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Sammanfattning

● Under 2019 har NKJ arbetat under den nya strategin för perioden 2019–2021 med speciellt fokus
på bioekonomi, klimatutmaningar samt att skapa synergier genom ökat samarbete med nationella och
nordiska initiativ och forskningsprogram. Med utgångspunkt i strategin hade NKJ två utlysningar för
nätverk inom One Health tillsammans med Vetenskapsrådet. NKJ hade även en utlysning för nätverk
med jordbruk och klimat som tema.
NKJ börjar få en omfattande portfölj av pågående projekt och nätverk som en följd av högre a ktivitet
vad gäller ansökningar till utlysningarna. De tidigare startade aktiviteterna i forskningsprojekt och
nätverk har följts upp på ett alltmer systematiskt sätt från sekretariatet. Hela tiden lyfts det Nordiska
mervärdet av samarbete som den viktigaste delen (se bilagan för exempel).
Verksamheten inom NKJ har fortsatt att utvecklas positivt i förhållande till målen. Kansliet har stärkts
för att öka kontakten med det större antalet nätverk och aktiviteter som NKJ finansierar eller är en del
av. Den strategiska satsningen på kommunikation av vår verksamhet har fortsatt och ger effekt på antalet
ansökningar och hur NKJ uppmärksammas och efterfrågas i olika sammanhang.
Under året har utlysningstexter, ansökningsformulär och bedömningsformulär förbättrats och
f örenklats. I ansökan ingår nu att presentera en plan för hur nätverken aktivt kommer arbeta för att
integrera och involvera både kvinnor och män samt unga forskare och doktorander.
Nätverkens kontrakt har reviderats och innehåller nu en klausul om återkrav i det fall avrapporteringen
inte motsvarar ansökan. Nätverken förväntas även bjuda in NKJs sekretariat till sina aktiviteter, vilket
underlättar sekretariatets spridning av information i sociala medier.
Sekretariatet har på olika uppdrag tillsammans med SNS dragit igång flera strategiska satsningar som
nätverk för testbäddar inom digitalisering, kol i mark-frågan, torka och brand liksom inom renskötsel.
NKJ hade under 2019 en samlad budget på 2 543 797 SEK och avslutade året med ett positivt resultat på
969 266 SEK. NKJ har beslutat att bevilja medel om 1 169 500 SEK till aktiviteter inom One Health, varav
1 000 000 SEK finansieras av Vetenskapsrådet. Årets sista utlysning, med fokus på jordbruk och klimat,
stängdes 15 januari 2020 och kommer preliminärt att omfatta utbetalningar om 1 104 991 SEK.
Intresset för årets utlysningar har varit högre än på länge och av bättre kvalité. Mycket positiv
r espons har kommit på det vi arbetat med och avrapporterat under 2019, däribland rapporten om
konsekvenserna av torkan 2018. 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 att jordbrukets roll i dessa komplexa system behöver lyftas och belysas.
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1.Verksamhetsberättelse
1.1 Aktiviteter
1.1.1 Administration
Norge har innehaft ordförandeskapet under 2019 med
Nina Solheim, Norges forskningsråd, som ordförande.
Kansliets personal består av generalsekreterare för
NKJ, agronom Per Hansson, samt sekreterare Mimmi
Blomquist och kommunikatör Katarina Ekegren som är
anställda av NKJ tillsammans med SNS. Sekretariaten
samordnas internt på SLU genom Jonas Rönnberg som
även är huvudansvarig sekreterare för SNS. Sekretariaten i sig är oberoende, men regelbundet återkommande
möten mellan dem garanterar erfarenhets- och informationsutbyte som gynnar verksamhetsutveckling och
effektivitet. Thomas Welvert är fortsatt ekonomiadministratör för NKJ.
1.1.2 Styrelsen och representation
Även styrelsens arbete samordnas med SNS genom att,
så långt möjligt, förlägga möten till samma platser och
arrangera dem så att det ges plats för gemensamma exkursioner och erfarenhetsutbyte. Styrelsen har haft två
möten under året: den 19 juni i Akureyri, Island, med
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exkursion tillsammans med SNS den 18 juni, samt 22
oktober på Norges forskningsråd, Oslo. Strategigrupp
en har sammanträtt 25 april och 8 oktober online för
att förbereda styrelsemöten och beslutspunkter rörande
beviljande av medel i samband med utlysningar. Mellan mötena har sekretariatet haft löpande kontakter med
ordförande, kontaktpersoner samt Nordiska Minister
rådets sekretariat.
Vidare har sekretariatet och ordföranden medverkat
vid ÄK-FJLS (Jord- och skogsbruk) möten i Köpenhamn, 3-4 april, respektive 14 november för att avrapportera och informera inför godkännande av budget och
verksamhetsplan för 2020. NKJ var närvarande även
under ministermötet den 26 augusti i Reykjavik, för
avrapportering av Task Force-arbetet kring torka och
brand i jord- och skogsbruk, samt frågan om kolinlagring i mark.
1.1.3 Forskningsaktiviteter
NKJ ska vara en drivkraft för att stärka det Nordiska
forsknings- och innovationssamarbetet. Ett huvudsyfte
för NKJ är att bidra till ökade nordiska fördelar och nytta
genom att främja samarbete och nätverk inom NKJs
sektorer. Detta arbete görs till en stor del av NKJs finansierade nätverk som varje år anordnar nätverksträffar
som i många fall utgör en helt avgörande plattform för
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nordiska forskare att mötas och utbyta erfarenheter och
kunskap som för forskningen framåt. Exempel på konkreta resultat går att se i bilagan, och mer information
finns också på vår hemsida.
Under året har sekretariatet arbetat med att förbättra
och förenkla ansökningsformulär så att det blir lättare
för forskare att ansöka om medel från NKJ. Kontrakten för nya nätverk har reviderats under året och har
nu en klausul om återkrav i det fall avrapporteringen
inte motsvarar ansökan, liksom att nätverket förväntas
bjuda in NKJs sekretariat till sina aktiviteter.
1.1.4 Nätverksaktiviteter
Under 2019 anordnades tre nätverksutlysningar för
aktiviteter under 2020–2021. Varje nätverk kan få upp
till 200 000 SEK av NKJ, vilket motsvarar som mest
50 % av den totala finansieringen. Två utlysningar inom
One Health anordnades med finansiellt stöd från Vetenskapsrådet. Fokus för dessa utlysningar var hur ingen
eller låg antibiotikaanvändning kan bidra till ökad hälsa
för djur och människor, livsmedelssäkerhet, kontroll
av zoonoser (smittor som kan spridas mellan djur och
människor) och antibiotikaresistens. Utlysningarna
hölls öppna mellan 15 december 2018 och 15 februari
2019 samt mellan 3 juni och 30 september 2019. Totalt

