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NORDISK KOMMITTÉ FÖR JORDBRUKS-  OCH MATFORSKNING (NKJ)

Sammanfattning
● Under 2020 har NKJ arbetat under strategin för perioden 2019-2021 med speciellt fokus på bio-
ekonomi, klimatutmaningar samt att skapa synergier genom ökat samarbete med nationella och nordi ska 
initiativ och forskningsprogram. Med utgångspunkt i strategin har NKJ haft tre utlysningar för nätverk. 

 
NKJ har nu en omfattande portfölj av pågående projekt och nätverk. Aktiviteterna i forskningsprojekt 

och nätverk följs upp på ett systematiskt sätt från sekretariatet. Det nordiska mervärdet är centralt i alla 
delar av aktiviteterna riktade till nätverk. Stor vikt läggs vid representation från de olika länderna.

Verksamheten inom NKJ visar en positiv utveckling i förhållande till uppsatta mål. Framförallt gäller det 
antalet aktiva nätverk och pågående projekt och uppdrag i linje med strategin. Kansliet har stärkts för att 
möte den ökade kontakten med det större antal nätverk och aktiviteter som NKJ finansierar eller är del i. 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.

 
NKJ delar sekretariat med SNS (Samnordisk Skogsforskning) under Sveriges  Lantbruksuniversitets 

värdskap, vilket har underlättat samarbetet och har resulterat i flera gemensamma aktiviteter både 
internt och externt. Samarbetet gynnar också framtagandet av gemensamma rutiner och processer. 
NKJ har  tillsammans med SNS fortsatt den strategiska satsningen på kommunikation där vi har  delat 
 kommunikatör på ett framgångsrikt sätt. Under 2020 har ett omfattande arbete genomförts kring 
 utvecklingen av hemsida, e-nyhetsbrev, policy-briefs, korta forskningsnyheter och nätverksmöten samt 
seminarier för kommunikation av NKJ-relevant information. 

Under året har utlysningstexter, ansökningsformulär och bedömningsformulär förbättrats och förenklats. 
 Sekretariatet har under 2020 flera olika uppdrag tillsammans med SNS med strategiska satsningar som 
 nätverk för testbäddar inom digitalisering, kol i mark-frågan, torka och brand liksom inom renskötsel. 

NKJ hade under 2020 en budget på 3 900 000 SEK. Det verkliga utfallet blev 3 906 609 SEK, och årets 
 underskott 254 479 SEK. Årets sista utlysning, med fokus på jordbruk och klimat, stängdes 15 januari 
2021 och kommer preliminärt att omfatta utbetalningar om 1 104 991 SEK. Utlysningen inom renskötsel, 
 omfattande medel om 900 000 SEK, avslutades under 2020, och beslutades under 2021, för utbetalning under 
2021.

NKJ har befäst sin roll som en relevant 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. Presentationen av EU:s 
strategi Green Deal med delstrategierna Farm to Fork och Biodiversity 2030 visar tydligt att frågorna 
kommer att vara högt upp på den politiska agendan under lång tid framöver. Verksamheten under 2020 
har påverkats starkt av Covid19-pandemin. Sekretariatet har varit hänvisat till arbete i hemmet under 
större delen av året. Inga fysiska möten har gått att genomföra från mars 2020 och framåt. Detta har även 
påverkat verksamheten inom administration, projekt och nätverk. Genom snabb anpassning och utnytt-
jande av möjlig teknik har huvuddelen av verksamheten kunnat genomföras på ett tillfredsställande sätt. 
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1. Verksamhetsberättelse

1.1 Aktiviteter

1.1.1 Administration
Norge har innehaft ordförandeskapet under 2020 med 
Nina Solheim, Norges forskningsråd, som ordföran-
de. 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. Sekretaria-
ten i sig är oberoende. Regelbundet återkommande mö-
ten garanterar erfarenhets- och informationsutbyte som 
gynnar verksamhetsutveckling och effektivitet. Under 
slutet av 2020 anslöt Anna Meisner Jensen som admi-
nistratör inom SNS med vissa arbetsuppgifter kopplade 
till gemensamma projekt med NKJ. 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 gemensam-

ma  exkursioner och erfarenhetsutbyte. Inom NKJ finns 
också en strategigrupp med uppgift att förbereda beslut 
till styrelsen främst vad det gäller förslag till fördelning 
av medel i samband med utlysningar.

Styrelsen har haft två digitala möten under året, den 
2 juni respektive den 20 oktober. Strategigruppen har 
sammanträtt 3 gånger, den 27 januari, 15 maj och 28 
september. Mellan mötena har sekretariatet haft lö-
pande kontakter med ordförande, kontaktpersoner 
samt Nordiska Ministerrådets sekretariat. Vidare har 
sekretariatet och ordföranden medverkat vid ÄK-FJ-
LS (Jord- och skogsbruk) möten den 28 februari och 
17 november. NKJ var närvarande även under minis-
termötet den 24 juni, där bärkraftig protein produktion 
och Sam arbetsprogram för FJLS-sektorn 2021-2024 
diskuterades.

1.1.3 Forskningsaktiviteter
NKJ ska vara en drivkraft för att stärka det Nordiska 
forsknings- och innovationssamarbetet. Ett huvud-
syfte för NKJ är att bidra till ökade nordiska fördelar 
och  nytta genom att främja samarbete och nätverk 
inom NKJ:s sektorer. Detta arbete görs till en stor del 
av NKJ:s  finansierade nätverk som varje år anordnar 
nätverksträffar som i många fall utgör en helt avgöran-
de plattform för nordiska forskare att mötas och utbyta 
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erfarenheter och kunskap som för forskningen framåt. 
Exempel på konkreta resultat går att se i bilagan (Po-
licy brief), och mer information finns också på NKJ:s 
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. Nätverkens 
kontrakt har reviderats och innehåller nu en klausul om 
återrapportering och återkrav i det fall avrapporteringen 
inte motsvarar ansökan. Nätverken förväntas även bju-
da in NKJ:s sekretariat till sina aktiviteter samt upprätta 
hemsidor, vilket underlättar sekretariatets spridning av 
information i sociala medier.

1.1.4 Nätverksaktiviteter
Under 2020 anordnades tre nätverksutlysningar för 
 aktiviteter under 2021-2022. Varje nätverk kan få upp 
till 200 000 SEK av NKJ, vilket motsvarar som mest 
50% av den totala finansieringen. Under året höjdes 
 beloppet till 300 000 SEK per aktivitet. 

Fyra utlysningar var öppna under 2020:
1. Fokusområde: Renskötsel med särskilt fokus på 

markanvändning och klimatförändringar (beslut om 
 finansiering fattas 2021)
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● 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  delas 
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 policy skapande,  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.

Nätverkande inom NKJ...
…skapar kontakter med nya samarbets partners
…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  kunskap 
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.

