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Första svenska mästaren i
nedbrytning korad
Simone Grind, grönsaksodlare i Järna, kan nu titulera
sig svensk mästare i nedbrytning 2020. Tävlingen
arrangerades av LRF och SLU RådNu, och juryn utsåg
Simone Grind som vinnare bland över 400 deltagare för
hennes dokumentation och resonemang kring hur
nedbrytningen fungerade. Se SVT:s nyhet här!

Hur möter lantbrukarna
klimatförändringarna?

Mer forskning kring förenklade
regler för lantbruksföretagen

Hur ser sambanden ut mellan brukningsmetoder,
markkvalité och skörd? Och hur ser svenska
lantbrukare på klimatförändringarna och
jordhälsofrågor?

”Byråkratin belastar och kostar” hette ett
forskningsprojekt som åren 2016-2019 samlade SLU,
Växa Sverige och Hushållningssällskapet Halland kring
ambitionen att förenkla och minska regel- och
kontrollbördan för svenska lantbruksföretag. Nu
fortsätter forskning i ämnet i
Regelförenklingsprojektet, där RådNu:s Christina
Lundström deltar, bland annat som länk till SLU:s
forskare.

I samarbete med forskare vid SLU:s institution för mark
och miljö och med finansiering från Stiftelsen
Lantbruksforskning SLF, kommer bland andra RådNu:s
Jenny Höckert och Christina Lundström inom kort
att påbörja en intervjustudie med lantbrukare.
Jordprover kommer att tas och frågor kommer att ställas
om hur verksamheten anpassas för att möta de
klimatutmaningar som redan är här och de som väntas
framöver. Också en rådgivare från vardera
Östergötland, Västergötland och Skåne deltar.

BEESPOKE - det första året

I projektet ska konkreta förenklingsförslag kring
regelverk och kontroller samlas in via sociala medier
och projektets hemsida, liksom via djupintervjuer med
lantbruksföretagare. Förslagen ska sedan
konsekvensutredas för att se om de håller för att
omvandlas till en praktisk - och enklare - verklighet.

COLOSS - den första digitala

Är du nyfiken på vad BEESPOKE åstadkommit under sitt
första projektår? Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien,
Nederländerna och Storbritannien samarbetar för
hållbara ekosystem runt Nordsjön genom att bland annat
utbilda, informera och identifiera insatser för att gynna
pollinatörerna. RådNu representeras i sammanhanget
av Lotta Fabricius Kristiansen.
Läs mer om BEESPOKES första år här!

konferensen
Pandemin till trots - i oktober höll den internationella
organisationen COLOSS sin årliga konferens och denna
gång i digital form. USA var värdnation för
konferensens över 200 deltagare från 41 länder som
bland annat diskuterade organisationens egen
enkätundersökning om hur pandemin drabbat binäringen
världen över.

Efterlysning: praktikplatser!
Vi fortsätter att efterlysa praktikplatser till våren för de utländska agronomer och hortonomer som går
rekryteringskurs med RådNu som en av arrangörerna. Befintlig utländsk kompetens kompletteras för svenska
förhållanden - och du som kanske kan erbjuda en praktikplats inom de gröna näringarna är mycket välkommen
att kontakta christina.lundstrom@slu.se snarast för mer information!

RådNu på Facebook
Följ våra forskares vardag! Dela med dig av ditt eget
rådgivarliv! Vår Facebook-sida heter Rådnu för gröna
näringar!
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