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En mötesplats för forskare
inom rådgivning

Samverka med hjälp av nya arbetssätt - och våga
hålla fast vid din idé!

RådNu:s Magnus Ljung, Lisa Germundsson och
Lotta Fabricius Kristiansen deltog i somras – som
åhörare och med egna presentationer - på konferensen
ESEE, European Seminar on Extension and Education
på Sicilien.
Konferensen som hålls vartannat år är ett viktigt tillfälle
att möta kollegor eftersom inte så många forskar om
lantbruksrådgivning i Sverige - samtidigt som det som vi
brottas med här är utmaningar även på andra platser.
Mer om några europeiska trender inom rådgivning i
kommande nyhetsbrev. Här kan du läsa mer om
konferensen.

Det skriver Victoria Tönnberg i sin rapport
”Samverkan för lantbrukets kunskapsutveckling –
introduktion för samverkanshjältar och ledare” rapporten som är först ut i RådNu:s rapportserie.
Victoria Tönnberg studerade först samverkan inom
lantbrukets kunskapsutveckling och tittade sedan
närmare på hur det skulle kunna se ut om vi lärde oss
mer om hur vi samverkar. Du kan läsa hela hennes
rapport här.

Dags för sista temadagen: Det
digitala djuret III
Allt intelligentare och alltmer komplexa system blir en allt
större del av vardagen och villkoren inom djurhållningen.
Den 25 september inbjuds du till SLU Götala nöt- och
lammköttsforskning och Götala Herrgård strax utanför
Skara för att träffa, lyssna på och diskutera med
forskare och branschen om möjligheter och hinder,
farhågor och förhoppningar kring pågående och
framtida digitalisering.
Läs mer och anmäl dig här!

Mer om pollinatörer...
I vårt förra nyhetsbrev berättade vi om
Pollineringsforum 2019 som samlade forskare, bransch,
myndigheter och organisationer till en dag om
pollinatörernas nyckelroll i ekosystem och lantbruk.
Ett resultat av dagen blev ett manifest som
överlämnades till miljöministern och landsbygdsministern
av bland andra RådNu:s Lotta Fabricius Kristiansen.
Se filmen från Pollineringsforum 2019 här!
...och läs Landsbygdsnätverkets rapportering
om RådNu:s Lotta Fabricius Kristiansens arbete
här!

RådNu bidrar till nya Interreg-projektet BEESPOKE
Fortsatt biodiversitet med miljöer som gynnar pollinatörer avgör framtiden för både djur, natur och människor.
Bara inom EU-området beräknas det ekonomiska årliga värdet av ekosystemtjänsten pollinering till 15 miljarder
euro. Men de vilda pollinatörerna blir allt färre i norra Europa, i takt med att artrika livsmiljöer och tillgången till
föda för pollinatörerna minskar. Det behövs mer hållbara och robusta ekosystem för jordbruket, där kunskap om
värdet av en mångfald av pollinatörer finns på alla nivåer.
Nu startas EU-projektet BEESPOKE, där Europeiska regionala utvecklingsfonden satsar drygt fyra miljoner euro
under tre och ett halvt år. Universitet och forskningsinstitut, beslutsfattare, rådgivare och lantbrukare ska via
utbildningsinsatser och nya verktyg och arbetssätt verka för att gynna pollinatörerna.
Samtidigt är målet att skördeutfallet ska öka med tio procent, och 72 testodlingar av fjorton olika sorters grödor
ska inom ramen för BEESPOKE visa på best practice, som sedan kan bli del av gängse odlingspraxis.
RådNu:s Magnus Ljung och Lotta Fabricius Kristiansen är två av många krafter i Sverige, Danmark, Belgien,
Nederländerna, Storbritannien och Tyskland som bidrar till projektet BEESPOKE. För mer information, kontakta
magnus.ljung@slu.se eller lotta. fabricius@apinordica.se

Sensommarkrönika av
Margareta Stigson: Fyra tips
inför framtiden
Nu när jag är på väg att gå i pension gav
rensningen i arbetsrummets hyllor tillfälle till
reflektion. Så mycket spännande tider det varit som
platschef på SLU i Skara! Men allt har ju inte alltid ”gått
på räls”…
I pärmarna hittar jag visionsarbeten från en tid då vår
största utmaning var det ökande antalet studenter - men
också dokumenten om hur vi skulle kunna klara av en
snabb avveckling av våra nyligen utvecklade
utbildningar på orten.
Beslut som skulle komma att totalt förändra
förutsättningarna för vår verksamhet händer inte bara
här. Nya projekt, nya utbildningar och ny samverkan
kommer och går med ständiga utmaningar som följd.
Vad behöver man för verktyg i en så föränderlig tid?
Jag vill dela med mig av några enkla reflektioner
inför framtiden.
Läs hela krönikan här!

RådNu på Facebook
Följ våra forskares vardag och dela med dig av ditt eget
rådgivarliv vår Facebook-sida Rådnu för gröna näringar!
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