Nätverkande är avgörande för framgång

https://nordicagriresearch.org/
https://nordicagriresearch.org/


2. Fokusområden: Växthälsa, alternativa proteinkäl-
lor, andra aspekter inom nordiskt jordbruk och livsmed-
elsforskning. 4 inkomna ansökningar, 4 finansierades

3. Fokusområden: Växthälsa, jordhälsa, livsmedels-
säkerhet och självförsörjning inom jordbruket. 6 in-
komna ansökningar, 5 finansierades

4. Fokusområde: Marken som kolsänka, alternativa 
proteinkällor, arktiskt jordbruk och klimat

Extrema väderhändelser (denna utlysning öppnade 
2019, men stängde i januari 2020). 10 inkomna ansök-
ningar, 6 finansierade

Utöver de nätverk som NKJ fattade beslut om att fi-
nansiera under 2020, har NKJ sedan tidigare beslutat att 
finansiera 7 nätverk med aktiviteter under 2018-2019, 
se figur 1 (sid 7, nästa sida). Förutom samarbete inom 
Norden finns det bland nätverken exempel på samarbe-
ten i Nordens närområden, där ett av projekten omfattar 
även forskare från de baltiska länderna och Polen.

I figur 1 ställs nätverken i relation till de fyra fokus-
områdena för NKJ: 

I) stärka kunskapsbasen för utvecklingen av forsk-
nings- och innovationspolitiken med fokus på bioeko-
nomi och klimatutmaningar,

II) skapa synergier genom ökat sektorövergripande 
samarbete med nationella/nordiska initiativ och forsk-
ningsprogram,

III) stärka Nordens ställning inom jordbruks- och 
livsmedelsforskning inom det europeiska forsknings-
området och bidra till vidareutveckling av det europeis-
ka forsknings- och innovationssamarbetet, och

IV) stärka förutsättningarna för rennäringen att utnytt-
ja sin fulla potential genom ökad kunskap. 

NKJs nätverk riktar sig även mot de centrala fokusom-
rådena i det nordiska samarbetet (enligt figuren nedan): 

I) ett grönt Norden,
II) ett konkurrenskraftigt Norden, och 
III) ett socialt hållbart Norden.

1.1.5  Projektverksamhet under 2020

1. Bioekonomi
På initiativ från ministerrådet har ett arbete initierats 
kring bioekonomi som drivkraft för tillväxt och grön 
omställning i landsbygdsområden. Projektet leds  initialt 
genom SNS och NKJs sekretariat och har en potentiell 
budget på 12 milj DKK. Ett projektförslag med konkret 
innehåll färdigställs under våren 2021.

2. Nordic Testbed Networks
Arbetet med Nordic Testbed Network, som drivs i 
 samarbete med SNS, fortlöper med hög aktivitet bland 
de deltagande och önskemål om fortsatta aktiviteter, 
något som också föreslagits av styrelsen inför 2021. 
Projektet är ett samarbete mellan NKJ och SNS. Under 
2020 genomfördes två virtuella webinarier på ämnena 
What’s the latest in the digital bioeconomy? och How 
to improve user experience and usability?. Fyra nyhets-
brev skickades ut till det upparbetade nätverket och en 
”Best practice”-rapport togs fram som belyser relevan-
ta policy initiativ kopplat till digitalisering, bioekonomi 
och testbäddar samt lärdomar från andra testbäddar.

3. Kol i mark 
Kol i mark kopplar till klimatfrågan och har under 
sommaren blivit beviljat medel i den över ett år gam-
la ansökan. Kontrakt signerades under sommaren och 
projektet har precis börjat köra igång och bygger på en 
seminarieserie om de mest brännande frågorna gällande 
kolinlagring i mark. Det första seminariet organiserades 
den 26/11 2020. Temat för seminariet var ”The Current 
State of Knowledge” och tre professorer presenterade 
det senaste kring ämnet för de drygt 100 deltagarna. 
Projektet är ett samarbete mellan NKJ och SNS.

4. Jämställdhet i bioekonomin (BioEquality)
BioEquality, ett samarbetsprojekt med SNS, är det nya 
jämställdhetsprojektet med finansiering från NIKK 
och har startat planenligt och syftar till att under hös-
ten 2021 ta fram guidelines kring jämställdhetsfrågan 
kopplat till bioekonomi och digitalisering. Under hös-
ten 2020 gjordes en litteraturstudie med syfte att skapa 
en vetenskaplig bas för kommande delar av projektet. 
Studien lyfter bland annat fram förebilder, nätverk och 
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mentorskap som möjliga vägar mot en mer jämställd 
digital bioekonomi.   

5. Torka och extremväder
Nätverket har haft ett möte under året för diskussion 
och lägesrapport. Verksamheten kommer att fortsätta 
under 2021 med nätverksträff och etablering av rådgiv-
ningsnätverk. Frågorna om försörjningsförmåga  och 
motståndskraft i livsmedelssystemet är fortsatt högt på 
den politiska agendan.

6. Potential inom nordisk biomassa
Under året slutfördes en rapport och en populär  broschyr 
om biomassa och potentialen i de nordiska länderna i 
samarbete med Nordic Energy Research. Rapporten pe-
kar bland annat på att gemensamma nordiska insatser 

spelar en viktig roll för att öka användningen av hållbar 
bioenergi och att nordisk kunskap bör exporteras till 
resten av världen. Vidare läggs en rad policy-rekom-
mendationer fram med syfta att öka användningen av 
hållbar biomassa. Rapporten är ett samarbete mellan 
NKJ, SNS och Nordisk Energiforskning (NEF).

1.1.6 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 NKJ:s sekretariat till sina olika aktiviteter, vil-
ket har fungerat bra (se ruta ovan).
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Antalet besökare på NKJ:s hemsida har ökat 
en aning, med ungefär 4%.

Antalet sidvisningar har ökat minimalt, med 
närmare 2%. Besökarna stannar närmare 35% 
längre tid nu än året före. Dock tittar de på färre 
sidor. Avvisningsfrekvensen har sjunkit, vilket 
är bra – de som går in på hemsidan fortsätter i 
högre grad in på annat innehåll.

Besökarna kommer från, i nämnd ordning: 
Sverige, USA, Norge, Finland, Danmark, 
Nederländerna, Indien, Island, Frankrike och 
Storbrittannien.

Om vi räknar bort förstasidan som är den helt 
klart mest besökta, så är sidan där vi presen-

terar aktuella utlysningar den mest besökta. 
Tredje mest besökta sidan är den om utlys-
ningen på ren-tema. Övervikten av kvinnliga 
besökare på NKJ:s web har minskat, 53,4% 
mot förra årets 62,7%.

Den yngre gruppen besökare och den äldsta 
är de som vuxit mest.

NKJ har nu 264 (190) följare på Twitter, jäm-
fört med 195 för ett år sedan. Vi gör ungefär en 
uppdatering om dagen. På Facebook har NKJ 
160 (130) följare. Också där görs en uppda-
tering per dag. På LinkedIn har NKJ 87 (52) 
följare. Under 2020 skickades 9 (9) nyhetsbrev. 
På sändlistan finns 121 (81) mottagare.

