågor på den 
forskningspolitiska dagordningen i Norden och 
Europa.

1.4 Avvikelser  
och framtidsutsikter
Verksamheten under 2018 har präglats av att på 
ett strukturerat sätt arbeta med verksamhets-
utveckling. Under året har styrelsen arbetat med 
att ta fram en ny strategi för perioden 2019-2021. 
Av central betydelse är att göra NKJ mer känt i 
en bredare krets. Olika aktiviteter för att stärka 
kommunikationsarbetet är en central del i detta. 
Intresset för årets utlysningar har varit högre än 
på länge och av bättre kvalité. Mycket positiv re-
spons har kommit på de arbeten som arbetat med 
och avrapporterat under 2018, däribland rappor-
terna om digitalisering och kol i mark. NKJ har 
befäst sin roll som en part i att utveckla politiken 
inom sitt område både på ett nationellt, nordiskt 
och europeiskt plan. Att miljö och klimatfrågorna 
får en allt större betydelse innebär också jordbru-
kets roll i dessa komplexa system behöver lyftas 
och belysas. 

NKJ Nordic Agri Research/Annual report7



2 Nyckeltal och statistik
2.1 Indikatorer

Målsättning enl styrdok. Verksamheten 2018
Verksamheten 2018 Nordisk nytta
Bidra till nordisk politik och forskning på jord-
bruks- och livsmedelsforskningsområdena och 
frågeställningar rörande rennäringen, till rådgi-
vande ministerrådet (MR-FJLS), liksom relevanta 
nationella ministerier.

• Sex samnordiska NKJ aktiviteter inför 2018-
2019.
• Fem SNS-/NKJ-nätverk för 2018-2019.

 Rennäringens forskningspolitik. • Arbetet baserat på den rapport som publicerades 
2017 bl.a. genom kontakter med NOVA Universi-
ty network.

Vara en mötesplats och arena för samordning 
mellan de nationella råden och departement för 
forskning, liksom nordiska forskare och näringsli-
vet inom ovanstående områden.

• Två styrelsemöten och två strategi- gruppsmö-
ten har genomförts under året.
• Beslut om 6 nordiska nätverk och aktiviteter.
• Medverkat till nordisk konferenser med inrikt-
ning på sårbarhet och livsmedelsförsörjning i 
 händelse av kris.
• Planering för aktiviteter inom digitalisering och 
de gröna näringarna.
• Uppdrag åt NKJ att samordna ett arbete med 
 projekt kring kolinlagring i åkermark avrapporte-
rat under 2018.
• Medverkat i bildandet av en ny  plattform för 
samverkan inom nordisk livsmedels industri, 
Nordic Food Partnership.

Främja nordisk kunskapsbaserad innovation inom 
området.

• Beslut om 6 nordiska nätverk och aktiviteter är 
exempel där synergierna i samnordisk aktivitet 
var tydlig.

Initiera och stödja gemensamma nordiska forsk-
nings- och innovationsinsatser på detta område. 
Att hjälpa till att samordna lämpliga nationella 
forsknings program.

• Kunskapen om NKJ och ansökningarnas kvalité 
har väsentligt förbättrats. Informationsinsatser via 
hem sidan.
- Utlysning med inriktning på One health tillsam-
mans med Vetenskapsrådet har initierats.

Stärka den nordiska positionen i NKJ:s ansvars-
område på den europeiska forskningsarenan, 
och bidra till vidareutveckling av det europeiska 
 forskningssamarbetet inom detta område.

• Många av NKJ:s styrelsemedlemmar deltog 
2018 i centrala europeiska forum för jordbruks-
forskning och bioekonomi; framför allt som 
medlemmar av JPI FACCE (Agriculture, Food 
Security and Climate Change) och SCAR (Stan-
ding Committee on Agricultural Research) och 
ERA-NETs. NKJ önskar en proaktiv roll och 
sätter viktiga frågor på den forskningspolitiska 
dagordningen i Norden och Europa.

Genom deltagande har nordiska frågor tagits med 
i diskussioner och nordiska modeller och exem-
pel har fått uppmärksamhet i Europa-omfattande 
forum. 
Bidra till ökad synlighet för nordiska forskare 
inom området, med betoning på det europeiska 
 samarbetet.

