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Instruktion för årliga samråd inom närliggande
ämnesområden vid fakulteten för skogsvetenskap
Vid årliga samråd för forskare verksamma inom identiska eller närliggande
ämnesområden vid fakulteten för skogsvetenskap ska denna instruktion tillämpas.

Bakgrund
I spåren av KoN-utvärderingen identifierade fakultetsnämnden bland annat
”åtgärder för att stärka det fakultetsinterna samarbetet” som ett prioriterat område
att arbeta vidare med på fakultetsnivå. Den bakomliggande orsaken är att det inom
fakulteten förekommer identiska eller närliggande ämnesområden vid flera
institutioner. Som ett led i att stärka det fakultetsinterna samarbetet införs årliga
samråd mellan forskare verksamma inom de aktuella ämnesområdena.

Syfte
Genom årliga samråd ges nödvändiga förutsättningar för forskargrupper att
fördjupa det fakultetsinterna samarbetet och gemensamt verka för en positiv
utveckling av det aktuella ämnesområdet/ämnesområdena.

Instruktion
Prefekterna vid de institutioner som har identiska eller närliggande ämnesområden
ansvarar gemensamt för att:
1. Årligen genomföra ett inledande (kort) avstämningsmöte för att diskutera
aktuella möjligheter/problem för ämnesområdet/ämnesområdena.
Nyckelforskare för det kommande samrådet identifieras.

Instruktion för årliga samråd inom närliggande ämnesområden vid fakulteten för skogsvetenskap

2. Årligen samla nyckelforskare från respektive institution till ett bredare
samråd (normalt ett heldagsmöte).
3. Samråden dokumenteras med minnesanteckningar som tillställs fakultetens
forskningssekreterare.
Vidare bör deltagande på plats vid samråden prioriteras och ansvar för inbjudan
alterneras mellan berörda institutioner.
I syfte att stärka det fakultetsinterna samarbetet finns det möjlighet att söka medel
för resestöd på fakultetsnivå från dekanens disposition. Utbetalning av medel från
fakulteten sker efter att det har inlämnats en skriftlig avrapportering av de
genomförda aktiviteterna. Fakultetsnämnden ställer sig positiv till att ytterligare
forskare med för ämnesområdet/ämnesområdena relevant forskningsinriktning
bjuds in att delta vid samråden.

Aktuella ämnesområden och institutioner
Ämnesområden
Molekylär ekologi
Naturvårdsbiologi, naturvårdsekologi,
restaureringsekologi
Viltekologi, zooekologi
Skogsmarkens biogeokemi, skoglig
marklära, skogslandskapets biogeokemi
Skogsföryngring, skogsskötsel,
skogsproduktion
Skogshistoria
Skoglig policy
Mykologi, skogspatologi
Landskapsstudier, landsbygdsutveckling
Skoglig planering
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Institutioner
Ekologi, Skoglig mykologi och
växtpatologi, Vilt, fisk och miljö
Ekologi, Sydsvensk
skogsvetenskap, Vilt, fisk och miljö
Ekologi, Vilt, fisk och miljö
Mark och miljö, Skogens ekologi
och skötsel
Skogens ekologi och skötsel,
Sydsvensk skogsvetenskap
Skogens ekologi och skötsel,
Sydsvensk skogsvetenskap
Skogsekonomi, Sydsvensk
skogsvetenskap
Skoglig mykologi och växtpatologi,
Sydsvensk skogsvetenskap
Skoglig resurshushållning,
Skogsmästarskolan
Skoglig resurshushållning,
Sydsvensk skogsvetenskap

