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Nordisk kommitté́ för jordbruks- och livsmedelsforskning (NKJ) 
 etablerades av Nordiska ministerrådet 1965 och verkar tillsammans med 

Samnordisk Skogsforskning (SNS) som samarbetsorgan med ett sekretariat 
under Nordiska ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel 
och skogsbruk (MR-FJLS). NKJ främjar och stödjer forskning, innovation 
och policyutveckling inom  jordbruks- och livsmedelssektorerna liksom inom 
rennäringen i Norden (nedan kallade NKJ:s sektorer), som en del av den 
nordiska bioekonomin.

Vision
NKJ:s vision är att bidra till en hållbar, kunskapsbase-
rad och innovationsinriktad jordbruks-,  livsmedels- och 
rennäringssektor i Norden, stärka det nordiska forsk-
nings- och innovationssamarbetet, bidra till policy-
utvecklingen och hållbar utveckling inom NKJ:s 
sektorer och att stärka Nordens position inom ansvars-
området på den europeiska forskningsarenan.

Syfte
NKJ:s huvudsyfte är att främja, samordna och förstärka 
gemensamma nordiska jordbruks- och livsmedelsforsk-
ningsinsatser för att öka synergieffekter på nordisk nivå 
och för att förmedla forskning till politiken genom att 
tillhandahålla solid, evidensbaserad, policyrelevant in-
formation till Nordiska ministerrådet och andra besluts-
fattare.
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Strategiskt ramverk
Det strategiska ramverket som lägger en grund för 
att identifiera NKJ:s strategi, baseras på fyra olika 
vägledande dokument. Det första är FN:s 17 hållba-
ra utvecklingsmål (SDG), där målen 2, 3, 5, 6, 7, 8, 
11, 12, 13 och 15 anses vara särskilt relevanta. Mål 
14: Hav och marina resurser tangerar också NKJ:s 
områden.

Det andra respektive tredje dokumentet är Nordiska 
ministerrådets Vision 2030, som i sin tur är konkreti-
serad i Handlingsplan 2021-2024 med tre strategiska 
 prioriterade områden: ett grönt, ett konkurrenskraftigt 
och ett socialt hållbart Norden.

NKJ bidrar direkt till Vision 2030 och Handlingspla-
nens mål 1, 2, 3 (ett grönt Norden), 6 (ett konkurrens-
kraftigt Norden), 9, 10, 11 och 12 (ett socialt hållbart 

Norden) genom finansierings- och samverkansaktivite-
ter, policyrådgivning och kunskapsspridning. I NKJ:s 
verksamhetsplan för varje år specificeras aktiviteterna 
och deras koppling till Vision 2030 och Handlingspla-
nen. Se  Tabell 1 på nästa sida.

Det fjärde vägledande dokumentet är Nordiska mi-
nisterrådets samarbetsprogram 2021-2024 (MR-FJLS), 
vilket har definierat följande 5 fokusområden för peri-
oden 2021-2024:
● Heltäckande förvaltning av nordiska resurser
● Hållbar bioekonomi som drivkraft för tillväxt och 
omställning
● Ökad motståndskraft och resiliens, och minskad 
 klimatpåverkan
● Genetiska resurser
● Säker mat, hälsosam kost och matglädje

Figur 1: FN:s hållbarhetsmål, relevanta för NKJ:s strategi.
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Tabell 1: Nordiska Ministerrådets Handlingsplan 2021-2024, mål relevanta för NKJ:s strategi.

Ett grönt Norden Ett konkurrens-
kraftigt Norden

Ett socialt hållbart 
Norden

Mål 1: Nordiska minister-
rådet ska stärka  forskning 
och utveckling och 
 främjande av lösningar som 
stödjer koldioxidneutralitet 
och klimatanpssning, bland 
annat avseende transport-, 
bygg-, livsmedels- och 
energi området.

Mål 6: Nordiska minister-
rådet ska stödja kunskap 
och innovation och göra 
det  lättare för företag i hela 
Norden att till fullo utnyttja 
de utvecklingsmöjligheter 
som den gröna, tekniska och 
 digitala omställningen och 
den växande bioekonomin 
skapar.

