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Det digitala djuret är här - är
det läge att lära mer?
Utvecklingen kring det digitala djuret - Precision
Livestock Farming - går mycket fort . SLU är en av
arrangörerna av vårens seminarieserie kring det digitala
djuret - med fokus på teknisk kompetens och aktuell
forskning inom djurhållning, köttkvalitet, hälsa och
djurvälfärd.
Välkommen till det första seminariet kring detta heta
ämne den 27 mars i Skövde. Här anmäler du dig!

Stort intresse för den första nordiska biodlarkongressen
Apiscandia – den första nordiska biodlarkongressen - lockade omkring 1000 deltagare från Norden, Baltikum
och Tyskland till Göteborg den 8-10 februari.
Fredagen innehöll två huvudspår; en av Jordbruksverket arrangerad redovisning av pågående projekt inom
ramen för det nationella honungsprogrammet, och ett arrangemang med fokus på pollinering som ordnades av
BF, LRF, Lantmännen och Svenska Frö-och oljeväxtodlarna.
På lördagen och söndagen var det tre parallella föredragsspår. Ett mer praktiskt biodlingsinriktat, ett
forskningsinriktat och ett för både en intresserad allmänhet och för biodlare. Inbjudna talare var bland annat
Dennis van Engelsdorp från University of Maryland, Tjeerd Blacquiere från Universitetet i Wageningen och Eva
Forsgren från SLU i Uppsala. Det allmänna spåret ansvarade organisationen Svenska Bin för. Där handlade
föreläsningarna om honung, mat och hälsa ena dagen och om pollinering, pollinerare och ängens betydelse den
andra. Under alla dagarna pågick även en välbesökt biodlingsutställning.
Initiativet till denna första kongress kom från Biodlingsföretagarna, och stafettpinnen är nu överlämnad till Norge,
med förhoppningen att Apiscandia blir en årligt återkommande nordisk biodlarkongress.

RådNu + processledning =
sant!

Förvaltningsplan för skarv i
Stockholms län

Rådgivning kan ske på många olika sätt. Processledning
är en metod som innebär en delvis ny roll för många
rådgivare.

Hantering av naturresurser är ibland konfliktfyllt - t ex
förvaltningen av skarv i Östersjön, med tydliga
intressekonflikter mellan artskydd, fiske, turism och
boende. RådNu har uppdraget som processledare i
arbetet med att ta fram en förvaltningsplan för skarv i
Stockholms län. Processledningen sker genom en serie
möten där olika aktörers olika perspektiv kommer fram,
där deltagarna lär om ämnet och kommer fram till en
hållbar förvaltning. RådNu tar denna form av uppdrag
då vi ser detta som en nyckelkompetens i arbetet med
att nå våra miljömål i framtiden. Kontakta
magnus.ljung@slu.se om du vill veta mer om
processledning – och håll ögonen öppna för vår nya
webbaserade kurs i processledning som är på gång!

Att vara processledare är även något som vi på RådNu
arbetar med. För tillfället är vi bl a engagerade i ett
Interreg-projekt där Länsstyrelsen i Västra Götalands
län deltar.
Projektet heter BioGov och handlar om att utveckla en
ny samverkansmodell för hantering av områden med
stora naturvärden.

Konsten att kombinera
mjölkningsrobotar och djuröga
Vilka framgångsfaktorer och vilka svårigheter upplever
man i robotiserade mjölksystem? Vad gör att vissa
lantbrukare lyckas medan andra slutar? Hur upplever
lantbrukare arbetsmiljön i robotiserade system och hur
påverkas deras upplevda prestation och trivsel? Det är
frågor som söker sina svar i den kartläggning av
samspelet människa-robot-djur inom mjölkproduktion
som RådNu:s Christina Lundström arbetar med under
2019. Kartläggningen finansieras av Kungliga Skogsoch Lantbruksakademiens SLO-fond.

Lotta Fabricius Kristiansen:
Om biodling, kunskapssystem
och hållbarhet
Rådgivningen inom biodling i Sverige saknar en egentlig
struktur. Kan vi skapa samverkan och samordning
mellan de olika aktörerna för ett inrätta ett
kunskapssystem?
Så skriver RådNu:s Lotta Fabricius, som också är full av
förväntan inför sitt nya uppdrag att som
koordinatorexpert för en europeisk fokusgrupp arbeta
för bihälsan i Europa.
Läs hennes krönika - och alla våra tidigare krönikor här!

Kunskapspodden avsnitt 16:
Den undervärderade
utvärderingen
Om man inte från början bestämmer sig för hur
man ska utvärdera ett projekt, och vad som är
målet - hur kan man då veta om man har lyckats?
Jeff Coutts från Australien är agronomie doktor och
konsult med utvärdering som sin yrkesmässiga passion.
Men han vet att många andra ser utvärderingar som ett
tråkigt, nödvändigt ont.
Men att utvärdera nya arbetsmetoder, projekt och
interventioner är inte ett tråkigt måste - det är en
spännande, meningsfull och viktig del av jobbet för att
det ska kunna göras så bra som möjligt, menar Jeff
Coutts. Hör hans tankar i Kunskapspoddens senaste
avsnitt! Lyssna 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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