NKJ hemsida och sociala medier 18 dec 2019–17 dec 2020

http://www.nordicagriresearch.org


1.2 Samarbete

1.2.1 Nordiskt samarbete
Två av NKJ viktigaste mål är dels att främja samarbe-
tet 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 livsmedelsproduktio-
nens roll i en växande bioekonomi, hushållning med 
ekosystemtjänster liksom klimatfrågan viktiga delar i 
det samarbetet.

Nordiska samarbetspartners:
SamNordisk Skogsforskning (SNS) är en viktig sam-
arbetspart för NKJ. Samordningen av kansliet under 
värdskapet från Sveriges lantbruksuniversitet har ska-
pat samordningsfördelar och kontinuitet. Tvärveten-
skap är en viktig 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 
både NKJ och SNS ordnades, under 2020, en Match-
making day inom renforskning, med ett 40 tal deltaga-
re. Matchmaking är numera ett väl inarbetat och känt 
koncept i målgruppen.

Det är tydligt att eventen ger resultat i ökat antal an-
sökningar.
 

1.2.2 Andra samarbeten
Flera av NKJ:s styrelsemedlemmar deltog under 2020 i 
centrala europeiska forum för jordbruksforskning och 
bioekonomi. Syftet med det internationella engagemang-
et är att stärka Nordens position inom jordbruks- och 
livsmedelsforskningen på den europeiska forskningsare-
nan och bidra till vidareutvecklingen av det europeiska 
forsknings- och innovationssamarbetet. Genom delta-
gandet har nordiska frågor tagits med i diskussioner och 
nordiska modeller och exempel har fått uppmärksamhet 
i Europa-omfattande forum. NKJ önskar en proaktiv roll 
och sätter viktiga frågor på den forskningspolitiska dag-
ordningen i Norden och Europa.

1.2.3 Jämlikhet och jämställdhet
NKJ arbetar för att öka jämställdheten och för att främ-
ja och upprätthålla grundläggande mänskliga rättighe-
ter och nordiska värderingar. NKJ tar hänsyn till jäm-
ställdhet i utlysningstexter och ansökningsformulär, 
där det tydligt framgår att jämställdhet och jämlikhet 
är viktiga kriterier för beviljande av medel. I ansökan 
ingår nu att presentera en plan för hur nätverken ak-
tivt 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 koordina-
törer och medsökande men i övrigt är det en anmärk-
ningsvärt hög kvinnlig dominans, speciellt när det gäl-
ler koordinatörer. Detta belyser vikten av att ständigt 
jobba vidare med dessa frågor.

 Kvinnor Män Fördelning
NKJs styrelse 2020   
Ord styrelsemedlemmar 5 3 63/37 
Observatörer 1 3 25/75 
Rengruppen 2 1 67/33 
   
Sekretariat   
Personal 2 1 67/33 

Inkomna anökningar 2020 
Alla inkomna ansökningar, koordinatorer 14 5 74/26 
Alla inkomna ansökningar, medsökande 54 53 50/50 
Beviljade ansökningar, koordinatorer 10 4 71/29 
Beviljade ansökningar, medsökande 39 33 54/46 
Ej beviljade ansökningar, koordinatorer 4 1 80/20 
Ej beviljade ansökningar, medsökande 15 20 43/57 
   

1.2.3.1 Nyckeltal inom jämställdhet 2020
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1.3 Indikatorer

Målsättning Indikatorer 
NKJ strategi – forskning och kommunikation

Bidra till att stärka kunskapsunderlaget för 
utveckling av forskningspolicy med fokus på 
bioekonomi och klimatutmaningar.

Den omfattande projektverksamheten i sam-
arbete med SNS har en bredd och inriktning 
som kommer att generera underlag för både 
ökad samverkan och underlag för policy de 
närmaste åren.

Ta initiativ till och understödja de gemensam-
ma nordiska forskningsinsatserna.

Gemensamma informations- och kommuni-
kationsinsatser. Samarbete med NordGen 
och NordForsk i arbetet med att få fram nytt 
forskningsprogram inom klimatanpassning.
Nytt gemensamt nordiskt projekt inom 
bioekonomi för tillväxt. 

Initiera och finansiera tematiska konferenser/
seminarier/workshops.

Genomförande av matchmakingdag inom 
renforskning och utlysning av nätverksmedel 
inom renforskning.
Seminarieserie inom projektet Kol i mark.
Seminarier och workshops inom Nordic Test-
bed Networks har genererat nya kontakter 
mellan forskare och närverk inom området.

Identifiera forskning med nordiskt mervärde 
för NKJs verksamhetsområde och bidrag till 
nordisk bioekonomi och klimatutmaningar.

Projekt kring kolinlagring i mark, digitalise-
ring, klimateffekter på jordbruket och livs-
medelskedjan samt bioekonomins betydelse 
för tillväxt. Arbete med uppföljning av bevil-
jade 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 tvär-
sektoriellt samarbete med nationella/nordiska 
initiativ och forskningsprogram:
• Relevanta prioriteringar inom ordförande-
skapsprogrammen inom Nordiska minister-
rådet.
• Nya relevanta nordiska initiativ.
• Ta initiativ till, och vara tillmötesgående mot 
externa initiativ, till tvärsektoriellt samarbete.

Fortsatt och utvecklat samarbete med SNS 
genom fortsatt samlokalisering sekretari-
atssamverkan. Gemensamma NKJ-SNS-
nätverk. Samordna resurser och aktiviteter 
kring projekten Kol i mark och Bioekonomi 
för tillväxt.
NKJ har bidragit aktivt till Nordiska 
 Ministerrådets arbete med en ny strategi 
2021-2024.

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 
livsmedels området.

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

Tabell Målsättning och indikatorer utifrån NKJs strategi och verksamhetsplan



Antalet ansökningar har successivt ökat i takt med 
att NKJ blir mer känt. Det märks inte minst på anta-
let förfrågningar i samband med utlysningarna. Ut-
betalningarna ökade under året och mängden bevil-
jade medel motsvarar nu väsentligt mer än årligen 
tillförda medel. Corona-pandemin har väsentligt 

begränsat möjligheterna till fysiska möten. Detta 
har kompenserats genom utnyttjande av ny teknik. 
Ett lyckat exempel är den Matchmaking-dag som 
genomfördes digitalt med ett  betydligt större antal 
medverkande än vad som hade varit möjligt i ett 
 fysiskt möte.

1.4  Avvikelser och framtidsutsikter

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

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

Utnyttja deltagandet i relevanta EU-fora och 
initiativ som FACCE-JPI, SCAR, program-
kommittérna 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.

Utnyttja den speciella placeringen som 
 medlemmar i NKJ har fått i relation till 
EU-kommissionens bioekonomipanel

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

Främja och stötta nordiskt deltagande i 
 internationell lantbruksforsknings- och 
 policynätverk.