Nätverkande är avgörande för framgång
● Nordisk jordbruks- och lantbruksforskning ska
stå stark och vara effektiv. Ett sätt att nå dit är
att nätverka.
NKJ vill bidra till att etablera gemensamma
kunskapsplattformar för de Nordiska länderna
där erfarenheter utbyts, forskningsresultat d
 elas
och ifrågasätts, överlappningar undviks, där
man bygger vidare på varandras idéer och
formar en gemensam framtid.
Det nordiska jordbruket ska bedrivas 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
den nordiska jordbruksbranschen tala med enad
röst.
NKJ bygger broar mellan forskning, policy
och näring, mellan teori och praktik. Kunskap
gör nytta först när den kommer till praktisk
användning.
Därför erbjuder NKJ mötesplatser för forskare
och representanter för policyskapande, industri
och andra praktiker.
Tillsammans kan de använda kunskapen för
effektivisering på alla fronter och för att bygga
upp ny forskning där och när den verkligen
behövs.
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Nätverkande inom NKJ...
…skapar kontakter med nya samarbetspartners
…skapar och vidmakthåller en känsla av
tillhörighet och gemenskap
…ger tillgång till ständigt lärande
…gynnar kreativitet och nya tankar när
människor möts och får dela olika infallsvinklar
inom samma forskningsfält
…effektiviserar genom att resurser och k unskap
kan delas med mindre överlappning
…är en viktig del i att sprida kunskapen så att
den kan vara till praktisk och faktisk nytta
…stärker den professionella forsknings
kommunikationen genom att fler tar del i och
ställer sig bakom ett budskap
De flesta av våra nordiska forskare inom
jordbruk- och livsmedelsforskning har någon
gång varit, eller kommer att bli, inblandade i ett
NKJ-nätverk. Det är ett resultat att räkna med!
För doktorander i Norden kan NKJ:s nätverk
vara helt avgörande i den tidiga karriären.
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ka forsknings- och innovationssamarbetet
IV) stärka förutsättningarna för rennäringen att utnyttja sin fulla potential genom ökad kunskap
NKJs nätverk riktar sig även mot de centrala fokus
områdena i det nordiska samarbetet (enligt figuren på
nästa sida):
I) ett grönt Norden
II) ett konkurrenskraftigt Norden
III) ett socialt hållbart Norden
Nätverken har under året genomfört en stor mängd
viktiga aktiviteter till nytta för Norden. Ett axplock av
dessa finns i bilagan.
NKJ har under 2019 lagt ner mycket arbete för att
nystarta en arbetsgrupp för rennäringsfrågor och i
december fanns representanter från Norge och Finland
på plats. Under 2020 planeras en matchmaking-dag
med fokus på renfrågor och en utlysning på temat.

inkom sex ansökningar av hög kvalitet och styrelsen
beslutade att finansiera samtliga.
Ytterligare en utlysning med fokus på jordbruk och
klimat var öppen mellan den 11 november 2019 och 15
januari 2020, där vi fick ett stort gensvar och 10 ansökningar togs emot. Beslut om finansiering av dessa fattas
i februari 2020.
Utöver de nätverk som NKJ tog beslut om att finansiera under 2019, har NKJ sedan tidigare beslutat att
finansiera 15 nätverk med aktiviteter under 2018-2019,
se figur 1. Förutom samarbete inom Norden finns det
bland nätverken exempel på samarbeten i Nordens närområden, där ett av projekten omfattar även forskare
från de baltiska länderna och Polen.
I figur 1 (se nästa sida) ställs nätverken i relation till de
fyra fokusområdena för NKJ:
I) stärka kunskapsbasen för utvecklingen av forsknings- och innovationspolitiken med fokus på bio
ekonomi och klimatutmaningar
II) skapa synergier genom ökat sektorövergripande
samarbete med nationella/nordiska initiativ och
forskningsprogram
III) stärka Nordens ställning inom jordbruks- och
livsmedelsforskning inom det europeiska forskningsområdet och bidra till vidareutveckling av det europeisNKJ Nordic Agri Research/Annual report

