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Välkommen till RådNu och
SLU, Maria Stenberg!
Maria Stenberg började den 1 september som
platschef på SLU i Skara och som projektägare av
RådNu. Hon efterträdde Margareta Stigson som går i
pension. Maria är agronom och docent i växtnäring och
kommer från en tjänst på Jordbruksverket som
rådgivare inom växtnäring och klimat. Hon har genom
åren främst arbetat med hur de vanligaste grödorna i
Sverige odlas med så effektivt nyttjande som möjligt av
resurser som marken och växtnäring - och med så låga
miljö- och klimateffekter som möjligt.
- Jag hoppas att RådNu fortsätter att vara en stark länk
till forskningen vid SLU med sitt fokus på att stödja
rådgivande organisationer i deras förändringsarbete.
Det kan underlätta i den omställning för
kunskapsspridning som pågår bland annat genom
digitalisering och stora datamängder.
- Det finns många utmaningar i samhället nu, både lokala
och globala. RådNu kan ge inspiration, nya tankar och
korta vägarna till ny kunskap.

Kunskapspodden 2 år!
Jamen, faktiskt! Tiden går fort, och nu finns 18 avsnitt
att lyssna på via kunskapspodden.se eller via
iTunes. Avsnitten handlar bland annat om Green Care,
precisionodling, AI, REKO-ringar och sociala medier för
gröna företagare.
I det nya avsnittet som just har publicerats hör du
Victoria Tönnberg, rådgivare från HIR Skåne, som
skrivit RådNu-rapporten Samverkan för lantbrukets
kunskapsutveckling – introduktion för
samverkanshjältar och ledare. Rådgivarna Sara
Lundberg och Anders Ligthart från Växa
medverkar också.
Du är alltid välkommen att höra av dig med egna tips om
vad du vill att kommande avsnitt ska handla om! Lyssna
här!

Många ville lära och höra om
digitala djur i nutid och framtid
Omkring hundra personer från akademi, näringsliv och
myndigheter mötte upp när SLU/RådNu, SLU Holding
och Agroväst nyligen bjöd in till en seminariedag i Skara
kring det digitala djuret i nutid och framtid. Kunskapsoch erfarenhetsutbyte och diskussioner kring
förhoppningar och farhågor inför nya och kommande
tekniska möjligheter kompletterades med ett studiebesök
på SLU Nöt- och lammköttcentrum.
En av föredragshållarna var Silje Eftang från det
norska företaget Nofence, vars koncept är virtuella
stängsel för djur - en metod som ännu inte är tillåten i
Sverige.
Du hör henne och fler röster kring det digitala djuret i
kommande avsnitt av Kunskapspodden senare i höst.

KliMatspelets prototyp är här -

förklarar komplexa samband

Hur får man unga människor intresserade av matens
miljö- och klimatpåverkan? SLU/RådNu, SLU Holding och
Högskolan i Skövde arbetar med att ta fram
KliMatspelet som förhoppningsvis både ska inspirera
till eget kunskapssökande och motivera till förändringar i
ungas beteenden och attityder. På SLU Campus i Skara
under den populärvetenskapliga Smedjeveckan

i slutet av september fick omkring 80 naturbrukselever
från årskurs tre på två olika naturbruksgymnasier testa
på spelet som ännu är en prototyp. Spelaren vid datorn
driver ett lantbruk och gör olika val för sin produktion.
Västra Götalandsregionen och SLU finansierar
KliMatspelet som enligt plan ska vara klar under hösten
2019.

Glädjande mångmiljonsatsning på livsviktiga pollinatörer
Omkring en tredjedel av världens mat är beroende av pollinerande insekter, men många arter är hotade i Sverige
och i världen. I sin budgetproposition för år 2020 föreslog regeringen, C och L nyligen ett åtgärdspaket på totalt
70 miljoner kronor per år 2020-2022 för åtgärder för att gynna pollinatörerna.
- Det är fantastiskt att man avsätter specifika pengar till detta och jag hoppas att man fördelar dem klokt där de
får störst effekt. Jag tycker att vi kan ta åt oss en del av äran för att det nu öronmärks pengar, då det helt klart
var för att få underlag till budgeten som miljöministern ville träffa Pollinera Sveriges nätverk efter det
Pollineringsforum som vi genomförde den 23 maj, säger Lotta Fabricius Kristiansen från RådNu och Pollinera
Sverige.