Bygga nätverk, riktade utlysningar. Det öka-
de antalet projekt med samverkansinriktning 
visar på en positiv utveckling och påverkans-
möjlighet

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 forskar-
kompetensen inom rennäringen.

Kartlägga intressenter och bygga nätverk. 
Arbetsgruppen för renfrågor inom styrelsen 
etablerades under året och har fått igång ett 
aktivt samarbete.
Utlysning av nätverksmedel och  
Matchmakingdag angående renfrågor 
 genomfördes våren 2020.

Målsättning Indikatorer 
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 Budget Resultat Resultat
 2020 2020 2019
 (SEK) (SEK) (SEK)
INTÄKTER     
Ordinarie beviljning 2 000 000 2 076 817 2 261 504 
Ordinarie beviljning renforskning 220 000 208 503 232 242 
Vetenskapsrådet, One Health  1 000 000 
NKJ, Aktiviteter Fas 2   141 268 
NKJ, Aktiviteter Ek, JordSkov  140 140 212 010 
OH-ersättning från fakultet   226 670 192 777 
Intäkter totalt 2 220 000 3 652 130 3 039 801 
     
UTGIFTER     
Administration, sekretariat och styrelse:     
OH till fakultet 200 000 226 670 192 777 
Lön inkl. LKP och lokaler 1 000 000 1 000 119 801 014 
Resor och möten, styrelse + sekretariat  190 000 1 739 229 617 
Konsult 0 0 
Hemsida 10 000 2 166 9 435 
Övriga kostnader 0 6 172 4 626 
Administration totalt 1 400 000 1 236 866 1 237 469 
     
UTBETALNINGAR, STÖD OCH BIDRAG     
Särskilt uppdrag Kol i mark 100 000 81 168 21 986 
Digitalisering i de areella näringarna   55 372 
Klimatanpassning i jord- och skogsbruk 100 000 99 206 243 366 
Projektledning Testbed Networks  70 550 154 350 
Forskningsnätverk 2 100 000 2 207 149  
Tvärsektoriella nätverk med SNS     
Renforskning 300 000   
Matchmaking, renar  40 900  
Renfilm  55 770   
Strategisk kommunikation 100 000 115 000 357 992 
Utbetalningar totalt 2 700 000 2 669 743 833 066 
     
Verksamhetsutgifter totalt 4 100 000 3 906 609 2 070 535 
      
RESULTAT (kapital ej medräknat) -1 880 000 -254 479  969 266 
      
TILLGÅNGAR      
Kassa och bank  -1 880 000 -254 479  969 266 
Tillgångar total ackumulerat  -1 880 000 3 916 811  4 057 726 
      
KAPITAL och SKULDER      
Årets oförbrukade bidrag  -1 880 000 -254 479  969 266 
Summa kapital och skulder  -1 880 000 3 916 811  4 057 726 
      

2. Årsredovisning 01.01.2020–31.12.2020
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INTÄKTSSPECIFIKATIONER
Ordinarie beviljning 2 000 000 2 076 817 2 261 504 
Ordinarie beviljning renforskning 220 000 208 503 232 242 
Vetenskapsrådet, One Health  1 000 000  
NKJ, Aktiviteter Fas 2 0 0 141 268 
NKJ, Aktiviteter Ek, JordSkov 0 140 140 212 010 
OH från fakultetet 0 226 670 192 777 
Intäkter totalt (exkl kapital/överskott) 2 220 000 3 652 130 3 039 801 
     
UTGIFTSSPECIFIKATIONER     
Administration, sekretariat     
Lön 1 000 000 1 000 119 801 014 
Resor 190 000 0 54 400 
Administration och lokaler 0 6 172 4 626 
OH till fakultet 200 000  192 777 
Konsult 0 0 0 
Hemsida - utveckling 10 000 2 166 9 435 
Totalt 1 400 000 1 008 457 1 062 252 
     
STYRELSE     
Rese- och mötesaktiviteter    1 739 175 217 
Totalt 0 1 739 175 217 
     
UTBETALNINGAR, STÖD OCH BIDRAG     
Forskningsprojekt 2 100 000 2 207 149 0 
Tvärsektoriella nätverk med SNS 0  0 
Renforskning 0   0 
Totalt 2 100 000 2 207 149 0 
     
Nätverk     
One Healt projekt  651 500  
Agricultural University of Iceland, Artic Oats  106 740  
Århus Universitet, Resilient Northern Crops   200 595  
Natural Resources Inst Finland LUKE  200 522  
Århus Universitet, Culture Meat - Nordic Take  200 595  
RISE AB, Seed Food Money  212 100  
Århus Universitet, NORDICGRAIN  200 000  
Nord Gen, Nordic Crop relative network  198 991  
Århus Universitet, Exploring pathways  200 595  
Totalt  2 171 639 0 

 Budget Resultat Resultat
 2020 2020 2019
 (SEK) (SEK) (SEK)
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2.1 Bokslutskommentar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förord-
ningen om myndigheters årsredovisning och budget-
underlag (2000:605) och förordningen om myndigheters 
bokföring (2000:606). Brytdagen för räkenskapsårets 
 löpande bokföring var den 8 januari 2021. SLU använder 
ekonomisystem Agresso. 

Årets resultat påverkas av att beslutade finansieringar av 
utlysningar inte betalats ut i sin helhet. Sammanlagt rör 

det sig om 830 000 SEK som beslutats men inte betalats 
ut. Avtal med parterna har inte kunnat tecknas förrän under 
första kvartalet 2021.  Dessutom har utlysningen om finan-
siering av nätverk inom renforskning slutförts och beslut 
fattats  under början av 2021 till ett belopp om 899 500 SEK. 
Därutöver finns tre utbetalningar som är beslutade men där 
utbetalningar inte kunnat göras på grund av byte av projekt-
ledare eller administrativa problem. Det totala beloppet för 
dessa uppgår till 568 000 SEK. 

Särskilda satsningar    
Strategisk Kommunikation 100 000 115 000 357 992 
Särskilt uppdrag Kol i mark  100 000 81 168  21 986 
Digitalisering i de areella näringarna 0   55 372 
Klimatanpassning i jord- och skogbruk 100 000 99 206  243 366 
Matchmaking, renar   40 900  
Renfilm   55 770  
Projektledning Testbed Networks  0 70 550  154 350 
Totalt  300 000 462 594  833 066 
      
Resultat  -1 180 000 -254 479  969 266 

 Budget Resultat Resultat
 2020 2020 2019
 (SEK) (SEK) (SEK)
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Tabell 3.1: Resultatsammanfattning
3. Nyckeltal och statistik
  
 Budget Resultat Resultat
 2020 2020 2019
 (SEK) (SEK)  (SEK)
INTÄKTER
Ordinarie beviljning 2 000 000 2 076 817  2 261 504
Ordinarie beviljning renforskning 220 000 208 503  232 242
Vetenskapsrådet, One Health  1 000 000 
NKJ, Aktiviteter Fas 2    141 268
NKJ, Aktiviteter Ek, JordSkov  140 140  212 010
OH-ersättning från fakultet  226 670  192 777
Intäkter totalt 2 220 000 3 652 130  3 039 801
      