1.1.5 Spridning av nordisk lantbruks- och
livsmedelsforskning
Mycket energi läggs ner på kommunikation om våra
utlysningar, finansierade nätverk samt om våra resultat
och rapporter. För att underlätta för sekretariatet att få
information från nätverken ska de nu, enligt kontraktet,
bjuda in NKJs sekretariat till sina olika aktiviteter,
vilket har fungerat bra.
NKJs hemsida under perioden 1 januari 2019-31 dec
ember 2019 jämfört med samma period 2018: Antalet besökare på NKJ:s hemsida (www.nordicagriresearch.org)
har ökat med 69 % under 2019. Det är fortfarande en markant övervikt av kvinnliga besökare på NKJ:s web, 62 %.
32 % av våra besökare är mellan 25 och 34 år och mer än
hälften av våra besökare är 25–44 år gamla.
Antalet sidvisningar har ökat med 62 % under 2019
jämfört med 2018. Vår förstasida är den helt klart
mest besökt på vår hemsida, och sidan där vi presenterar aktuella utlysningar den näst mest besökta. På
tredje plats hamnar sidan om utlysningen inom One
Health. Marknads
föringen av våra utlysningar från
sociala medier har funderat bra. Det mest nedladdade
dokumentet från vår hemsida är informationen om utlysningen inom One Health. Nummer två är den nya
strategin. Det tredje är broschyren om kol i mark.
Under 2019 skickades 9 nyhetsbrev ut (prenumerera
här). Antalet prenumeranter har stigit från 44 till 81.
Marknadsföring av nyhetsbrevet på sociala medier och
i andra mailutskick kan förhoppningsvis ge fler prenumeranter under det kommande året och kan på sikt bli
ett allt viktigare instrument i vår marknadsföring. NKJ
har 130 följare på Facebook. Arbetet fortsätter för att
öka antalet följare och därmed möjligheten att nå ökad
spridning för våra aktiviteter. NKJ har 195 följare på
det ganska nya Twitter-kontot. Vi lägger ner mer tid i
år på att hantera vårt Twitter-konto nu och det verkar
ge utdelning. Därför kommer vi att satsa än mer på den
här kanalen år 2020. NKJ har funnits på LinkedIn sedan
början/mitten av 2018 och har nu 52 följare.
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Stärka
Norden
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Rennäring
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Norden

Konkurrens- Socialt hållbart
kraftigt Norden
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Nordiska ministerrådet
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x
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x
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x
x
x
x
x
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x
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x		
x
								
NKJ-SNS nätverk 2018-2019					
Advancing the bioeconomy transition
x
x
x
x
x
Biocontrol research for plant protection in agriculture and forestry
x
x		
x		
x
Neonectria cankers on trees
x
x		
x		
Trees and crops for future climate
x
x
x
x		
x
The use of fibrous materials from biomass
x
x
x
x
x

NKJ nätverk 2018-2019

Projekt

Utlysning

Figur 1

1.2 Samarbete
1.2.1 Nordiskt samarbete
Två av NKJ viktigaste mål är dels att främja samarbetet mellan forskningsorganisationer i Norden, dels att
stärka Nordens roll i det europeiska samarbetet inom
lantbruks- och livsmedelsforskning och bidra till att
nordiska lantbruks- och livsmedelsforskare ska kunna
delta i det internationella samarbetet. I och med den
nya strategin är lantbrukets och livsmedelsproduktionens roll i en växande bioekonomi, hushållning med
ekosystemtjänster liksom klimatfrågan viktiga delar i
det samarbetet.

Nordiska samarbetspartners:

SamNordisk Skogsforskning (SNS)
Tvärvetenskap är också en avgörande del i samarbetet på alla nivåer och inte minst frågor om genus, jämställdhet och ungas delaktighet. För att stimulera till
samarbete över de vetenskapliga områdena och öka
kvalitet och antal ansökningar till NKJ ordnades en
Matchmaking day tillsammans med SNS i Reykjavik
den 19 september, med speciellt fokus på unga forskare. Matchmaking är numera ett väl inarbetat koncept
och planeras att utnyttjas igen under 2020 i Finland, då
med fokus på renfrågor. Doktorander kan erhålla bidrag
för att närvara på dessa event. Det är tydligt att eventen
ger resultat i ökat antal ansökningar.
NKJ Nordic Agri Research/Annual report

Sekretariatet har under det isländska ordförande
skapet 2019 i samarbete med SNS lyft frågan om
digitalisering. Tillsammans med Analysys Mason har
sekretariatet ansökt och erhållit extra medel för att driva
frågan vidare under 2019 och 2020, genom ett projekt
för att bilda nätverk för testbäddar inom digitalisering
i de gröna näringarna. Under hösten hölls en workshop
på temat.
Arbetet med Kol i mark och Task Force Torka slut
rapporterades på ministermötet på Island i augusti 2019.
Tillsammans med SNS har sekretariatet fått i uppgift att
på olika sätt arbeta vidare med de förslag som redovisades i rapporten, ett arbete som löper vidare under 2020.
Nordisk Energiforskning (NEF)
fick ett uppdrag från Nordiska Rådet att utreda frågan
kring den nordiska potentialen för bioenergi för transport och uppvärmning, där NKJ har bistått med frågor
relaterade till jordbruket. En del av detta arbete fortsätter på våren 2020.
NordForsk och NordGen
Ett samarbete mellan NordForsk och NordGen kring
rapporten Nordic agriculture and climate change: Mitigation and Adaptation har på initiativ av NordGen och
NordForsk lett till samarbete med andra nordiska organisationer. NKJ kan här fylla en viktig roll som samverkansplattform för de nordiska forskningsråden i a rbetet
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1.2.3.1 Nyckeltal inom jämställdhet 2019