Mål 9: Nordiska ministerrådet 
ska bidra till en god, jämställd och 
trygg hälsa och välfärd för alla.

Mål 2: Nordiska minister-
rådet ska bidra till att säker-
ställa biologisk mångfald 
och hållbart nyttjande av 
Nordens natur och hav.

Mål 10: Nordiska ministerrådet 
ska arbeta för att få med alla 
nordiska invånare i den gröna 
omställningen och den digitala 
utvecklingen, utnyttja potentialen 
i omställningen samt motverka att 
klyftorna i samhället ökar på grund 
av omställningen.

Mål 3: Nordiska minister-
rådet ska främja cirkulär 
och biobaserad ekonomi, 
hållbar och konkurrens-
kraftig produktion, hållbara 
livsmedelssystem samt resurs-
effektiva och giftfria krets-
lopp i Norden.

Mål 11: Nordiska ministerrådet 
ska ge det nordiska civilsamhället, 
särskilt barn och unga, en starkare 
röst och delaktighet i det nordiska 
samarbetet samt öka deras kunska-
per om grannländernas språk och 
kultur.

Mål 12: Nordiska minister-
rådet ska upprätthålla tilliten och 
 sammanhållningen i Norden, 
de  gemensamma värderingarna 
och den nordiska gemenskapen 
med  fokus på kultur, demokrati, 
 jämställdhet, inkludering, icke- 
diskriminering och yttrandefrihet.
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Strategiska fokusområden  
2023-2025
I följande avsnitt presenteras de fokusområden som 
specificeras för NKJ:s strategi 2023-2025.

Framtidsblick
Utöver det ovan definerade ramverket kan vi också de-
finiera utmaninagar och möjligheter för framtiden.

Jordbruket i Norden står inför utmaningar både i ett 
globalt och ett regionalt perspektiv, vilket ökar beho-
vet av ny kunskap och innovativa lösningar och an-
passningar. Fyra trender och utmaningar framstår som 
centrala: klimat- och miljöförändringar, globalisering, 
digitalisering och övergång till bioekonomi. Alla fyra 
kan leda till radikala förändringar inom NKJ:s sektorer, 
både ekonomiska, sociala och tekniska. 

Utöver de globala trenderna är vissa utmaningar mer 
framträdande för den nordiska jordbruks- och livsmed-
elsproduktionen, bland annat gäller det: 
● Regional utveckling/landsbygdsutveckling – centra-
lisering 
● utnyttjande av mark i jordbruksområden – nationell 
livsmedelssäkerhet 
● minskade grundläggande kunskaper inom sektorn – 
minskat intresse för utbildning och för att arbeta inom 
sektorn 

Jordbruks- och livsmedelssektorn och rennäringen 
måste anpassa sig till nya villkor när temperatur och 
nederbörd förändras och vi oftare drabbas av extrema 
väderhändelser som översvämningar, perioder med sto-
ra temperaturvariationer, torka, varma vintrar och en 
längre växtsäsong. 

Utvecklingen gör det nödvändigt med en nordisk 
jordbruks-, livsmedels- och renskötselsektor baserad på 
hållbara principer. Detta kräver ökad tonvikt på forsk-
ning och innovation i vart och ett av de nordiska län-
derna, men också ökat samarbete för att utnyttja resur-
ser och resultat effektivt. Dessutom ökar ständigt den 

akademiska och ekonomiska betydelsen av jordbruks- 
och livsmedelssektorn i Europa. De nordiska länderna 
tjänar i många fall på att ha en gemensam röst på den 
arenan. 

NKJ kommer fortsätta samarbetet mellan Sveriges, 
Norges och Finlands regeringar för att utveckla och 
främja samarbetet om rennäringsforskningen i Norden.

NKJ verkar också som sekretariatet för projektet Ny 
nordisk mat och arbetet går vidare i främjandet av den 
nordiska matkulturen och de hållbara livsmedelssyste-
men, i linje med de nordiska näringsrekomendationer-
na.