UTGIFTER Administration, sekretariat och styrelse     
OH till fakultet 200 000 226 670  192 777
Lön inkl. LKP och lokaler 1 000 000 1 000 119  801 014
Resor och möten, styrelse + sekretariat  190 000 1 739  229 617
Konsult 0 0 
Hemsida 10 000 2 166  9 435
Övriga kostnader 0 6 172  4 626
Administration totalt 1 400 000 1 236 866  1 237 469
      
UTBETALNINGAR, STÖD OCH BIDRAG    
Särskilt uppdrag Kol i mark  100 000 81 168 21 986
Digitalisering i de areella näringarna   55 372
Klimatanpassning i jord- och skogsbruk  100 000 99 206 243 366
Projektledning - Testbed Networks    154 350
Forskningsnätverk 2 100 000 2 207 149 
Tvärsektoriella nätverk med SNS     
Renforskning 300 000 
Matchmakingdag, renar  40 900 
Renfilm  55 770 
Projektledning testbed networks  70 550 
Strategisk Kommunikation 100 000 115 000 357 992
Utbetalningar totalt 2 700 000 2 669 743 833 066
      
Verksamhetsutgifter totalt 4 100 000 3 906 609 2 070 535
      
RESULTAT (kapital ej medräknat)  -1 880 000 -254 479 969 266
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NKJ finansieras av 

Alnarp February 14 2021 Oslo February 14 2021

Per Hansson, NKJ Nina E. Solheim

Alnarp February 14 2021

Thomas Welwert

 
Totalt 2018 2019 2020 

(SEK) (SEK) (SEK) 

Tabell 3.4: Föråldrade medel pr. 31.12.2020
Belopp

Överfört från 2017 4 583 969
+ Budget 2018 1 501 920
- Utbetalningar 2018 2 997 430
- Utbetalningar 2019 2 070 535
- Utbetalningar 2020 3 906 609

= Föråldrade medel 0 

Tabell 3.3: Uppställning över transaktioner för perioden 2018-2020 

Tabell 3.2: Administrativa utgifter 

(Anges 1 000-tals SEK) 2020 2019 2018
(SEK) (SEK) (SEK)

Administrativa utgifter 1 010 1 045 1 008
*Exklusive fakultets-/institutions-OH

Överfört från tidigare år 4 583 969 3 088 459 3 916 811 
Budget 1 501 920 2 977 024 3 652 130 
Utbetalningar 2 997 430 2 148 672 3 906 609 
Överföring till kommande år 3 088 459 3 916 811 3 662 332 



20202020NKJ nya nätverkNKJ nya nätverk

NKJ verkar för nordiskt forskningssamarbete och för att göra Norden 
starkare och mer konkurrenskraftigt som en enhetlig region i Europa 

och globalt. NKJ finansierar forskarnätverk som ger beslutsfattare ett veten-
skapligt underbyggt och relevant underlag för sina beslut i frågor som rör 
jordbrukssektorn.
NKJ arbetar inom de centrala fokusområdena i det nordiska samarbetet:

• Ett grönt Norden: Klimatet kräver åtgärder genast. Jordbruket kan vara 
en viktig del av lösningen. NKJ har det gröna perspektivet med i alla delar 
av sitt arbete. 
• Ett konkurrenskraftigt Norden: Jordbruket är en stor och väldigt vik-
tig del av bioekonomin. För att skapa ett riktigt konkurrenskraftigt Norden 
behöver resurserna tas tillvara på ett effektivt sätt. Gemensam forskning 
och kommunikation över nationsgränserna bidrar till en starkare jordbruks
sektor.  
• Ett socialt hållbart Norden: Nätverken som NKJ finansierar måste 
presentera en plan för att inkludera och involvera både doktorander och 
unga forskare såväl som kvinnliga och manliga forskare.

NKJs styrelse har under 2020 beslutat att finansiera 13 nya nätverk till en 
summa av 2 637 829 SEK med 
utgångspunkt i följande fokus-
områden:

• Alternativa proteinkällor
• Marken som kolsänka
• Arktiskt jordbruk och klimat
• Extrema väder
• Jordhälsa
• Växthälsa
• Nordisk matsäkerhet och 
självförsörjning inom jordbruket



Alternativa proteinkällor

■ Cultured Meat – Nordic Take
Kött från traditionella köttproducerande djur bidrar avsevärt till växthusgasutsläpp, 
 avskogning och sätter press på värdefulla resurser som mark och vatten. NKJs nya 
nätverk Cultured Meat – Nordic Take fokuserar på hållbara alternativa proteinkällor för 
livsmedels produktion, med hög konsumentacceptans både när det gäller produktionsmetod 
och sm ak. För att säkerställa detta behövs ny, banbrytande teknik. Ett nytt och lovande 
alternativ till traditionell, animalisk köttproduktion är odling av muskelceller utanför det 
levande djuret i en bioreaktor, vilket kringgår djurproduktionen. Odling av cellbaserat 
kött har stor potential att vara hållbart när det gäller utsläpp av växthusgas och vatten och 
marktillgång, vilket nätverket undersöker närmare.

■ Diversification of the Nordic protein sources
Västerländska kostvanor har negativa effekter på både miljön och på människors hälsa, 
såsom resursutarmning och miljöpåverkan, liksom en ökande förekomst av matrelaterade, 
icke smittsamma sjukdomar. Diversification of the Nordic protein sources fokuserar på 
att öka kunskapen om proteinrika grödor, miljömässiga och ekonomiska konsekvenser 
av övergång till mer klimatsmarta proteinkällor och mer hållbara livsmedelsproduktions
system som möjliggör en mer näringsrik diet. 

■ BridgeBuilders
Åldrande ökar behovet av protein och  energi och näringsrik mat. Nätverket Bridge buil-
ders  Building sustainable nutritional bridges between research and health and wellbeing 
services for elderly fokuserar på olika alternativa proteinkällor i äldre människors diet. 
För att få ny kunskap kring mat och dess effektivitet, måste de implementeras i hälso-
vårdstjänster för äldre. Det krävs även utbildning av berörda yrkesverksamma. Som ett 
resultat kan äldres välbefinnande öka, samtidigt som samhällsbördan i form av ökad vård 
och kostnader minskas eller hålls nere. Nätverksdeltagarna kommer från ett brett spektrum 
av experter inom mat och näringsforskning (hälsosam mat, alternativa proteiner, måltids
interventioner, åldrande) men även av experter på kostvanor och utbildning av hälsovårds-
personal och socialarbetare.