• Att vi arbetar systematiskt med att informera om 
verksamheten både riktat till forskare och andra 
intressenter är nödvändigt i dagens samhälle.
Arbetet med att kommunicera NKJs arbete har in-
tensifierats. Hemsida, sociala medier, nyhetsbrev 
och en ny logotyp har tagits fram.

Tabell 2.1.1 Mål från arbetsprogram 2018
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● ● ● ● ● ●

NMR:s politikområden:
● Miljö och klimat
● Hållbar utveckling
● Utbildning och forskning
● Jämställdhet
● Barn och unga
● Digitalisering

● ● ●

● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ●



2.2 Jämställdhet
NKJ kommer att ge jämställdhet en större tyngd i framtida arbetsprogram och kontrakt. Vid 
utlysningar framgår det tydligt att jämställdhet är ett viktigt kriterium för beviljande av medel. 
Det krävs ett fortsatt hårt arbete för att leva upp till det mål om 40/60-fördelning mellan män och 
kvinnor som satts upp av NMR (se tabell x nedan). En jämn könsfördelning i sig är inte tillräckligt 
för att uppnå jämställdhet, men styrelsen lever glädjande nog upp till målet både när det gäller sty-
relsemedlemmar och observatörer. Det är en anmärkningsvärd kvinnlig dominans när det kommer 
till våra finansierade nätverk och detta gäller såväl våra egna nätverk som i samarbetet med SNS. 
Vi kommer att fortsätta jobba vidare för att nå en jämn könsfördelning och en jämlik finansiering 
av nordisk jordbruks- och livsmedelsforskning.

Tabell 2.2.1 Nyckeltal inom jämställdhet 2018
Fördelning                                Kvinnor/män   Kvinnor/män % Trend

NKJ styrelse
Medlemmar styrelsen 5/5 50/50 / :)
Observatörer 3/2 60/40 / :)
Sekretariat
Personal 1/2 33/67 / :(

Forskningsaktiviteter med bidrag 2018
NKJ Networks
Beviljade
Koordinatorer NKJ Networks 3/2 67/33 :(
Medsökande NKJ Networks 14/10 58/42 :)
Ansökningar
Koordinatorer NKJ Networks 3/2 67/33 :(
Medsökande NKJ Networks 14/10 58/42 :)

SNS-NKJ Networks
Beviljade
Koordinatorer SNS-NKJ Networks 4/1 80/20 :(
Medsökande SNS-NKJ Networks 13/10 57/43 :)
Ansökningar
Koordinatorer SNS-NKJ Networks 4/1 80/20 :(
Medsökande SNS-NKJ Networks 13/10 57/43 :)

→

→

→

Marken kan vara vårt bästa kollager 

Marken kan binda massor av kol och kan användas som ett bra 
kollager. Under 2018 påbörjade NKJ och SNS arbete med att 

dels ta reda på hur vi kan öka kolinlagringen i mark, dels utveck-
ling av modellerings- och utsläppsberäkning. Arbetet presenteras i 
en rapport som syftar till att skapa en tydlig bild  
 
av ämnet kol i mark i norden och mynnar ut i ett antal rekommen-
dationer som kan leda fram till framtida satsningar i relation till 
kol i mark.

Läs hela rapporten här.
Som en del i arbetet har också en informationsbroschyr tagits fram 

– se den här!
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https://nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2019/01/Markens-potential-som-kols%C3%A4nka.-20181025.pdf
https://nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2019/02/A4-variant.pdf


NKJ Nordic Agri Research/Annual report 10

3. Årsredovisning 01.01.2018 - 31.12.2018    
  
  Budget  Resultat  Resultat
  2018  2018  2017
   (SEK)   (SEK)   (SEK)
INTÄKTER      
Ordinarie beviljning  1 059 387  1 078 989  1 896 522
Ordinarie beviljning renforskning  220 000  239 517  240 234
Återbetalningar, avslutade projekt    0  
OH-ersättning från fakultet    183 414  119 855
Intäkter totalt  1 279 387  1 501 920  2 256 611
      
UTGIFTER      
Administration, sekretariat och styrelse:      
OH till fakultet  77 563  183 414  119 855
Lön inkl. LKP och lokaler  543 865  553 029  662 711
Resor och möten, styrelse + sekretariat  64 998  82 361  219 345
Konsult  300 000  15 000  16 500
Hemsida  36 777  16 088  1 888
Administration totalt  1 023 203  849 892  1 020 299
      
