Nyhetsbrev för RådNu - Kompetenscentrum för rådgivning

Nr 10 december
2018 PDF

RådNu och FutureEUAqua
I början av december startade det fyraåriga EU-projektet
FutureEUAqua . Projektet handlar om att utveckla
akvakulturen på europeisk nivå, t.ex. fisk, mollusker och
alger. Utmaningen är att få tillväxten av akvakultur att
vara hållbar, både med avseende på djurvälfärd, foder,
teknik och konsumtion. I olika delar av Europa odlar vi
olika arter, så det handlar om att utveckla olika
produktionssystem och marknader.
Detta gör vi tillsammans med andra europeiska
organisationer. Vill du veta mer? Kontakta
Magnus.Ljung@slu.se

"

Kunskapspodden avsnitt 14:
Bryt barriärer, tillsammans!
När är ett år närmar sig sitt slut är tiden inne att blicka
framåt. Hushållningssällskapet samlade nyligen unga
representanter för de olika hushållningsförbunden
landet runt till ett dygns intensivt Framtidslabb.
Kunskapspodden var med och fångade in några av
tankarna och förslagen inför 2019 – och vidare framåt.
Du hittar Kunskapspodden på iTunes, där du också
kan prenumerera på poddavsnitten - eller lyssna via
kunskapspodden.se

Julhälsning från Margareta
Stigson: Ge plats för både
nytänk och traditioner!
Äntligen är den här, den efterlängtade julen med ljus och
värme i den mörkaste av årstider. Julen är en tid av
traditioner. En del har vi gemensamt med många andra
kulturer och annat är typiskt svenskt. Nog anses vi lite
udda som tittar på Kalle Anka och Karl Bertil Jonsson på
julafton och nog finns många traditioner runt vårt
svenska julbord som kanske inte direkt tillhör vår
moderna tid.
Vi är alla olika och uppskattar och längtar efter olika
delar av vår rika jultradition. Så vad längtar du efter?
Julen blir ju vad vi gör den till och oavsett vilka
traditioner som lever kvar så kan vi konstatera att även
om vi nog är många som säger att vi inte ska köpa så
mycket julklappar och inte ska laga så mycket mat, så är
det svårt att bryta traditionerna. Lika svårt är det
förstås att ändra invanda mönster som företagare även
om vi vet att det finns nya forskningsrön som säger att
vi borde ändra vårt beteende.

Men det är verkligen svårt att bryta traditioner
som funnits i generationer även när vi sitter på
ny kunskap. Så vad är det då som gör att vi tar till
oss ny kunskap och går till handling? Det är en
del av utmaningen som ligger hos våra duktiga
rådgivare men också en viktig del av dagens
forskning och metodutveckling.

Var tid har sina utmaningar och året som har gått
kommer gå till lantbrukets historia som det år då
”extremvädret” satte oss på prov och påminde om vår
sårbarhet. Vilken sommar vi hade, det blev ju bara
torrare och torrare och i den moderna digitala värld vi
lever i började vi leta fram gammal kunskap och
erfarenhet. Kan man släppa djuren på skogsbete? Vilka

Frågan är komplex, det tar olika lång tid för olika
personer, i olika sammanhang att göra stora
förändringar . Kanske kan det också finnas något sunt i
att inte kasta sig över nyheterna omedelbart. Tradition
skapar onekligen en trygghet och gemenskap över
generationsgränser, i varje fall så gäller det ju för julen
:) .
Men nog finns här likheter med våra fantastiska
lantbruksföretag som drivits i generationer. I vår tid där
digitalisering är på väg att bli en ledstjärna och
artificiell intelligens snabbt förändrar vardagen
är det viktigt att reflektera över både tradition
och framtidens kunskapsutveckling.

djur kan äta av sjöns vass och hur skördar man den?
En av vår tids tveklöst stora utmaningar,
klimatförändringarna, påminde oss om att gammal
kunskap kan vara värdefull även i nya tider.
Det är min förhoppning att vi kan klara av att både föra
traditionerna vidare och ta till oss av de senaste
forskningsrönen. Så nya digitala julklappar blir det hos
mig - men att ta bort de griljerade grisfötterna som
serverats i generationer? Nej, där går gränsen för min
familj!
Ha en underbar julhelg!
Margareta Stigson
Projektägare RådNu

Från oss alla på RådNu: God Jul, Gott Nytt År och på
återseende och återhörande nästa fantastiska år, 2019!

RådNu på Facebook
Följ oss på vår Facebook-sida Rådnu för gröna
näringar!
Följ våra forskares vardag och dela gärna själv med dig
ur ditt rådgivarliv!
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