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Principer för användande av SITES
Bakgrund
SITES är en distribuerad nationell infrastruktur för limnisk och terrester fältforskning.
SITES främjar högkvalitativ forskning genom stöd i form av infrastruktur för långsiktiga
mätningar och experiment utförda i fält samt genom tillgängliggörande av data. Då SITES
har ett nationellt uppdrag ska forskare erbjudas stöd oavsett organisatorisk hemvist. Under
SITES uppbyggnadsfas har principen för användande av SITES genomgående varit att alla
som efterfrågat stöd eller tillgång har erbjudits detta (i vissa fall efter ändrad planering i
konsultation med stationspersonal). För SITES kommande projektperiod förväntas intresset
och användandet öka till en nivå där prioriteringar måste göras för vissa typer av tillgång
och stöd.
Principer
-

SITES data är öppet tillgängliga för forskningsändamål med krav på att stödet från
SITES anges i publikationer och annan presentation av resultat.

-

SITES ska så långt det är möjligt erbjuda stöd och tillgång till forskningsstationernas
infrastruktur. Detta gäller såväl svenska som internationella användare. Praktiska
hänsyn med avseende på planering (tidsplan, experimentupplägg, provtagningsstrategi)
kan komma ifråga.

-

Vid behov av prioritering mellan olika användare och projekt gäller följande principer (i
rangordning):
(1) Projekten måste vara praktiskt genomförbara med en rimlig insats i fråga om
resurser. Här har stationsföreståndarna ett grundläggande ansvar för att göra denna
bedömning, men kan vid behov hänskjuta frågan till föreståndaren för SITES.
(2) Forskning prioriteras framför annan användning (kommersiell, utbildning,
samverkan)
(3) Projekt med kvalitetsgranskad finansiering (forskningsråd etc.) prioriteras framför
projekt med oklar eller ej konkurrensutsatt finansiering.
(4) Projekt som involverar flera olika SITES stationer prioriteras framför projekt som
engagerar enstaka stationer. Detta möjliggör genomförandet av storskaliga och
logistiskt utmanande projekt.
(5) Vid prioritering ska särskild hänsyn tas till forskare tidigt i karriären (sensu VR:s
definition) om ovanstående kriterier 1-5 är uppfyllda.
(6) Kön, institutionstillhörighet och personliga kontakter (inkl. tidigare engagemang
vid berörd forskningsstation) ska inte påverka prioriteringsbeslut.
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Process för användande av SITES
-

Anmälan/ansökan om användande av SITES i INTERACT/SITES GIS.

-

Forskningsstationerna avgör själva om det finns ett behov av utvärdering och
godkännande vilket i så fall sker på stationsnivå och kommuniceras via
INTERACT/SITES GIS.

-

Vid negativt besked/avslag kan sökanden vända sig till föreståndaren för SITES för en
ny bedömning (sker då i samråd med stationsföreståndare och ev. styrgrupp) med
motivering for beslut.

-

Avslagna ansökningar redovisas årligen till VR som nyckeltal.

Hur deltar SITES personal i projekt och hur synliggörs detta?
-

Stationsföreståndaren är ansvarig för att fördela personalresurser i enlighet med
projektets behov och stationens möjligheter.

-

Personalen förväntas bidra genom att erbjuda stöd i enlighet med SITES
verksamhetsplan. Personalens insatser bör enligt gängse normer tydligt nämnas i
samband med presentationer av forskningen i tal eller skrift (acknowledgements).

-

Stöd och arbetsinsats som går bortom det som rutinmässigt erbjuds från SITES (d.v.s.
som innebär ett betydande intellektuellt bidrag eller en betydande personlig insats som
varit av kritisk betydelse för forsknings-projektets möjliggörande) bör resultera i
erbjudande om medförfattarskap enligt gängse medförfattarkriterier. Detta bör tydligt
kommuniceras och diskuteras med användare innan projektet påbörjas.
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