UTBETALNINGAR, STÖD OCH BIDRAG      
Nätverk  300 000  1 221 959  0
Särskilt uppdrag Kol/karbon  350 000  71 680  
Digitalisering i de areella näringarna 100 000  83 090  
Resiliens i livsmedelskedjan  200 000  0  
Projektledning  0  73 240  
Forskningsprojekt  1 400 000  0  1 674 405
Tvärsektoriella nätverk med SNS  200 000  0  0
ICT Agri konferens, 2017  0  150 194  
Renforskning  300 000  205 840  
Strategisk Kommunikation  315 000  341 534  0
Utbetalningar totalt  3 165 000  2 147 537  1 674 405 
      
Verksamhetsutgifter totalt  4 188 203  2 997 430  2 694 704
      
RESULTAT (kapital ej medräknat) -2 908 816  -1 495 510  -438 093
      
TILLGÅNGAR      
Resultat (oförbrukade bidrag)  -2 908 816  -1 495 510  -438 093
Ingående balans (överfört från föregående år) 3 950 112  3 918 932  4 357 025
Ingående balans, renforskning    665 037  665 037
Tillgångar totalt  1 041 296  3 088 460  4 583 969
      
INTÄKTSSPECIFIKATIONER      
Ordinarie beviljning  1 059 387  1 078 989  1 896 522
Ordinarie beviljning renforskning  220 000  239 517  240 234
Återbetalningar, avslutade projekt    0  
OH från fakultetet  0  183 414  119 855
Intäkter totalt (exkl kapital/överskott) 1 279 387  1 501 920  2 256 611
      
UTGIFTSSPECIFIKATIONER, ADMINISTRATION, SEKRETARIAT      
Lön  543 865  553 029  662 711
Resor  64 998  30 998  139 915
Administration och lokaler  0    0
OH till fakultet  77 563  183 414  119 855
Konsult  300 000  15 000  16 500
Hemsida - utveckling  36 777  16 088  1 888
Totalt  1 023 203  798 529  940 869
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STYRELSE      
Rese- och mötesaktiviteter   0  51 363  79 430
Totalt  0  51 363  79 430
      
UTBETALNINGAR, STÖD OCH BIDRAG      
Nätverk  300 000  1 221 959  
Särskilt uppdrag Kol/karbon  350 000  71 680  
Digitalisering i de areella näringarna 100 000  83 090  
Resiliens i livsmedelskedjan  200 000  0  
   0  73 240  
Forskningsprojekt  1 400 000  0  1 674 405
Tvärsektoriella nätverk med SNS  200 000  0  
ICT Agri konferens, 2017    150 194  
Renforskning  300 000  205 840  
Strategisk Kommunikation  315 000  341 534  
Totalt  3 165 000  2 147 537  1 674 405
      
Resultat  -2 908 816  -1 495 510  -438 093
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 Budget Resultat Resultat 
 2018 2018 2017
  (SEK)  (SEK)  (SEK)
INTÄKTER
Ordinarie beviljning 1 059 387 1 078 989 1 896 522 
Ordinarie beviljning renforskning 220 000 239 517 240 234
OH-ersättning från fakultet  183 414 119 855 
 

Intäkter totalt 1 279 387 1 501 920 2 256 611
     
UTGIFTER     
OH till fakultet 77 563 183 414 119 855
Lön inkl. LKP och lokaler 543 865 553 029 662 711
Resor och möten, styrelse + sekretariat  64 998 82 361 219 345
Konsult 300 000 15 000 16 500
Hemsida 36 777 16 088 1 888

Administration totalt 1 023 203 849 892 1 020 299  
  
UTBETALNINGAR, STÖD OCH BIDRAG     
Nätverk 300 000 1 221 959 0
Särskilt uppdrag Kol/karbon 350 000 71 680 
Digitalisering i de areella näringarna 100 000 83 090 
Resiliens i livsmedelskedjan 200 000 0 
Projektledning 0 73 240 
Forskningsprojekt 1 400 000 0 1 674 405 
Tvärsektoriella nätverk med SNS 200 000 0 0
ICT Agri konferens, 2017 0 150 194
Renforskning 300 000 205 840 0
Strategisk Kommunikation 315 000 341 534 0
Utbetalningar totalt 3 165 000 2 147 537 1 674 405 
 
