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Välkommen Lars Johansson!
Den 1 augusti börjar Lars Johansson en
visstidsanställning som rådgivare och fältassistent på
RådNu.Lars har länge arbetat med att hitta innovativa
och lönsamma synergier mellan markägare och
djurhållare som vill skapa långsiktigt hållbara lantbruk
inte minst i miljöer med höga naturvärden.
- Mitt bästa bidrag blir nog att tillsammans med RådNu
vidareutveckla rådgivnings- och dialogverktyget
Naturbruksplan – ett verktyg för att hantera
ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv på hur
vi använder mark på vägen mot hållbarhetsmål som
Agenda 2030.
Lars är hos RådNu fram till årsskiftet och arbetar
annars på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Strategisk rådgivning - från
internat till internet
Var börjar och slutar ett lantbruksföretag? Hur
analyserar vi ett företags
produktionsprocesser?
Sådana frågeställningar diskuterade 23 rådgivare från
tio olika rådgivningsföretag från Västerbotten till Skåne
på den första av tre träffar på kursen Strategisk
rådgivning, som SLU RådNu startade tillsammans med
SLU Kompetenscentrum företagsledning i juni.
Genom coronapandemin har kursen ställt om från tre
träffar på internat till Zoom-träffar på internet. Fram till
andra träffen i september jobbar deltagarna med de
analysmodeller som presenterades under den första
kursträffen - modeller som nu ska få ”kött och blod”
genom att appliceras på ett verkligt lantbruksföretag.
Förhoppningen är att kursen, som finansieras med
medel från Landsbygdsprogrammet, ska ge rådgivarna
inspiration till nya arbetssätt.

Kunskapspodden #23:

Ännu en rekryteringskurs för
utländska "gröna akademiker"
I maj började den första kursen - och det står redan
klart att RådNu fortsätter som en av utbildarna i
ytterligare en utbildningsomgång för utländska
agronomer och hortonomer.
I maj började den första gruppen på 28 studenter den
rekryteringsutbildning där målet är att hjälpa deltagarna
till jobb i den bransch där deras kompetens kan
tillvaratas.
Söktrycket till utbildningen var så stort att bara 20% av
dem som ville gå fick en plats i den första
kursomgången. Men nu kommer alltså ytterligare en
grupp att börja samma utbildning i början av november.

Pandemin har drabbat

Rådgivning och kommunikation
i coronatider
Hur har coronakrisen påverkat rådgivningens
kommunikation? Jo, det digitala tekniksprång som annars
sannolikt skulle ha tagit flera år har tagit några månader;
samtidigt som värdet av personliga relationer och de
verkliga mötena består.
I det senaste avsnittet av Kunskapspodden hör du
rådgivarna Victoria Tönnberg och Anna Larsen
från HIR Skåne och Henrik Nätterlund och Marie
Lundberg från HS Konsult i Sörmland om hur
coronakrisen tvingat fram utveckling och kreativet som
har påverkat arbetsvardagen. Och – hur kommunicerar
man bäst på distans? Vad har erfarenheterna lärt oss
under de senaste månaderna? Vad ska man ha för
mötesregler på distans – mik och kamera på hela tiden,
eller inte? Hör KTH-forskaren Jens Edlunds svar lyssna på avsnittet här!

binäringen hårt
Liksom många andra branscher har binäringen och
biforskningen drabbats hårt av coronapandemin. Det
framgår av resultaten från den web-baserade
enkätstudie som den internationella organisationen
COLOSS genomförde under drygt två veckor i maj.
230 svar kom in från 56 länder. Närmare en fjärdedel av
svaren kom från USA, och majoriteten av alla svar var
från akademiker.
Framförallt har möten och konferenser fått ställas in
eller skjutas framåt i tid, men också fält- och
laboratoriearbeten har blivit lidande under pandemins
restriktioner. Stor osäkerhet och oro framkom också
kring huruvida pågående forskningsprojekt kommer att
förlängas framåt i tid i den usträckning som skulle
krävas för att nå uppsatta mål. COLOSS summerar att
forskningsfinansiärer och regeringar världen över nu
har viktiga överväganden att göra kring framtiden för
pollinatörerna. Läs enkätstudiens resultat här!

Sommarhälsning från Magnus
Ljung: Att lära av erfarenhet
I tider av stor osäkerhet och förändring är det
inte konstigt att det kan uppstå en känsla av
handlingsförlamning. När även den mest
vardagliga tillvaron förändras och
planeringshorisonten försvinner så är det som
att förlora lite av sin normala initiativkraft. Vi
avvaktar. Vi väntar på nästa signal. Vi går liksom
in i ett slags mentalt ide. Men samtidigt händer
det just nu mer än på länge.
Om det är något som präglar våren och sommaren 2020
så är det nog att vi tvingas lära oss av helt nya
erfarenheter. I backspegeln kommer vi kanske att säga
att det var år 2020 som vi tog ett viktigt steg i det digitala
skiftet, då vi insåg betydelsen av den lokala
resursbasen och betydelsen av de grundläggande
funktioner som varje hållbart samhälle är beroende av
för sin överlevnad. Det som utgör kärnan i ett
välfärdssamhälle. I detta ingår naturligtvis
livsmedelsproduktionen och alla de andra
ekosystemtjänster som svenskt lantbruk och landsbygd
levererar.
Läs hela Magnus Ljungs krönika här!

RådNu önskar fortsatt skön sommar! På återseende i höst :-)

RådNu på Facebook
Följ våra forskares vardag! Dela med dig av ditt eget
rådgivarliv! Vår Facebook-sida heter Rådnu för gröna
näringar!
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