Marken som kolsänka

■ Exploring pathways to protect soil carbon stocks in agroecosystems
Marken innehåller ungefär två till tre gånger så mycket kol som i atmosfären eller vegeta-
tionen. Att skydda kolet i marken är därför en väldigt viktig klimatåtgärd. Dessutom kan 
en ökning av markens kollager även öka markens bördighet, vattenhållande förmåga och 
avkastning. NKJnätverket Exploring pathways to protect soil carbon stocks in agroeco-
systems undersöker hur vi på bästa sätt kan skydda våra nordiska kollager i marken och 
samtidigt upprätthålla eller öka biomassautbytet.

Våra nya nätverk:Våra nya nätverk:

https://nordicagriresearch.org/2020-3/
https://nordicagriresearch.org/2020-6/
https://nordicagriresearch.org/2020-10/
https://nordicagriresearch.org/2020-5/


Arktiskt jordbruk och klimat

■ N’TOP-net
Som ett resultat av den globala upp
värmningen förväntas klimatet förändras for-
tare vid polerna, där temperaturerna kommer 
att öka mest. Det  kommer att leda till längre 
tillväxtsäsonger och mer nederbörd. Tradi-
tionellt har jordbruket varit begränsat i norr, 
men med ett  varmare och fuktigare klimat 
ökar potentialen för att  expandera jordbruket 
till nordligare breddgrader. Potatis skulle 
vara en av de bäst lämpade grödorna på 
grund av dess höga tillväxt potential i norra 
europa, dess  betydelse för den nordiska 
kulturen och för möjligheten att öka självför-
sörjningsgraden i norr. I takt med klimatförändringarna,  kommer även nya skadegörare att 
få ökade möjligheter att etablera sig på nordliga breddgrader där de inte finns idag.  För att 
kunna öka självförsörjningsgraden måste strategier tas fram för att begränsa problem och 
sjukdomar i livsmedelsgrödor som potatis. 

N’TOPnet kommer därför arbeta för en hållbar strategi för att stödja expansionen av 
potatisproduktion norröver.

■ Arctic Pea Network
Ärtor har under de senaste åren rönt ett ökat intresse som alternativ proteinkälla, både 
inom livsmedels och foderindustrin. Historiskt sett har ärter varit en vanlig gröda i de 
nordiska länderna, men arktiska områden kräver dock specifik anpassning. Klimatföränd-
ringarna kommer möjliggöra odling på mer nordliga platser, som till exempel odling av 
ärter i arktis. En hållbar arktisk proteinproduktion skulle både gynna lokala bondesamhäll-
en och öka livsmedelssäkerheten. Arctic Pea Network arbetar för att främja ärter som en 
alternativ proteinkälla i de nordiska länderna med fokus på arktiska områden. Nätverket 
kommer att undersöka lämpliga ärtsorter anpassade för nordliga odlingsförhållanden, som 
tillsammans med odlingskunskap och erfarenhet behövs för att starta upp proteinodling i 
Nordens nordligaste delar.

■ ArcticOats
Havre är en viktig gröda för de nordiska länderna. Finland och Sverige är de huvudsakliga 
havreexportörerna i världen strax efter Kanada. Nätverket ArcticOats kommer att ta fram 
olika strategier för förädling av havre i Norden mot bakgrund av skiftande regionalt klimat 
och utmaningar som uppstår med ett förändrat klimat. Nätverket kommer även adressera 
frågor kring havrens stabilitet i de arktiska regionerna och diskutera förädlingsstrategier 
som kommer möjliggöra havreodling längre norröver, exempelvis på Island.

Extrema väder

■ NordCrop
Alla fältgrödor pressas av klimatförändringarna och utsätts i allt högre grad för torka eller 
 vattendränkning, ökad värme och förhöjd koldioxidhalt. Grödors respons på flera typer av 
abiotisk stress är dåligt undersökt och mer kunskap behövs för att utveckla motståndskraftigare 
grödor. NordCrop samlar experter för kunskapsutbyte när det gäller grödors motståndskraft 
mot de extrema eller oregelbundna klimatförhållanden som Norden upplevt de senaste åren, 

https://nordicagriresearch.org/2020-7/
https://nordicagriresearch.org/2020-4/
https://nordicagriresearch.org/2020-1/


och underlättar för interaktion mellan viktiga 
forskargrupper, uppfödare och genbanker.

Jordhälsa

■ Sustain Nordic soil health
Jordstruktur, markens bördighet, jordbiologi 
och växtproduktion är tätt sammanlänkat i 
produktionnssystem inom jordbruket. En god 
jordhälsa, inklusive en god förmåga hos jorden 
att fungera som ett levande system, är av
görande för både växtnäring och växthälsa. En 
jord med aggregerad struktur och djupa rotsys-
tem är allt viktigare i en framtid med instabila 
vattennivåer. Andra problem i nordiska jordar 
är markkompaktering, plogsulor, låg aggregerande förmåga, långsam nedbrytning av organisk 
massa, gasutsläpp, varierad tillväxt och växthälsa. I framtiden kommer bönder även att behöva 
handskas med mer oregelbundet vatten och ännu kortare perioder för skörd och jordbearbet-
ning under tillräckligt torra förhållanden. Många problem kopplat till jordar är desamma inom 
Norden. Sustain Nordic soil health kopplar samman forskare som arbetar för att öka jordhälsan 
och motverka degradering och förlust av jordbruksmark. Nätverket kommer att fokusera på 
skötsel, täckningsgrad, tillsatser av organisk massa och jordbiologi för att förbättra och upprätt-
hålla jordhälsa i nordisk jordbruksmark.

Växthälsa

■ Nordic Apple Network
En av de största utmaningarna inom äppelodling är fruktförluster efter skörd på grund av 
svampar, fysiologiska störningar och försämrad kvalitet på frukterna när de når konsumen-
terna.

Dessa problem är tätt sammankopplade då skötsel och beskärningstid påverkar var och 
en av dem på ett komplext sätt. I Norden är användning av fungicider mycket  begränsad 
före skörd och helt förbjuden efter skörd, vilket resulterar i mycket lagringsskador. En 
begränsad tillgång på kunskap om alternativa åtgärder, sjukdomens framfart och brist på 
effektiva övervakningsverktyg för vilande infektioner ger stora problem med svampsjuk-
domar på äpplen. Infektionerna äger rum i fruktodlingarna, men sjukdomarna visar sig i 
regel inte förrän frukten lagras. I takt med klimatförändringarna och genom växthandeln 
etablerar sig även fler och fler sjukdomar i Norden. Inom Nordic Apple Network kom-
mer experter och intressenter att förena sina krafter för att minimera förlusten efter skörd 
genom att jobba för en förbättrad växthälsa, förbättrad kunskap inom epidemiologi, nya 
övervakningsverktyg, kunskap om odlingsfysiologi före och efter skörd, motståndskraft, 
anpassad odlingsteknik och markhantering.

