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Sommarhälsning från Christina Lundström:

Rådgivningen antar nya
utmaningar

På väg hem från ett möte i Lettland snurrar funderingarna i huvudet. Vi har pratat
kunskapssystem och innovation under två dagar, jämfört och reflekterat tillsammans, ett gäng med
lantbrukare, rådgivare och forskare ifrån olika delar av Europa som del av ett europeiskt nätverk. Några
kommentarer fastnar mer än andra.
Det tråkigaste var lantbrukaren med två jättestora mjölkgårdar i Slovakien som inte vågade lita på att
någon som vill sälja förnödenheter eller råd till honom ville honom väl. Han tyckte det kändes som att
alla bara ville lura honom. Han menade att tillit måste byggas in i hela systemet, men hur gör man det?
Det mest förvånande var mjölkbonden från Frankrike som var så på att han fanns med i detta EUnätverk, men ändå inte hittade marknadsinformation som han tyckte var relevant. I dessa floder av
nyhetsbrev, tänkte jag. Han ville ha koll på vad som hände i Nya Zeeland för att själv kunna styra och
fatta beslut i sitt franska mjölkföretag.
Det intressantaste var nog lantbrukaren från UK som berättade om erfarenheter från det stora EUprojektet 4D4F (Data Driven Dairy Decision For Farmers) som jobbar med teknik i mjölkproduktionen.
Det som börjat som ett teknikprojekt hade svängt och handlade nu om tillit, socialt lärande om tekniken
och hur rådgivningen ska utformas för att fungera.
Det bästa som sades var nog den danske lantbrukaren som ville ha en rådgivare som ”går i mina skor och
som utmanar mig varje gång vi ses, så att jag när han har åkt… måste ta mig en rejäl funderare”!
Det var två givande dagar med möten med många intressanta människor. Och på väg hem tänker jag med
viss avundsjuka: att vara rådgivare kräver förstås sin människa, men när det lyckas måste det vara
djupt tillfredsställande och väldigt roligt!
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