Kvinnor

Män

Fördelning

NKJs styrelse i början av 2019			
Styrelsemedlemmar
5
5
50/50 
Observatörer
2
2
50/50 
			
Sekretariat			
Personal
2
1
67/33 
			
Nätverksaktiviteter med bidrag 2019			
NKJ nätverk			
• Koordinatorer
6
4
60/40 
• Medsökande
55
23
58/42 
NKJ-SNS nätverk			
• Koordinatorer
4
1
80/20 
• Medsökande
13
10
57/43 
			
Inkomna och beviljade nätverksansökningar 2019 (One Health)
• Koordinatörer
5
1
83/17 
• Medsökande
23
30
43/57 

med att ta fram förslag till nya forsknings
program
mellan forskningsråden och NordForsk.
EIT Climate-KIC Nordic
I samarbete med Climate-KIC Nordic genomfördes
ett sidoarrangemang under World Food Summit i
Köpenhamn den 29 augusti 2019. Temat var “A Nordic
sustainable perspective on a European challenge”,
NKJ representerades av ordförande Nina Solheim och
sekreterare Mimmi Blomquist.
Nordic Food Partnership
Ordförande Nina Solheim har haft en plats i Nordic
Food Partnerships styrelse och deltog tillsammans
med styrelsemedlem Niels Gøtke på ett styrelsemöte i
Köpenhamn den 13 mars.
1.2.2 Andra samarbeten
Flera av NKJ:s styrelsemedlemmar deltog under 2019
i centrala europeiska forum för jordbruksforskning
och bioekonomi. 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 uppmärksamhet i Europa-omfattande forum. NKJ
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önskar en proaktiv roll och sätter viktiga frågor på den
forskningspolitiska dagordningen i Norden och Europa.
1.2.3 Jämlikhet och jämställdhet
NKJ arbetar för att öka jämställdheten och för att främja och upprätthålla grundläggande mänskliga rättig
heter och nordiska värderingar.
Med bakgrund i NKJs arbete med jämlikhet och
forskarrekrytering, har Mimmi Blomquist under 2019
genomgått Nordiska ministerrådets interna utbildning
i barns rättigheter och barns och ungas inflytande och
delaktighet.
NKJ tar hänsyn till jämställdhet i utlysningstexter
och ansökningsformulär, där det tydligt framgår att
jämställdhet och jämlikhet är viktiga kriterier för beviljande av medel. Ansökningsformulären har omarbetats
2019 och i ansökan ingår nu att presentera en plan för
hur nätverken aktivt kommer arbeta för att integrera
och involvera både kvinnor och män samt unga forskare och doktorander.
NKJ-SNS nätverken håller sig inom ramen för en
könsfördelning på 40/60 både när det gäller koordinatörer och medsökande men i övrigt är det en anmärkningsvärt hög kvinnlig dominans, speciellt när det gäller koordinatörer. Detta belyser vikten av att ständigt
jobba vidare med dessa frågor.
Glädjande nog levde styrelsen upp till en jämn könsfördelning 2019.
NKJ Nordic Agri Research/Annual report

1.3 Nyckeltal och statistik
Indikatorer
Tabell Målsättning och indikatorer utifrån NKJs strategi och verksamhetsplan

Målsättning

Indikatorer

NKJ strategi – forskning och kommunikation
Bidra till att stärka kunskapsunderlaget för
utveckling av forskningspolicy med fokus på
bioekonomi och klimatutmaningar.

Rapporter t ex kolinlagring i mark, torka.

Ta initiativ till och understödja de gemensam- • Gemensamma informations- och
ma nordiska forskningsinsatserna.
kommunikationsinsatser.
• Samarbete med Nordgen och Nordforsk
i arbetet med att få fram nytt forsknings
program inom klimatanpassning.
Initiera och finansiera tematiska konferenser/ Utlysning med riktade teman inom One
seminarier/workshops.
Health, i samarbetet med Vetenskapsrådet
och inom jordbruk och klimat.
Identifiera forskning med nordiskt mervärde
för NKJs verksamhetsområde och bidrag till
nordisk bioekonomi och klimatutmaningar.

• Projekt kring kolinlagring i mark,
digitalisering, klimateffekter på jordbruket
och livsmedelskedjan.
• Arbete mer med uppföljning av beviljade
projekt och projektkoordinering av egna
projekt i utökad sekreterartjänst.

Öka kunskapen om NKJ och möjligheterna
med nordisk samverkan genom särskild
kommunikationsinsats.

Fortsatt arbete med kommunikationsinsatser
som utvecklar hemsida och sociala medier
samt tar fram informationsmaterial.

NKJ strategi – nordiskt och europeiskt samarbete
Skapa synergieffekter genom stärkt tvärsektoriellt samarbete med nationella/nordiska
initiativ och forskningsprogram:
• Relevanta prioriteringar inom ordförandeskapsprogrammen inom Nordiska ministerrådet.
• Nya relevanta nordiska initiativ.
• Ta initiativ till, och vara tillmötesgående mot
externa initiativ, till tvärsektoriellt samarbete.

