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Det digitala djuret är här!
Digitaliseringen inom djurhållningen har kommit minst lika
långt som inom växtodlingen. Den insikten fick de
omkring 70 deltagarna på den första av tre
seminariedagar på temat ”Det digitala djuret” som hölls i
Skövde i slutet av mars. Rådgivare, lantbrukare,
forskare, myndighetsrepresentanter och företrädare för
agtech-företag lärde av varandra kring den snabba
teknikutveckling inom djurhållning som pågår, och där i
bästa fall såväl djuröga som hi-tech samverkar för god
djurvälfärd och hållbart lönsam produktion. SLU, SLU
Holding och Agroväst står bakom seminarieserien, och
Ove Konradsson var moderator under dagen.

Anmäl dig till Det digitala djuret
II!
Seminarieserien Det digitala djuret fortsätter
onsdagen den 8 maj med en heldag i Uddevalla kring
köttkvalitet på nöt och lamm. Passa på att skaffa färsk
kunskap om aktuella forsknings- och innovationsprojekt
kopplade till köttkvalitet och digitalisering, och diskutera
utmaningar och möjligheter med andra i branschen. Hur
kan digitaliseringen bidra till högre och jämnare
köttkvalitet på nöt och lamm?
Anmäl dig här!

RådNu utvärderar EU:s
jordbrukspolitik
RådNu har fått Jordbruksverkets uppdrag att utvärdera
hur EU:s gemensamma jordbrukspolitik har påverkat
miljön i Sverige under åren 2015-2019. EU:s Common
Agricultural Policy (CAP) har utvärderats sedan EUinträdet, och uppdraget som RådNu ska redovisa till
Jordbruksverket i höst innebär att ta ett helhetsgrepp på
jordbrukets miljöfrågor och sätta in dem i ett ekologiskt
och samhällsekonomiskt sammanhang som också
relaterar till miljökvalitetsmålen.

Inga bin, inget jordbruk...
Phil Hogan, EU-kommissionär med ansvar för
jordbrukspolitik och landsbygdsutveckling tar binäringen
och dess viktiga roll för hållbart jordbruk, miljön och
klimatet på allvar. Bin har en nyckelroll för hälsosamma
ekosystem, och aktörer på alla nivåer måste enas i
ansträngningarna för att stoppa den extremt oroande
utvecklingen där bipopulationerna minskar, sa Hogan vid
en bulgarisk konferens tidigare i vår. Han nämnde då
bland annat EIP-AGRI-nätverkets fokusgrupper
kring bihälsa och hållbar biodling, där RådNu: s Lotta
Fabricius Kristiansen har rollen som en av
fokusgruppsledarna.

Med start år 2021 föreslår EU-kommissionen en mycket
kraftigt ökad satsning på olika program för utveckling av
biodlingssektorn de kommande åren, inom ramen för
CAP (EU:s Common Agricultural Policy). Den pågående
digitaliseringen med olika nya, innovativa verktyg för till
exempel övervakning av bisamhällen ser Hogan som
hoppingivande för biodlingens framtid som annars hotas
av olika sjukdomsmittor, det intensifierade jordbruket och
klimatförändringarna.
Läs hela hans tal här!

Vårhälsning från Katharina
Gielen: Samverkan – lättare
sagt än gjort

Vill du bli en coachande
rådgivare? Passa på nu!

Min första tanke när Livsmedelsstrategin lanserades
var ”Toppen, äntligen! Men då behöver vi göra saker
annorlunda, tänka och göra nytt om vi ska kunna växla
upp vår animalieproduktion.” Frågan är då vad som
behöver förnyas och göras annorlunda.

Coaching för rådgivare är en av RådNu:s webbbaserade uppdragsutbildningar, som är öppna för dig
som vill vidareutvecklas i ditt jobb, samtidigt som du
fortsätter att jobba!

I Livsmedelsstrategin och i flera andra rapporter jag läst
på sistone så lyfts behovet av ökad samverkan. Vad
innebär det då att samverka? Vilka är
framgångsfaktorerna?
Helt säkert är att det handlar om väldigt mycket mer än
att träffas och sitta vid samma möte. För att få till stånd
äkta samverkan krävs både kunskap och omsorg. Det
har jag fått lära mig av kollegorna Magnus Ljung och
Jenny Höckert på RådNu som jag haft ett nära
samarbete med under min utredning.
Så skriver Jordbruksverkets Katarina Gielen i vår
aprilkrönika. Läs hennes - och alla våra tidigare krönikor
- här!

I vår coachingkurs lär du dig filosofin bakom coaching ett intresserat och engagerat sätt att se på sig själv och
sina medmänniskor. Du får konkreta coachingverktyg att
jobba med, och inlämningsuppgifter som bygger på din
egen reflektion och hur du jobbar. När du gått färdigt
kursen med godkänt resultat får du 3,5 högskolepoäng och du kommer att se på världen med lite nya ögon!
Låter det spännande? Vi har intresseanmälningar som
bara väntar på ytterligare några namn för att vi ska
starta en grupp.
Vill du veta mer eller anmäla dig? Hör av dig bums till
ylva.carlqvist.warnborg@slu.se

Kunskapspodden - lyssna
precis när och var du vill!
Mobilen har du ju alltid med dig, så när du har en stund
över eller kan lyssna medan du gör annat - passa på att
lyssna på Kunskapspodden med avsnitt om ämnen som
berör din jobbvardag: precisionsodling, REKO-ringar, AI,
sociala medier...
Kunskapspodden är ett samarbete mellan SLU RådNu
och Hushållningssällskapet, och du hittar vår podd på
iTunes eller här.

RådNu önskar alla nyhetsbrevsläsare en riktigt Glad Påsk!

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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