■ Nordic Grain
Internationell forskning för hållbar sjukdomsbekämpning på stora åkerarealer bedrivs på 
många håll i Norden. Var och en av de nordiska länderna är för sig för små för att tillgodo-
se de forskningsbehov som är relevanta för hantering av spannmålssjukdomar i regionen. 
Genom att samarbeta och dela expertis fås en mer effektivt hållbar sjukdomsbekämpning 
inom nordisk spannmålsproduktion. Det övergripande målet för Nordic Grain är därför att 
samordna forskningsaktiviteter i Skandinavien för att säkerställa en hållbar spannmåls
produktion av hög kvalitet.

https://nordicagriresearch.org/2020-8/
https://nordicagriresearch.org/2020-9/


Nordisk matsäkerhet och självförsörjning inom jordbruket

■ Nordic Crop Wild Relatives
En stor framtida utmaning för mänskligheten 
är att anpassa jordbruket till klimatföränd-
ringar, öka effektiviteten för att säkerställa 
livsmedelssäkerhet och samtidigt minimera 
påverkan på miljö och klimat.

Målet för nätverket Crop Wild Relatives är 
att bidra till ett mer motståndskraftigt nord-
iskt jordbruk genom att bevara de genetiska 
resurser som behövs för anpassning av jord-
bruksväxter när det gäller klimatförändringar 
och extrema väderhändelser. Ett av verktygen 
som kan användas för att uppnå detta mål är 
att utveckla nya, väl anpassade växtsorter och 
odlingssystem.

Crop Wild Relatives (CWR) är en vild art 
som är nära besläktad med en odlad gröda, vilket gör att egenskaper från CWR kan över
föras till grödan i fråga med hjälp av traditionella växtförädlingsmetoder. Eftersom moder-
na sorter kan sakna önskad variation kan mångfalden i CWR var central för anpassning till 
nya krav på grödorna. CWR kan till exempel innehålla variation i resistens mot skadedjur 
och sjukdomar, tolerans mot kyla, vattendränkning eller anpassning till de stora säsongs-
skillnaderna i dagslängd i Norden. Det vanligaste sättet att bevara CWR är att behålla dem 
i sin ursprungliga miljö, så kallat in situbevarande.

Detta är effektivt då många arter kan bevaras samtidigt inom skyddade miljöer, där det 
finns en bättre potential att bevara stora mängder variation. Exsitu bevarande, till exempel 
i frögenbanker eller fältgenbanker, har en viktig roll som backup om insitukonserve-
ringen misslyckas och som en mekanism för att förenkla tillgången på CWRgenetiska 
resurser. Läs mer på nätverkets websida.

■ Nordic animal gene banks
Norden har många inhemska husdjursraser och fiskarter som är mycket viktiga för en väl-
fungerande framtida djurproduktion, eftersom genetisk biodiversitet möjliggör uttryck för 
fördelaktiga egenskaper som påverkar anpassningsförmågan till tuffa miljöer, produktivitet 
eller sjukdomsresistens.

Valet av naturligt förekommande egenskaper kommer troligtvis hjälpa till att övervinna 
framtida svårigheter för boskapsproduktion som uppkommer på grund av klimatföränd-
ringar och mer extremt väder såsom torka och översvämningar. Därför finns ett akut behov 
av att skydda och bevara djurs genetiska resurser, inte bara som en försäkring mot akuta 
hot som katastrofer och epidemier eller en källa för avel, utan också som en del av vårt 
nationella arv.

Målet för Nordfrost är att stärka samarbetet mellan nordiska länder när det gäller exsitu 
och insitu bevarande för att öka motståndskraften i jordbruket i Norden. Nätverket har ett 
starkt fokus på att få med unga forskare, till exempel med stipendium.

https://nordicagriresearch.org/2020-2/
https://www.nordgen.org/en/projekts/crop-wild-relatives/


2020 – ett urval ur NKJs perspektiv:2020 – ett urval ur NKJs perspektiv:

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

20202020
Ett starkt Norden

ÅterblickÅterblick

Under 2020 har NKJ fokuserat en del på ren-frågor. Renar är en viktig del av den 
arktiska bioekonomin och den samiska kulturen. NKJ har också arbetat med klimat-

frågor, till exempel genom att gå djupare in på hur produktion och användning av bio-
massa kan fortsätta att vara hållbar i en växande bioekonomi. 

NKJ har under året fortsatt att arbeta för att nå makthavare och beslutsfattare och ge dem 
möjlighet att fatta beslut grundade på vetenskapligt belagd kunskap. NKJ arbetar alltid 
utifrån ett nordiskt perspektiv, för att nå resultat på ett effektivt sätt och göra den nordiska 
rösten stark i en internationell kontext. 

NKJ:s nätverk utgör plattformar där olika aktörer (forskare, beslutsfattare, industri etc) 
kan mötas över lands- och yrkesgränserna, knyta kontakter och utveckla sina  gemensamma 
intressen. De skapar också  värdefulla kontakter mellan forskare från olika forskningsfält, 
som annars saknar en  naturlig plats för samarbete i ett större, nordiskt perspektiv.

Biomassa som klimatåtgärd
■ Användning av biomassa kan vara ett bra sätt att 
minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären 
och ersätta fossila energikällor. NKJ har arbetat med 
frågan under året som gick och kunskapen finns 
samlad här – du kan ladda ner en längre policy brief 
och en kortversion.

Föreläsning: Marken som kollager
■ Vi har satt igång vår föreläsningsserie om marken 
som kollager. Intresset har varit stort och under vå-
ren 2021 arrangerar NKJ ytterligare tre seminarier 
på samma tema. 
Datum för kommande seminarier: 27 april, 4 maj och 11 maj. 

Nordiska arbetsgruppen för torka och jordbruk
■ Arbetsgruppen har i år formerats och satt igång sitt arbete för att samordna gemensam-
ma nordiska insatser i händelse av torka eller andra extrem-händelser. Vi har stakat ut en 
väg framåt och arbetet fortsätter 2021.

https://nordicagriresearch.org/salvation-by-bioenergy-what-is-the-potential/
https://nordicagriresearch.org/salvation-by-bioenergy-what-is-the-potential/
https://nordicagriresearch.org/news/great-interest-in-learning-more-about-soil-as-a-carbon-sink/
https://nordicagriresearch.org/news/great-interest-in-learning-more-about-soil-as-a-carbon-sink/
https://nordicagriresearch.org/workshop/nkj-will-increase-nordic-cooperation-in-drought-and-other-crisis/ 


BioEquality
■ Nu har vi startat arbetet med att producera en handbok för 
ökad jämställdhet i den  Nordiska bioekonomin! Vår arbetsgrupp 
har, som ett första steg, gjort en litteraturstudie fö r att kartlägga 
kunskapen på området. Läs rapporten här!

Under 2021 kommer vi att  sätta igång arbetet med steg 2, 3 
och 4 med målet att producera handledning riktad till universi-
tetsstudenter, universitet och relevanta organisationer för att ge 
goda möjligheter för en framtida bioekonomi som är attraktiv 
och välkomnande för alla männniskor.