• Fortsatt och utvecklat samarbete med SNS.
genom gemensam Matchmaking day.
• Gemensamma NKJ-SNS Nätverk.
• Samordna resurser och aktiviteter kring
projekten Kol i mark och Taskforce Torka.
• Engagemang för Climate KIC Nordic och
Nordic Food Partnership.

Stärka Nordens position inom NKJs sektorer
på den europeiska forskningsarenan och
bidra till vidareutvecklingen av det europeiska
forskningssamarbetet: stödja Norden som
en föregångsregion på lantbruks- och
livsmedelsområdet.

• Bygga nätverk med universitet, institutioner,
myndigheter i de nordiska länderna.
• Leda projekt med nordiska myndigheter.
• Initiativ till nätverk för nordiska testbäddar
inom de gröna näringarna i Norden.

Sammanföra nordiska lantbruks- och
livsmedelsforskare och uppmana till
gemensamma nordiska ansökningar
inom EU:s ramprogram för forskning och
innovation (Horizon 2020).

Riktade utlysningar till forskningssamarbete i
syfte att lämna in gemensamma ansökningar
till Horizon 2020 och påföljande program.

Utnyttja deltagandet i relevanta EU-fora och
initiativ som FACCE-JPI, SCAR, programkommittérna i Horizon 2020, ERA-NETs och
diverse arbetsgrupper.

Bygga nätverk och genom informations
utväxling och koordinering på ett nordiskt
plan. Detta sker i huvudsak inom styrelsen.

NKJ Nordic Agri Research/Annual report
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Målsättning
Utnyttja den speciella placeringen som
medlemmar i NKJ har fått i relation till
EU-kommissionens bioekonomipanel

Indikatorer
Bygga nätverk och genom informations
utväxling och koordinering på ett nordiskt
plan. Detta sker i huvudsak inom styrelsen.

Främja och stötta nordiskt deltagande i
Bygga nätverk, riktade utlysningar.
internationell lantbruksforsknings- och policynätverk.
Rennäringsfrågor i ett nordiskt perspektiv
Stärka rennäringens förutsättningar att nå sin
potential genom ökat kunskapsunderlag:
• Stimulera till ökad rekrytering av yngre
forskare. Bidra till vidlikahållande av forskarkompetensen inom rennäringen.

• Kartlägga intressenter och bygga nätverk.
• Aktivt arbeta med den arbetsgrupp
som finns och verkar inom området: nya
ledamöter i arbetsgruppen för renfrågor.
• Planerar för Matchmaking dag angående
renfrågor våren 2020.

1.4 Avvikelser och framtidsutsikter
Antalet ansökningar har successivt ökat i takt med
att NKJ blir mer känt.
Det märks inte minst på antalet förfrågningar i
samband med utlysningarna. Trots det har utbetalningarna varit låga under året till följd av att

11

administrationen av utlysningen av One Health
blev försenad. Vi räknar med att kunna betala ut
pengarna under första kvartalet 2020 när pengar
från Vetenskapsrådet flutit in och kontrakten är
tecknade.

NKJ Nordic Agri Research/Annual report

2. Årsredovisning 01.01.2019–31.12.2019

						
Budget
Resultat
Resultat
2019
2019
2018
(SEK)
(SEK)
(SEK)

INTÄKTER						
Ordinarie beviljning		
1 917 594
2 261 504		1 078 989
Ordinarie beviljning renforskning		
220 000
232 242		 239 517
SJFR samt WMSE Royalty					
0
NKJ, Aktiviteter Fas 2			
141 268		
0
NKJ, Aktiviteter Ek, JordSkov			
212 010		
0
OH-ersättning från fakultet			
192 777		 183 414

Intäkter totalt		

2 137 594

3 039 801		 1 501 920

Administration totalt		

743 048

1 237 469		849 892

Utbetalningar totalt		

1 800 750

833 066		 2 147 537

						
UTGIFTER						
Administration, sekretariat och styrelse:						
OH till fakultet		
81 441
192 777		 183 414
Lön inkl. LKP och lokaler		
554 743
801 014		 553 029
Resor och möten, styrelse + sekretariat
68 248
229 617		 82 361
Konsult		
0			 15 000
Hemsida		
38 616
9 435		 16 088
Övriga kostnader		
0
4 626		
						
UTBETALNINGAR, STÖD OCH BIDRAG						
Nätverk		
300 000			1 221 959
Särskilt uppdrag Kol/karbon		
250 000
21 986		 71 680
Digitalisering i de areella näringarna
100 000
55 372		 83 090
Klimatanpassning i jord- och skogsbruk		
243 366		
0
Projektledning - Testbed Networks		
154 350		 73 240
Forskningsprojekt		
400 000			
0
Tvärsektoriella nätverk med SNS		
200 000			
0
ICT Agri konferens, 2017					 150 194
Renforskning		
220 000			 205 840
Strategisk Kommunikation		
330 750
357 992		 341 534
						
						

Verksamhetsutgifter totalt
2 543 797
2 070 535		 2 997 430
						
RESULTAT (kapital ej medräknat)
-406 203
969 266		 -1 495 510

						
						
TILLGÅNGAR						
Kassa och bank		
-406 203
969 266		
-1 495 510

Tillgångar total ackumulerat

2 682 256

4 057 726		 3 088 459

Summa kapital och skulder

2 682 256

4 057 726		 3 088 459

						
KAPITAL och SKULDER						
Årets oförbrukade bidrag		
-406 203
969 266		
-1 495 510
						
