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Lotta leder fokusgrupp kring
hållbara bin
RådNu:s Lotta Fabricius Kristiansen ska samordna
en av fokusgrupperna som anordnas av European
Innovation Partnership, EIP-AGRI för ett produktivt och
hållbart jordbruk.
I fokusgrupperna kommer lantbrukare, rådgivare och
forskare att fokusera på olika frågor. Lottas fokusgrupp
koncentrerar sig på bihälsa och hållbar biodling.
- Jag ser verkligen fram emot att få vara en del av
processen, där gruppens deltagare delar med sig av
sina erfarenheter. Det här ska leda till aktiviteter som ger
en bättre bihäsa och en mer hållbar biodling i Europa,
säger Lotta.
Resultaten av fokusgruppernas arbete ska vara färdiga
under år 2020.

RådNu och Serious Gaming
RådNu, tillsammans med Naturbruksförvaltningen och
Högskolan i Skövde, söker nu medel från Vinnova för
projektet Serious gaming i Naturbruk - hantering av
målkonflikter för ökad hållbarhet. Ansökan görs inom
ramen för utlysningen Utmaningsdriven Innovation.
Västra Götaland, ibland beskrivet som ett Sverige i
miniatyr, kan stå modell för hållbar förvaltning av gröna
naturresurser i samspelet stad-land. Konsumenter,
producenter, myndigheter, politiker och företag påverkar
alla på olika sätt hur ett socialt, ekonomiskt och
ekologiskt hållbart brukande av gröna naturresurser ska
realiseras. Tanken med spelet är att det ska bidra till
samverkan och beslutsfattande utifrån ett
helhetsperspektiv, snarare än att varje aktör resonerar
utifrån sitt stuprör.

Kunskapspodden avsnitt 15:
Helt såld, eller synnerligen
skeptisk?
Precisionsodlingens verktyg kan mer eller mindre
revolutionera delar av lantbruket. Men hur rustade att
rådgivarna att rådge? Och hur redo är lantbrukarna att
testa de nya möjligheterna?
I del två av Kunskapspoddens serie om precisionsodling
hör du Henrik Stadig och Svante Andersson från
Hushållningssällskapet och Christina Lundström
från SLU/RådNu.
Du hittar Kunskapspodden på iTunes, där du också
kan prenumerera på poddavsnitten - eller lyssna via
kunskapspodden.se

HNV-Link Dalsland:
Summering och tankar framåt

I slutet på förra året samlades deltagare från näringsliv,
offentlig sektor och akademi för att summera vad EUprojektet HNV-Link åstadkommit under projekttiden.
RådNu har varit en av aktörerna i projektet som handlar
om att genom nätverkande lära av varandra i konsten
att skapa hållbart naturbetesbruk utifrån lokala
förutsättningar runtom i Europa. Se filmen från dagen
här!

Vinterhälsning från Christina
Lundström: Att vara
klimatsmart
Idag är orden klimat och smart på allas läppar, så
också kombinationen av de två. Men vad är det
att vara klimatsmart? Hur kan vi som jobbar på
ett universitet och har till uppgift att forska, lära
och utbilda svara på frågan?
De flesta är idag överens om att klimatet är en viktig
fråga, trots att somliga framställer det som en möjlighet
för oss på vår breddgrad att få varmare skönare
somrar och slippa skotta snö på vintern. Men om
Golfströmmen vänder till följd av smälta glaciärer, haven
blir försurade och våra klimatsystem går i spinn så att
årstiderna blir opålitliga, då rubbas själva grunden för
vår existens.
Så vi vill veta… och universitetet och dess forskare
borde väl kunna? Men allt beror på systemgränser. En
sak i taget skapar inte en korrekt helhet, och helheten är
alltid mer än summan av delarna. Samtidigt är helheten
svår att studera och beskriva.

Ekosystemtjänster – naturens gratisjobb som skapar
förutsättning för vår existens måste skyddas och ett
ekosystem är känsligt. Rubbas en del - skapas kaos i
andra delar av systemet.
Så, vad göra? Äta kött eller bönor, resa eller
stanna hemma, konsumera eller cirkulera?
Svaret kanske inte behöver vara i
koldioxidekvivalenter? Om våra uppsatta mål ska
uppfyllas krävs en transformation, en kombination av
förändrade beteenden och ny teknik - men med
betoning på förändrat beteende och inte bara teknik.

Korna behövs för att beta våra marker, bidra till en
bördig mark med bra växtföljd och ge organisk gödsel.
Kombinationen av kött och mjölk är klimateffektiv.
Det finns många synpunkter och perspektiv. Vi får lära
oss vägen framåt – och diskutera och agera efter bästa
förmåga.
Det är en spännande tid vi lever i.

Christina Lundström
Projektkoordinator och forskare RådNu

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