Jämställdhet och social integration är utmaningar 
inom sektorn. Att hantera genusfrågor har visat posi-
tiva fördelar inom andra aspekter av jämlikhet och kan 
därmed fungera som modell för arbetet med grundläg-
gande mänskliga värden och rättigheter. Att ta itu med 
jämställdhet och social integration är högt prioriterat 
för NKJ och bör därför genomsyra all verksamhet inom 
NKJ.

Fokusområden
Med det strategiska ramverket och ovanstående bak-
grund som grund är de strategiska fokusområden som 
har valts att fokuseras på 2023-2025 att: 
● Öka hållbarhet och resiliens inom jordbruk och livs-
medelsproduktion i en växande bioekonomi 
● Stärka Nordens ställning inom jordbruks- och livs-
medelsforskning inom det europeiska forskningsområ-
det 
● Använda areella resurser som bas för värdeskapande 
och regional utveckling samt att förbättra försörjnings-
förmåga, minska miljö- och klimatpåverkan och att ver-
ka för bättre anpassning till klimatet
● Stärka kunskapsbasen för hållbar rennäring. 
● Stärka och utveckla projektet Ny nordisk mat för att 
främja nordisk matkultur och stärka livsmedelsystemet
● Stärka jämlikheten inom bioekonomin med särskilt fo-
kus på genus och barn och ungas ställning i samhället
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Operativa mål för resultat 2025
Detta avsnitt beskriver tre operativa mål som kommer 
att användas för att utvärdera effekten av NKJ:s stöd 
och verksamhet, och som i sin tur kommer att vara 
vägledande för den årliga planeringen och det framtida 
strategiska arbetet.

1. Nordiskt deltagande
Projekt initierade i Norden
NKJ ska aktivt delta i nordiska tvärsektoriella initiativ 
inom EK-FJLS och miljösektorn, för att främja hållbar 
ekonomisk tillväxt i linje med SDG. NKJ ska också in-
itiera och upprätthålla samarbete med andra organisa-
tioner genom att stödja nätverk och forskningsprojekt.

Projekt utanför Norden
NKJ ska arbeta för att överbrygga klyftor mellan rele-
vanta europeiska och nordiska projekt genom att aktivt 
delta i relevanta europeiska partnerskap och samar-
betsinitiativ och upprätthålla kontakten med relevanta 
europeiska institutioner och organ.

2. Överföring av och dialog kring 
NKJ-baserad kunskap
Seminarer, konferenser och workshops
NKJ ska vara en viktig facilitator av kunskapsöverfö-
ring inom de nordiska länderna för frågor inom NKJ:s 
sektorer. Detta uppnås främst genom finansiering av 
aktiviteter som stärker den nordiska infrastrukturen för 
kunskapsöverföring i form av seminarier, konferenser 

och workshops. NKJ ska därför vara en nyckelpartner 
för sammanlänkning av projekt som initieras i Norden.

Spridning av NKJ-finansierade forskningsresultat 
och aktiviteter
Vetenskapliga resultat och publikationer i peer-re-
viewed papers från aktiviteter finansierade av NKJ ska 
finnas tillgängliga på NKJ:s hemsida. Resultat från fi-
nansierade aktiviteter presenteras på ett populärveten-
skapligt sätt. NKJ finns i relevanta sociala medier och 
arbetar med kommunikation genom pressmeddelanden, 
informationsspridning och informationsmaterial för se-
minarier, konferenser med mera.

3. Utveckling av nordisk jordbruks- och 
livsmedelsforskning
Stärka kopplingen mellan forskning och praktik
NKJ ska prioritera finansiering av aktiviteter som syftar 
till att krympa klyftan mellan forskning och tillämpat 
jordbruk och livsmedelsproduktion, vilket underlättar 
överföringen av forskningsresultat till praktiken

Jämställdhet och social integration
NKJ ska prioritera finansiering av verksamheter som 
handlar om olika aspekter av jämställdhet inom jord-
bruk och livsmedelsproduktion. Finansierade aktivite-
ter ska uppfylla kravet på minst 40 % av varje kön och 
aktivt arbeta med genusfrågor med hjälp av NKJ:s jäm-
ställdhetsriktlinjer. NKJ ska öka mångfalden av aka-
demiska och intressentsökande vad gäller nationalitet, 
disciplin och erfarenhet.
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Verktyg
Följande fyra huvudverktyg kommer forsätta att använ-
das för att ta itu med de strategiska fokusområdena och 
för att uppnå målen: finansiering, samverkan, policys-
töd och råd samt kommunikation.