Verksamhetsutgifter totalt 4 188 203 2 997 430 2 694 704 
 
RESULTAT (kapital ej medräknat) -2 908 816 -1 495 510 -438 093

Tabell 1: Resultatsammanfattning
4. BOKSLUT
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Tabell 2: Administrativa utgifter 
(Anges i hela 1 000-tal)  2018 2017
  (SEK) (SEK)
Administrativa utgifter  666 900
 *Exklusive fakultets/institutions-OH

  
Totalt 2016 2017 2018 
 (SEK) (SEK) (SEK) 
Överfört från tidigare år 3 465 091 5 022 062 4 583 969 
Budget 2 150 981 2 256 611 1 501 920 
Utbetalningar 594 010 2 694 704 2 997 430 
Överföring till kommande år 5 022 062 4 583 969 3 088 459 

Tabell 4: Föråldrade medel pr. 31.12.2018
 Belopp
Överfört från 2015 3 465 091
+ Budget 2016 1 054 947
- Utbetalningar 2016 594 010
- Utbetalningar 2017 1 753 835
- Utbetalningar 2018 2 997 430 

 = Föråldrade medel -825 237

Tabell 3: Uppställning över transaktioner för perioden 2016-2018 

NKJ finansieras av 

Alnarp February 15 2019 Stockholm February 15 2019

Per Hansson, NKJ Nina E. Solheim



Hemsidan
Vi har inte statistik för hela 2017 och kan därför 
ännu inte jämföra 2018 med året innan.
Vi har 2 047 användare på hemsidan. De har 
besökt oss 1,26 ggr under året och tittat på sam-
manlagt 5 210 sidor.

63,60% av besökarna kommer bara in på 
förstasidan och lämnar oss sedan igen. Det är 
en ok siffra.

63,5% av besökarna är kvinnor – en ganska 
påtagligt fler kvinnor än män alltså!

De allra flesta av våra besökare är mellan 25-
44 år och det är även där som antalet besökare 
har ökat mest.

De flesta av besökarna kommer från, i nämnd 
ordning: Frankrike, Sverige, Norge, Danmark.

Den mest besökta sidan är förstasidan. Näst 
mest besökt är Current calls, vilket är bra 
med tanke på att finansiering av nätverk är en 
huvuddel av vår verksamhet. Sedan kommer 
Apply-sidan och som fyra utlysningen med digi-
taliseringsinriktning.

Sociala medier
Sedan tidigare har vi konton på Facebook 
och Twitter, men nu också på LinkedIn. Vårt 
 Facebook-konto uppdateras (minst) en gång per 
dag, och de uppdateringarna går också automa-
tiskt ut på Twitter. Här kan vi lägga ut länkar 
till våra egna aktiviteter men också andras 
forskning och utlysningar som är av intresse för 
vår målgrupp. På det sättet skapar vi ett skylt-
fönster där vi profilerar oss. På LinkedIn läggs 
bara våra egna utlysningar och aktiviteter ut.

Facebook
Vi har 93 följare och 84 som gillar vår Face-
booksida. Vi behöver diskutera hur vi ska nå ut 
till fler.

Vi gör ungefär ett inlägg per dag och priorite-
rar egna aktiviteter och utlysningen, men länkar 
också till mycket annat som kan vara relevant 
för våra följare för att profilera oss.

Vi gjorde två marknadsföringsinsatser i sam-
band med utlysningen i december. Den första 
kostade 500 kr och resulterade i att vårt inlägg 
visades för 12 752 personer och 133 av dem 
klickade på länken till vår hemsida med infor-
mation om utlysningen. Fem personer delade 
inlägget.

Den andra kostade 200 kr och inlägget som 
marknadsfördes visades för 1 649 personer 
varav 65 klickade på länken.

Det går inte att säga om det resulterar i någon 
ansökan, men för väldigt lite pengar blir vi i alla 
fall synliga för väldigt många. Däremot resulte-
rar marknadsföringen inte i någon tillströmning 
av följare.

Twitter
Vi har 84 följare och 120 som gillar vår sida. 
Våra Facebookinlägg visas även på Twitter.

LinkedIn
I juni 2018 startade vi vårt LinkedIn-konto. Det 
återstår att se om vi tycker att arbetsinsatsen 
ger tillräckligt mycket i utbyte.

Här lägger vi bara ut våra egna utlysningar och 
aktiviteter.

BILAGA 1 Kommunikation
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