						
NKJ Nordic Agri Research/Annual report
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Budget
2019
(SEK)

Resultat
2019
(SEK)

Resultat
2018
(SEK)

INTÄKTSSPECIFIKATIONER						
Ordinarie beviljning		
1 917 594
2 261 504		1 078 989
Ordinarie beviljning renforskning		
220 000
232 242		 239 517
SJFR Royalty 						
NKJ, Aktiviteter Fas 2		
0
141 268		
NKJ, Aktiviteter Ek, JordSkov		
0
212 010		
OH från fakultetet		
0
192 777		 183 414
2 137 594
3 039 801		 1 501 920
Intäkter totalt (exkl kapital/överskott)
						
UTGIFTSSPECIFIKATIONER, ADMINISTRATION, SEKRETARIAT					
Lön		
554 743
801 014		 553 029
Resor		
68 248
54 400		 30 998
Administration och lokaler		
0
4 626		
OH till fakultet		
81 441
192 777		 183 414
Konsult		
0
0		 15 000
Hemsida - utveckling		
38 616
9 435		 16 088

Totalt		

743 048

1 062 252		798 529

Totalt		

0

175 217		 51 363

Totalt		

820 000

0		356 034

Totalt		

300 000

0		

1 221 959

Resultat		

-406 203

969 266		

-1 495 509

						
STYRELSE						
Rese- och mötesaktiviteter 			
175 217		 51 363
						
UTBETALNINGAR, STÖD OCH BIDRAG						
Forskningsprojekt		
400 000
0		
0
Tvärsektoriella nätverk med SNS		
200 000
0		
0
ICT Agri konferens, 2017					 150 194
Renforskning		
220 000
0		 205 840
						
Nätverk						
Budget 2019		
300 000		
University of Helsinki. Päivi Rajala Schultz				 186 308
Nordic Genetic Resource Center					 149 850
Norweigen University of Life Sciences				 116 519
Aarhus University Dep of Food Science				 195 343
NJF General Secretariat					 200 000
RISE AB					 209 906
Inland Norway University					 164 032
						
Särskilda satsningar						
Strategisk Kommunikation		
330 750
357 992		
341 534
Särskilt uppdrag Kol/karbon		
250 000
21 986		
71 680
Digitalisering i de areella näringarna
100 000
55 372		
83 090
Klimatanpassning i jord- och skogbruk
0
243 366		
0
Projektledning testbed networks		
0
154 350		
73 240
Totalt		
680 750
833 066		
569 544
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Kommentar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen om myndigheters årsredovisning och budget
underlag (2000:605) och förordningen om myndigheters
bokföring (2000:606). Brytdagen för räkenskapsårets löpande bokföring var den 8 januari 2020. SLU använder
ekonomisystem Agresso.
Årets resultat påverkas av att årets utlysningar inte betalats ut i det första fallet beroende på visst ökat administrativt arbete i samband med samarbetet med Vetenskapsrådet men också på att ett par kontrakt inte inkommit som

önskat. Den andra utlysningen stängde 15 januari 2020
och har behandlats av styrelsen i februari 2020.
Projektet Nordic Food Partnership avslutas under 2020.
Den sista utbetalningen om 150 000 DKK, som enligt
kontrakt skulle utbetalats under 2019 görs under februari
2020 in samband med avrapportering.
Bytet av ekonomisystem på NMRS innebar en del problem med både rekvireringar liksom möjligheten att i någorlunda tid få kontroll över faktiska utbetalningar från
NMRS samt faktiska växlingskurser.

Nätverk inom One Health med aktiviteter 2020–2121 beslutade under 2019 utbetalas 2020
Tabell
Nr Nätverk, koordinator, FoU-organisation
Finansiering från NKJ (SEK)
1 Nordic Network for sustainable pig production with low antibiotic use and human health impacts, Karl Pedersen,
National veterinary institute, Sweden.
350 000
2 NordCAW – Nordic Network for Communicating Animal Welfare, Margareta Steen, Swedish Centre for Animal
Welfare (SCAW), Swedish university of agricultural science.
71 500
3 ”I’m hearing you but I’m not listening!” Improving communication in the veterinary and medical advisory context
towards engagement in reduced antimicrobial use (AMU), Clare Phythian, Norwegian University of Life Sciences.190
000
4 One Welfare/One health - how animal welfae is interconnected to human wellbeing and environment, Margareta Steen, Swedish University of Agricultural Sciences.
200 000
5

Nordic vets against antimicrobial resistance (AMR), Annamari Heikinheimo, University of Helsinki.

168 000

6

Healthy udders with low or no use of antibiotics, Päivi Rajala-Schultz, University of Helsinki.

190 000

Summa (SEK):

1 169 500

Utlysningen med temat One health har beviljats medel om 1 169 500 SEK fördelat på 6 nätverk varav
1 000 000 SEK beviljade från Vetenskapsrådet, vilka ej utbetalats.

