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KUR-PROJEKTET: BOLLEN
ÄR I RULLNING!
Styrfarten är nu uppe i EU-projektet KUR Kompetensutveckling för Rådgivare – där RådNu
driver projektet som processledare, i
samverkan med projektägaren AgroVäst.
Alla omkring hundra deltagande rådgivare från
myndigheter, organisationer och företag i Västsverige
har nu genomgått den inledande fasen med
kompetensscanning. Nu vidtar nästa fas för RådNu,
som är att strukturera upp de kartlagda
kompetensutvecklingsbehoven och tillmötesgå dem vid
utbildningsinsatser under ett och ett halvt år, med start i
höst.
- Vi ser två övergripande teman som kommer att dyka
upp på KUR:s kommande lärplattform och vid seminarier
framöver, och det är digitaliseringen och
rådgivningsmetodiken, säger Christina Lundström
på RådNu.
Rådgivningsmetodiken, själva kärnan som RådNu:s
verksamhet kretsar kring, handlar i KUR-projektet om
fyra nivåer: individen, företaget/organisationen,
ledarskapet och skapandet av tematiska
rådgivarnätverk.
- Det är en spännande process som så här långt har
mötts av ett mycket positivt gensvar.

GRÖNA NÄRINGAR,
KUNSKAPSSAMHÄLLET OCH
DIGITALISERINGEN
Vad är forskarens roll i det digitaliserade samhället med
verktyg och produktionsmöjligheter för gröna näringar
som man tidigare kanske knappt vågat drömma om?
Representanter för bland annat rådgivning, växtodling
och skogsbruk gav nulägesrapporter från respektive
bransch, medan RådNu:s Magnus Ljung gav
forskarens perspektiv på hur vi bäst möter ett
kunskapssamhälle i förändring. Allt vid en dag på
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin nu i mars som
handlade om just detta.
- Digitaliseringen innebär ännu ett radikalt teknikskifte i
de gröna näringarna, men låt oss minnas att värdet av
att samla in, bearbeta och analysera stora mängder
data kring t ex växtodling eller djur i grunden bygger på
forskning om växtegenskaper och djurbeteenden, sa
Magnus Ljung. Dagen finns inspelad och du kan se
den här.

Vinterhälsning från Lotta
Fabricius Kristiansen: LÅT
OSS LÄRA AV BINAS
STRATEGITÄNK!
Snart är det säsong igen!
I höstas startade jag som medarbetare vid RådNu och
SLU i Skara inom ramen för det europeiska

biodlingsprojektet SmartBees, ”Sustainable Management
of Resilient Bee populations”. Projektets sista år är
2018. Min roll i projektet är att vara med och ta fram
stödmaterial för hur man kan nå ut med
forskningsresultat, förändra beteenden och inspirera till
nya metoder för rådgivning och utbildning, allt för att
skapa en mer hållbar biodling runt om i Europa. En digital
verktygslåda för detta syfte har skapats.
Jag har under det senaste tiotalet år arbetat med
utvecklingsfrågor inom biodlingen i Sverige. Jag har haft
möjlighet att göra detta från många olika perspektiv med
uppdragsgivare som Sveriges Biodlares Riksförbund,
Biodlingsföretagarna, LRF,

Svenskt Sigill, Länsstyrelserna, Jordbruksverket och SLU. Jag har även arbetat internationellt genom
biståndsprojekt och affärsutveckling samt inom organisationen COLOSS.
Det finns en enorm potential för biodling såväl för råvaruproduktion av honung som andra inriktningar inom
näringen. Genom biodlingsverksamheten stöds matproduktionens strävan mot ett mer hållbart produktionssätt.
Biodlingens miljönytta skapar mervärden för andra gröna näringar, som är beroende av att öka sina avkastningar
med hjälp av pollinering. På köpet pollineras även vår vilda flora. Fantastiskt!
Det bedrivs mycket forskning på honungsbin runt om i världen och det finns god kunskap om vad som är viktigt
och hur man ska sköta om sina bin för att hålla dem friska och livskraftiga. Men hur når dessa budskap ut i
bruset av information som finns runt omkring oss i dag? Sett från ett ”utifrånperspektiv” är det några viktiga
insatser som behöver utvecklas: Ökat samarbete mellan olika aktörer, och samordning och gemensam
målsättning för ett antal viktiga åtgärder. En övergripande strategi för detta är ett måste för att bygga
kunskap på olika nivåer mot en hållbar biodling. I bisamhället är detta en självklarhet, men det är
inte lika enkelt i vårt samhälle. RådNu är en utmärkt plattform för att föra samman forskningen, rådgivningen
och binäringen där man med erfarenhet från andra gröna näringars liknade problem och utmaningar kan agera
bollplank och ge inspel till framkomliga kommunikationsvägar i Sverige och i Europa.
I biodlingsvärlden är rensningsflygningen (då bina tömmer tarmen utomhus efter att ha hållit sig sedan i höstas)
och de första blommorna startpunkten för biodlingssäsongen. I södra Europa har den redan startat och bina
flyger för fullt. I Sverige dröjer det ytterligare några veckor eller månader, beroende på var i landet man befinner
sig, innan säsongen drar igång. En viktig måltid för god hälsa och välmående hos såväl honungsbin som andra
biarter (humlor och solitärbin) är pollen från den tidigt blommande sälgen. Det är nu vi behöver ha strategin
klart för den kommande säsongens arbete.
Lotta Fabricius Kristiansen
Rådgivare och utbildningskonsulent inom biodling / RådNu

KUNSKAPSPODDEN
AVSNITT 6: SOCIALA
MEDIER - HUR VIKTIGT
VERKTYG?
Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram... sociala
medier är sedan länge en etablerad kanal för
information, marknadsföring och byggande av sociala
nätverk. Men är de ett nödvändigt ont, eller ens bästa
kompis? Är sociala medier ett användbart verktyg för
alla företagare i de gröna näringarna?
I Kunskapspodens senaste avsnitt möter du bland
andra fårföretagaren Agnetha Björnsdotter
Berglund, Behrang Kianzad från Medieinstitutet i
Malmö och Jonas Colliander från Handelshögskolan i
Stockholm om olika aspekter av sociala medier för den
gröna företagaren.
Lyssna här!

KOMMUNIKATIONENS
GRUNDER - kursstart i höst!
Vi planerar för en ny kursstart i höst för
KOMMUNIKATIONENS GRUNDER som innehåller mycket
matnyttigt för dig som är rådgivare - exempelvis lär du
dig om beteeendeförändringar, gruppdynamik och
processledning. Webbföreläsningar och fysiska träffar
varvas under kursens gång, och du får med dig tre
högskolepoäng efter godkänd kurs.
Läs mer och anmäl dig här!

RådNu finns på facebook
För dig som vill följa flödet i vardagen och se var våra
forskare befinner sig och vad de gör, och för dig som

själv vill dela med dig av din vardag i de gröna
näringarna - välkommen in i vår facebookgrupp, RådNu
för gröna näringar!
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