1. Finansiering
Finansieringen är i första hand avsedd att:
● Främja nordiska fördelar och synergier inom jord-
bruks- och livsmedels relaterade forskningsområden
● Främja samarbete mellan jordbruks- och livsmedels-
forskare i tvärvetenskaplig verksamhet för att stärka ett 
tvärsektoriellt förhållningssätt till framtida utmaningar
● Stimulera verksamhet som syftar till att minska klyf-
tan mellan forskning och tillämpat jordbruk och livs-
medelsproduktion och underlätta kunskapsöverföring-
en till praktiken

2. Samarbete
NKJ ska arbeta för att stärka samarbeten som genererar 
resultat och synergier som inte kan uppnås enbart ge-
nom nationella insatser genom att:
● Samordna och aktivt delta i makroregionala och euro-
peiska projekt inom de strategiska fokusområdena
● Vara initiativtagare och intressent i nordiska tvärsek-
toriella initiativ inom EK-FJLS ( bland andra EK-livs, 
EK-regional och AG-fisk) och miljösektorn för att på-
verka inriktningen av viktiga forskningssatsningar
● Aktivt delta i europeiska samarbetsinitiativ och part-
nerskap och främja utvecklingen av NKJ-finansierade 
projekt och nätverk till EU-projekt
● Samarbeta med SNS för att skapa och underhålla 
tvärsektoriell nätverksverksamhet (SNS-NKJ-nätverk) 
inom skogs- och jordbrukssektorn i en nordisk miljö
● Samarbeta med NordGen för att uppmuntra utbild-
ning och kunskapsutbyte om genetiska resurser i Nor-
den
● Stödja samarbete mellan nordiska forskningsfinansi-

ärer i syfte att initiera nordiska forskningsprogram via 
Nordforsk
● Upprätthålla samarbete med NJF (Nordiska jord-
bruksforskares förening)

3. Policystöd och råd
En stor del av NKJ:s uppdrag är att koppla samman 
forskning och politik och att:
● Tillhandahålla sund, evidensbaserad, policyrelevant 
information till Nordiska ministerrådet (NMR), och ge 
råd i frågor som rör jordbruk och livsmedelsproduktion 
till EK-FJLS och NMR och andra beslutsfattare 
● Initiera politiskt relevanta uttalanden om strategiska 
fokusområden och nya framväxande teman 
● Delta i utfrågningar, strategiska arenor och agenda-
sättande forum för bioekonomipolitiken i Norden

4. Kommunikation
Det finns två huvudmålgrupper för NKJ-kommuni-
kation: kunskapsleverantörer, inklusive forskare och 
nätverk, och de som efterfrågar kunskap, till exempel 
beslutsfattare. NKJ förmedlar kunskap om hållbart 
jordbruk och livsmedelsproduktion i Norden och un-
derlättar kommunikationen mellan forskare och be-
slutsfattare genom att: 
● Tillhandahålla ett flertal mötesplatser och informa-
tionspipelines, inklusive hemsida, nyhetsbrev, sociala 
medier och årsredovisning 
● Utveckla befintliga och nya mötesplatser för kommu-
nikation.
● Sprida information om NKJ-aktiviteter och forsk-
ningsresultat i lämpliga format för intressenter inom 
forskning, industri och policyskapande gemenskaper 
genom konferenser, webbplatser, publikationer och so-
ciala medier
● Anordna seminarier, konferenser och liknande forum 
för att samla intressenter, diskutera trender och identi-
fiera nya värderingar, produkter och en nordisk identitet 
inom jordbruk och livsmedel

Vägledande dokument
● FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG)

● Nordiska ministerrådets vision 2030

● Nordiska ministerrådets handlingsplan 2021-2024 för Vision 2030

● Nordiska ministerrådets samarbetsprogram 2021-2024 (MR-FJLS)

● NKJ:s stadgar
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