NKJ Nordic Agri Research/Annual report
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3. Nyckeltal och statistik
Tabell 3.1: Resultatsammanfattning

		
Budget		
Resultat		Resultat
		
2019		
2019		2018
		
(SEK)		
(SEK)		
(SEK)

INTÄKTER						
Ordinarie beviljning
1 917 594		 2 261 504		
1 078 989
Ordinarie beviljning renforskning
220 000		 232 242		
239 517
SJFR samt WMSE Royalty					
NKJ, Aktiviteter Fas 2			 141 268		
NKJ, Aktiviteter Ek, JordSkov			
212 010		
OH-ersättning från fakultet			 192 777		
183 414

Intäkter totalt

2 137 594		3 039 801		

					
UTGIFTER					
Administration, sekretariat och styrelse:					
OH till fakultet
81 441		 192 777		
Lön inkl. LKP och lokaler
554 743		 801 014		
Resor och möten, styrelse + sekretariat
68 248		 229 617		
Konsult
0				
Hemsida
38 616		
9 435		
Övriga kostnader			
4 626		

Administration totalt

743 048		1 237 469		

					
UTBETALNINGAR, STÖD OCH BIDRAG					
Nätverk
300 000				
Särskilt uppdrag Kol/karbon
250 000		
21 986		
Digitalisering i de areella näringarna
100 000		
55 372		
Klimatanpassning i jord- och skogsbruk			 243 366		
Projektledning - Testbed Networks			 154 350		
Forskningsprojekt
400 000				
Tvärsektoriella nätverk med SNS
200 000				
ICT Agri konferens, 2017					
Renforskning
220 000				
Strategisk Kommunikation
330 750		 357 992		

Utbetalningar totalt

1 800 750		 833 066		

					

1 501 920

183 414
553 029
82 361
15 000
16 088

849 892
1 221 959
71 680
83 090
0
73 240
0
0
150 194
205 840
341 534

2 147 537

Verksamhetsutgifter totalt
2 543 797		2 070 535		 2 997 430
					
RESULTAT (kapital ej medräknat)
-406 203		 969 266		 -1 495 510
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Tabell 3.2: Administrativa utgifter
(Anges 1 000-tals SEK)

2019

2018

Administrativa utgifter

1 045

1 008

(SEK)

(SEK)

*Exklusive fakultets-/institutions-OH

Tabell
3.3: Uppställning över transaktioner för perioden 2017-2019
		
Totalt
2017
2018
2019
Överfört från tidigare år
Budget
Utbetalningar
Överföring till kommande år

(SEK)

(SEK)

(SEK)

5 022 062
2 256 611
2 694 704
4 583 969

4 583 969
1 501 920
2 997 430
3 088 459

3 088 459
3 039 801
2 070 535
4 057 726

Tabell 3.4: Föråldrade medel pr. 31.12.2019
Belopp
Överfört från 2016
+ Budget 2017
- Utbetalningar 2017
- Utbetalningar 2018
- Utbetalningar 2019

3 926 028
1 054 947
1 020 299
2 997 430
2 070 535

= Föråldrade medel

Alnarp February 14 2020

Thomas Welwert

0

Alnarp February 14 2020

Per Hansson, NKJ

Oslo February 14 2020

Nina E. Solheim

NKJ finansieras av
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2019
N

Återblick

BILAGA 1

ordic Agri Research (NKJ) verkar i ett nordiskt sammanhang, för
gemensamma nordiska intressen kring jordbruk och livsmedel.

Ett starkt Norden
Under 2019 har vi arbetat mycket med aktuella och brådskande frågor inom klimat och
miljö och vi har haft ett särskilt fokus på “One Health”, som involverar bland annat livsmedelssäkerhet, kontroll av zoonoser (smittor som kan spridas mellan djur och människor)
och antibiotikaresistens.
Vi har under året fortsatt att arbeta för att nå makthavare och beslutsfattare och ge dem
möjlighet att fatta beslut grundade på vetenskapligt belagd kunskap. Vi arbetar alltid
utifrån ett nordiskt perspektiv, för att nå resultat på ett effektivt sätt och göra den nordiska
rösten stark i en internationell kontext.
Våra nätverk utgör plattformar där olika aktörer (forskare, beslutsfattare, industri etc) kan
mötas över lands- och yrkesgränserna, knyta kontakter och utveckla sina g emensamma
intressen. De skapar också v ärdefulla kontakter mellan forskare från olika forskningsfält,
som annars saknar en naturlig plats för samarbete i ett större, nordiskt perspektiv.

2019 – ett urval ur NKJs perspektiv:
Digitalisering

■ Nordic Testbed Network har under året tagit tydligare form, och vi är spända och nyfikna på vad det kommer uträtta inom digitaliseringen av bioekonomin framöver. Vi har
samlat banbrytande testbäddar inom nordiskt jord- och skogsbruk och skapat ett viktigt
kontaktnät där de kan inspirera och lära av varandra över landsgränser och discipliner. I en
workshop formulerade deltagarna de framtida målen för nätverket.

Extrema väder

■ Vi måste räkna med att klimatförändringarna kommer att innebära nya villkor för oss på
många plan. Vi måste skynda oss att göra en plan för hur vi ska hantera dem för att klara
anpassningen till nya förhållanden. Den torra och varma sommaren 2018 visade oss att vi
behöver samarbeta mellan de nordiska länderna och mellan de berörda sektorerna, men
att vi ännu inte är helt förberedda för det.
Två arbetsgrupper, en med spetskompetens
inom jordbruk och extrema väder och en
med samma expertis inom skogsbruk, har
arbetat fram varsin rapport om hur de nordiska länderna gemensamt kan hantera extrema
väderhändelser i framtiden. Rapporten från
jordbruksgruppen går att läsa här och skogsbruksrapporten hittar du här.
Nu fortsätter vi arbetet i grupperna för att
göra Norden väl förberett och samordnat
för en annorlunda framtid och för extrema
väderhändelser.
17