Nordic Testbed Network
■ Nordic Testbed Network har hållit digitala möten för att fortsätta arbetet för samarbete 
mot en digital bioekonomi. Man har också skapat en hemsida.

Rengrupp i styrelsen
■ 2020 återinrättades rengruppen i NKJ:s styrelse. Tre personer med ansvar för renfrågor 
på departement i Sverige, Norge och Finland, kommer att ha ett speciellt fokus på rennä-
ringen, dess roll i bioekonomin och den samiska kulturen, och arbeta för ett ökat nordiskt 
samarbete. NKJ har också haft en utlysning med renar i fokus som rönte stort intresse.

Så här säger Sametingets ordförande Per-Olof Nutti om rennäringen och klimatet!

Matchmakingdag: Reindeer husbandry in the Arctic bioeconomy
■ På grund av det rådande pandemi- läget och Covid-19 fick vi snabbt  omorganisera vår 
planerade matchma king-dag för  forskare och intressenter inom rennäringen. Behovet av att 
träffa andra intressenter och samordna forskning inom detta specifika område är påtagligt, 
uppslutningen var stor.

Med hjälp av en duktig moderator (Malin von Essen) så fungerade det väldigt bra att 
mötas och utbyta erfarenheter och samordna behov digitalt.

Läs nedan om vår utlysning av medel till forskarnätverk med fokus på ren.

Utlysningar 2020
Under 2020 har NKJ haft fyra utlysningar av medel till forskarnätverk:
• Rennäring
• Jordbruk och klimat
• Plant health and alternative protein sources
• Plant health, soil health and self sufficiency

https://nordicagriresearch.org/news/bioequality-project-will-change-the-nordic-bioeconomy/
https://nordicagriresearch.org/news/bioequality-project-will-change-the-nordic-bioeconomy/
https://nordicagriresearch.org/2971-2/
mailto:https://nordictestbednetwork.se/?subject=
https://nordicagriresearch.org/news/increased-cooperation-in-reindeer-husbandry-through-the-nkj-working-group/
https://www.youtube.com/watch?v=xew6yNJ_YgU
https://nordicagriresearch.org/news/successful-digital-matchmaking-in-the-time-of-corona/
https://nordicagriresearch.org/nkj-funded-projects/
http://Rennäring


Ett axplock av NKJ:s nätverk 2020Ett axplock av NKJ:s nätverk 2020
■ FiberTies-nätverket har formerat ett pro-
jekt (SInProPack) som ska försöka förfina 
växt fiber för användning i komposterbart 
engångsmaterial.

Ett annat projekt med deltagare från 
FiberTies handlar om att använda hampa i 
textilier.

Flera möten och ett par stora konferenser 
har hållits, med fokus på olika grenar av 
 ämnesområdet växtfiber. 

■ ArcticOats har satt igång arbetet med 
en argumenterande artikel som är tänkt att 
publiceras i en vetenskaplig tidskrift. 

 
■ Bridgebuilders har hållit månatliga, digi-
tala möten för att kartlägga konsortiets forskningsområden och tidigare projekt.

 
■ Cultured meat – Nordic take har ett utbyte av doktorandstudenter mellan Åhus 
 Universitet och Nofima (The Norwegian Institute of Food, Fisheries and Aquaculture 
Research) i startgroparna, och inväntar att Corona-pandemin ska gör över innan det kan 
genomföras.

Nätverket ansökte om och fick medel för projektet TastyPorkCells, där också ett utbyte 
för doktorandstudenter ingår.

 Ruralis och Århus Universitet har startat ett samarbete för att undersöka Norska och 
Danska konsumenters relation till och uppfattning om odlat kött och köttprodukter.

Århus Universitet och Helsingfors Universitet har tillsammans utarbetat en Green De-
al-ansökan.

 
■ Medlemmar ur nätverket Exploring pathways to protect soil carbon stocks in agro-
ecosystems har publicerat två vetenskapliga artiklar:
• Chen, J., Lærke, P.E. & Jørgensen, U. (2020). Optimized crop rotations increase biomass 
production without significantly changing soil carbon and nitrogen stock. Ecological Indi-
cators, 117, 106669.
• Chen, J. & Sinsabaugh, R.L. (2021). Linking microbial functional gene abundance and 
soil extracellular enzyme activity: Implications for soil carbon dynamics. Global Change 
Biology.

■ Healthy Udders for Sustainable Milk Production har samlats och skrivit en artikel: 
 “Prudent use of antibiotics in dairy cows: The Nordic approach to udder health”. Manu-
skriptet kontrolleras av Frontiers of Veteri-
nary Science.

■ NordCAW gjorde om sin planerade 
 konferens om djurvälfärd och antimikro-
biell motståndskraft till ett online-möte, 
med resultat att man nådde ut till 160 
intressenter från olika delar av samhället i 
Norden och Baltikum.

■ NordCrop tillsammans med partners 
från Kina fått medel från Independent 
Research Fund Denmark till sitt projekt 
#SUSWHEAT. Målet är att undersöka me-
kanismerna för uthållighet i ett framtida 
klimat hos grödor.

https://nordicforestresearch.org/nkj-sns-09/
https://nordicagriresearch.org/2020-4/
https://nordicagriresearch.org/2020-4/
https://nordicagriresearch.org/2020-3/
https://nordicagriresearch.org/2020-5/
https://nordicagriresearch.org/2020-5/
https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106669
https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106669
https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106669
https://doi.org/10.1111/gcb.15506
https://doi.org/10.1111/gcb.15506
https://nordicagriresearch.org/one-health-6/
https://nordicagriresearch.org/one-health-2/
https://nordicagriresearch.org/2020-1/


■ Nordic Grain har redan fått en spin-off: 
tre partners i nätverket kommer att ingå i 
ett samarbete med en kanadensisk intres-
sent om raps.

  
■ Nordic crop wild relatives har upp-
daterat sin hemsida och lagt till tre nya 
växt-porträtt. Både posters och foldrar 
börjar också ta form.

En utökad variant av nätverket har ansökt 
om och beviljats 8 miljoner DKK av 
 Sekretariatet för Nordiska ämbetsmanna-
kommitten för miljö- och klimatfrågor.

Det har gjorts flera publikationer under 
året, här är ett exempel!

Hitta information om nätverket även hos 
LUKE!

■ Nordic Native Meat Network jobbar på en databas med siffror på slaktkvalitet för 
 nordisk boskap och får. Pandemin har försenat arbetet med att skriva en vetenskaplig 
 artikel om  resultat en från databasen.

https://nordicagriresearch.org/2020-9/
https://nordicagriresearch.org/2020-2/
http://www.nordgen.org/CWR
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13135334.v1
https://www.luke.fi/sv/nyheter/skydd-av-vilda-kulturvaxtslaktingar-ar-en-del-av-framtidens-livsmedelsforsorjning/
https://www.luke.fi/sv/nyheter/skydd-av-vilda-kulturvaxtslaktingar-ar-en-del-av-framtidens-livsmedelsforsorjning/
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