Välkommen 22-23 januari till
Jordhälsodagarna 2020!
Är du intresserad av att lära dig mer om hur man kan
förbättra jordhälsan i åkermark? Notera redan nu 22-23
januari i din almanacka, då det är dags för
Jordhälsodagarna 2020!
Vi kommer att utforska ämnet jordhälsa ur olika
nationella och internationella infallsvinklar och samtala
kring hur olika processer, åtgärder och
brukningsmetoder påverkar statusen på jorden.
Konferensen planeras just nu i samverkan mellan
RådNu, Agroväst och en grupp jordhälsointresserade
lantbrukare, rådgivare och forskare.
Välkommen att delta i samtalet och utforska det
spännande jordhälsoämnet tillsammans med oss! Mer
information om program och plats i kommande
nyhetsbrev!

Hösthälsning från Magnus
Ljung: Rådgivningsforskning ett litet fält i snabb utveckling
Jag sitter på ett tåg på väg söderut i Sverige och
reflekterar över sommarens ESEE-konferens på Sicilien.
Jag funderar på hur olika förutsättningar forskare,
rådgivare och lantbrukare har runtom i Europa - men
också på hur mycket vi har gemensamt.
Jag och kollegorna Lotta och Lisa från RådNu var med
på European Seminar on Extension Education, där
såväl rådgivare som forskare knyter kontakter och
diskuterar trender och nya forskningsrön inom
rådgivning. Forskningen om rådgivning kan inte
beskrivas som särskilt omfattande. Men det
finns i regel en mindre forskargrupp i varje land
som arbetar med likartade frågeställningar.
Därför blir de internationella nätverken så
viktiga.
Läs Magnus Ljungs hela krönika här!

Svensk bi-kunskap från RådNu
spreds i Kanada
Den internationella ideella organisationen COLOSS höll i
september möte i Montréal. Lite senare hölls också
världsbiodlarkongressen Apimondia i samma stad.
Lotta Fabricius Kristiansen från RådNu, som är en
av ledarna för arbetsgruppen B-RAP Bridging bee
Research and beekeeping Practice presenterade på
plats vid bägge evenemangen postern Beekeeping
knowledge and innovation system in Sweden.

Tips från Lisa Germundsson: Glöm inte klassikerna!
När jag var liten gillade jag glassarna Piggelin och 88:an. De finns fortfarande kvar! De är riktiga glassklassiker. Inte bara finns de kvar, de har inspirerat till tiotals liknande glassar, som kommit och gått i sortimentet
hos olika glasstillverkare, exempelvis ”Nötkrokant” (Triumfglass) eller ”91:an Karlsson” (Hemglass).
Så är det med klassiker inom andra områden också. Dels lever de kvar, och dels inspirerar de
andra. Ibland när något nytt lanseras, visar det sig senare vara en variant av något klassiskt, som
bara getts lite nya kläder. Oavsett vilket område man än väljer att nörda ner sig i, yrkesmässigt eller på
fritiden, så är det bra att ha koll på klassikerna. Inte minst inom forskarvärlden är att bra att känna till klassiska
författare och teorier. Därför har RådNu tillsammans med SLU Alnarp (Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi
och miljöpsykologi) inlett en seminarieserie där vi tar upp aktuella klassiker.
Vid nästa seminarium presenteras Edith Penrose, som år 1959 skrev boken The Theory of the Growth of the
Firm. Den har haft stor betydelse för synen på entreprenörskap, företagande och innovation, och är
fortfarande aktuell i dagens forskning och utbildning. När jag lånade Ultuna-bibliotektets exemplar från 1962, var
den full av blyertsunderstrykningar av generationer av SLU-studenter.
Vill du vara med på seminariet om Edith Penrose och The Theory of the Growth of the Firm? Hör av dig till
undertecknad i så fall, lisa.germundsson@slu.se
Seminariet hålls den 6 nov kl 13.00-15.30 på Alnarp och videosänds i Skara. Presentatör är SLU Alnarps
gästforskare Eric Micheels, University of Saskatchewan, Kanada. Välkommen!
Lisa Germundsson
Forskarstuderande RådNu
PS. Glassarna 88:an lanserades 1964 och Piggelin 1972.

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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