NKJ Nordic Agri Research/Annual report

Matchmaking för unga forskare

■ NKJ ger forskare i Norden chansen att inspireras
och lära av varandra, och att effektivt utnyttja de
både mänskliga och materiella resurser som står till
forskningens förfogande. På våra Matchmaking-dagar får de möjlighet att skapa nya konstellationer.
Tillsammans kan de lyfta forskningen och radera ut
nationsgränserna för en gemensam, effektiv nordisk
jordbruksforskning.
Vi vill speciellt involvera doktorander och unga
forskare för att ge dem en nordisk arena för sitt
framtida arbete. Vi marknadsför vid de här tillfällena
också de möjligheter vi har till finansiering av nätverk för forskare och doktorander.
Läs mer!

Samarbete med EIT Climate-KIC Nordic

■ Det finns flera gemensamma beröringspunkter mellan NKJ och EIT Climate-KIC Nordic.
Alternativa proteiner är ett sådant exempel. NKJ och EIT Climate-KIC Nordic a nordnade
tillsammans en välbesökt workshop 29 augusti med fokus på alternativa proteiner.

Lyckad ansökan om forskningsmedel

■ Partners i ett av våra SNS-NKJ-nätverk, FiberTies har skrivit en ansökan om forskningsmedel från Horizon 2020 – och de lyckades! Vi gratulerar er till ert nya nätverk
Build-in-Wood, som får 8,5 miljoner Euro från Horizon 2020. 21 internationella partners
finns med i nätverket som vi med intresse kommer att följa framöver! Koordinator blir
Niels Morsing på Danska Teknologiska institutet.
Läs mer!

Utlysningar 2019

■ NKJ hade hela två utlysningar i samarbete med Vetenskapsrådet inom One Health och
antibiotikaresistens, och ytterligare en utlysning med ett bredare fokus på kol i mark,
alternativa proteiner, arktiskt lantbruk och klimat samt jordbruk och extremväder.

Ett axplock av NKJ:s nätverk 2019
■ NKJ-nätverket Healthy Udders for Sustainable Milk Production har haft två givande
möten där mastit (juverinflammation) i Norden diskuterades. Deltagarna har samordnat
forskningen på området och fört den framåt, och nu finns en sammanställning över vilka
behov av ny forskning som finns på området.
■ Det NKJ-SNS-finansierade nätverket BioWiseTrans har anordnat en konferens med
deltagande forskare, lagstiftare och praktiker med målet att skapa en plattform för
människor och nätverk i omvandlingen av den nuvarande ekonomin till en bioekonomi.
Läs mer om konferensen här eller se nätverkets film!
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■ NKJ-nätverket Effects of extreme

weather on agricultural production and
environment har en gemensam databas

för information om övervakning i små
jordbruksavrinningsområden i Norden-Baltikum. Under 2019 hölls två nätverksträffar
för forskare och två för att skriva en gemensam ansökan till Horizon 2020. P
 rojektet
fick namnet AGREEWATER. Ansökan gick
igenom steg 1 och har skickats till steg 2. Vi
önskar nätverket lycka till!
■ Nätverket DIALOGUE BIOCONTROL har
genomfört 100 intervjuer med svenska bönder om deras åsikter om biologiska bekämpningsorganismer. Undersökningen kommer
att visa i vilken utsträckning bönderna använder biologiska bekämpningsorganismer, hur
effektivt de upplever att det fungerar och vilka utmaningar de stött på. Den preliminära
analysen av intervjuerna visar att man gärna använder biologiska bekämpningsorganismer
om de fungerar som hållbara odlingstekniker.
■ Genes4Change samlade 80 deltagare för att diskutera anpassning och förändring av
grödor för vårt framtida klimat i norden. Genetik är viktigt för att vi ska kunna a npassa
våra grödor och träd till ett förändrat klimat, men också för att kunna motverka klimat
förändringarna - vilket är precis vad detta nätverk jobbar för när det för samman forskare
från olika discipliner och länder med expertis inom ämnet.
■ NKJs nätverk Nordic feeding recommendations for horses har arrangerat en kurs för
masterstudenter och doktorander tillsammans med NOVA University Network under 2019
där deltagarna fick ta del av de senaste rönen inom näringsrekommendationer till hästar.
■ Nordic native meat har, förutom sina vanliga nätverksträffar under året även skickat
in en ansökan till NordForsk kallad “Diverse Nordic” – ett nytt nordiskt samarbete för
bevarande av lantraser – läs mer om nätverket och ansökan här.
■ Nordic Rye Forum har arrangerat seminarium för att forskare ska ha en plattform
för att dela den senaste forskningen om råg och dess hälsonytta när det gäller metabolt
syndrom och typ-2-diabetes. Nätverket har även påbörjat en vetenskaplig litteraturöversikt
om spannmålets roll i en hälsosam och hållbar diet. Nyheter om råg, fullkorn och hälsa
publiceras regelbundet på nätverkets webbplats.
■ NORSE (Nordic Ovine Research Surveillance and Epidemiology) arrangerade ett
möte om forskningsområden och metoder för fårhälsa i Sverige och Norge. En grupp
kvinnliga fårbönder utbildades också om förebyggande strategier för flockars hälsa. Ett
webbinar arrangerades för veterinärer om förebyggande hälsoplanering för fårbönder.
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