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Bättre samverkan mellan forskare, rådgivare och
lantbrukare krävs för ett framgångsrikt lantbruk
Bristande kontakt mellan forskare, rådgivare och lantbrukare är en orsak varför kunskapsutvecklingen
inom lantbruk ser utsom den gör idag. Det skriver Victoria Tönnberg i sin rapport ”Samverkan för
lantbrukets kunskapsutveckling – introduktion för samverkanshjältar och ledare”.
Forskning som formas så att resultaten blir relevanta och implementeringsbara på gårdsnivå är
intressanta för lantbrukets utveckling. Att få fram sådan forskning gynnas av samverkan mellan
lantbrukare, rådgivare och forskare som har var sitt unika och relevanta perspektiv på utmaningarna.
Victoria Tönnberg, som till vardags arbetar som produktionsrådgivare på HIR Skåne har tillsammans
med RådNu gjort en studie där hon tittar närmare på hur den samverkan fungerar i praktiken. Victoria
pekar ut att den kunskap som finns kring arbetssätt inom samverkansprojekt behöver implementeras
inom kunskapsutvecklingskedjan.
”Från början var det meningen att studera samverkan inom lantbrukets kunskapsutveckling. Ganska
snart så stod det klart att det redan fanns mycket praktiska erfarenheter av samverkan och vad som
fungerade bra, om varför det ser ut som det gör idag och om vad som skulle behöva förbättras.
Samtidigt fanns det en hel del som sällan blev sagt, som pekade på en kunskapslucka kring samverkan
som arbetssätt. Arbetssättet i sig kan ge stor effekt på slutresultatet. ”
Victoria Tönnberg vill med rapporten inspirera till implementering av moderna och mer
ändamålsenliga arbetssätt inom samverkansprojekt i en tid när forskningsanslagen behöver användas
allt smartare i det kunskapsintensiva lantbruket.

Tisdagen den 24 september kommer Victoria Tönnberg till populärvetenskapliga Smedjeveckan på
SLU Campus i Skara och medverkar på en dag för rådgivare. I samband med detta finns hon också
tillgänglig för massmedia.
Victoria Tönnberg telefon: 010-476 22 52 e-post: victoria.tonnberg@hushallningssallskapet.se
Rapporten ”Samverkan för lantbrukets kunskapsutveckling – introduktion för samverkanshjältar och
ledare” är första rapporten i RådNu:Bätts rapportserie och går att läsa i sin helhet på RådNu:s
hemsida www.rådnu.se under fliken Forskning.
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