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Anmäl dig till
Jordhälsokonferensen 2020!

RådNu-forskning om jordhälsa
under 2020

Vad är jordhälsa, och hur kan den mätas? Varför är den
så viktig? Hur ökar man markens kolinlagring? Och vill
du vara med i SM i nedbrytning 2020?!

Ekhagastiftelsen har anslagit pengar för RådNuprojektet ”Förbättrad jordhälsa som ett sätt att förbättra
Jordens hälsa – är regenerativt lantbruk en möjlig väg?”

SLU RådNu och Agroväst/Gröna Möten tillsammans med
en grupp lantbrukare, rådgivare och forskare bjuder
den 22-23 januari in till en konferens på temat jordhälsa
och conservation agriculture. Konferensen sker på
Lundsbrunns Kurort mellan Skara och Götene.

Regenerativt lantbruk förbättrar åkermarksjord genom
kontinuerliga jordanalyser och gödsling efter
analysresultat, genom att hålla marken ständigt bevuxen
med grön biomassa, och via flatkompostering,
mikrobiologisk processtyrning och plantvitalisering.

Vi erbjuder två dagar fulla av erfarenheter, försök och
forskningsresultat. Hör bland andra Jay Fuhrer från
USA, Sara Singla från Frankrike, Søren Ilsoe från
Danmark och Thomas Keller och Thomas Kätterer,
båda från SLU.

Projektet testar några av dessa fem odlingsåtgärder på
fyra gårdar och resultaten följs upp. Projeket ska också
studera hur lärandet kring resursen åkermark påverkas
när man inför indikatorer som beskriver dess tillstånd.

Anmäl dig här till den 22 januari!
Anmäl dig här till den 23 januari!

RådNu:s Jenny Höckert leder forskningen i samarbete
med Olle Ryegård på Agroidé. Anslaget är för ett år,
med förhoppningen om nya anslag framöver för att följa
de fyra projektgårdarna under fler år.

Dags för ett klimatsmartare
julbord? Lyssna på
Kunskapspodden #20
Julskinka, korvar, sylta och pastejer står på det
traditionella svenska julbordet. Men i 2019 års stora
julmatsundersökning från Livsmedelsföretagen svarade
en av sex att de skulle äta mindre kött i år än förra julen.
Både hälsoskäl och klimatskäl talar för minskad
köttkonsumtion, så här får du inspiration till att
komplettera eller byta ut en del av julens goda, när
Hushållningssällskapets matkonsult Cecilia Sassa
Corin bjuder på vegetarisk fest för såväl öga som gom.
Hör också SLU-forskaren Anna Hessle om KliMatspelet
– ett spel som utvecklas av SLU och Högskolan i
Skövde för att fånga upp intresset och öka kunskapen
bland ungdomar för hur allas våra matval påverkar
klimatet. Lyssna här!

Waterdrive – att stärka lokalt åtgärdsarbete
Under 2020 kommer en hel del spännande från WATERDRIVE att publiceras – ett projekt för att stärka det lokala
åtgärdsarbetet för att minska övergödning av ytvatten i jordbruksintensiva områden i Östersjöregionen. Polen,
Litauen, Lettland, Estland, Finland, Sverige, Danmark och Tyskland deltar i WATERDRIVE, som arbetar för såväl
ekologisk som ekonomisk och social hållbarhet runt vårt innanhav.
Inom vattenområdet har det under flera år skett en spännande metodutveckling som kan inspirera rådgivare
också inom andra ämnesområden. Inte minst nödvändigheten av samarbete mellan aktörer/markägare,
svårigheten att fördela ansvar, behovet av att integrera mark- och vattenfrågor etc har gjort att man tvingats
vara nytänkande och innovativ.
SLU leder arbetet i WATERDRIVE och RådNu ansvarar för att utveckla en ledarskapsmanual med
helhetsperspektiv. RådNu har genom åren varit delaktigt i olika vattenprojekt, och flera Interreg-projekt har under
senare år tagit fram förslag på nya arbetssätt.
Runt Östersjön finns alltså redan idag mycket erfarenhet av att arbeta innovativt med vatten, både
organisatoriskt och metodmässigt. Inom ramen för WATERDRIVE ska RådNu samla dessa erfarenheter för att
kunna erbjuda lokala/regionala aktörer vägledning för hur de kan arbeta med vattenförekomster ur ett
helhetsperspektiv. Hur kan en samverkansprocess designas? Vilka framgångsfaktorer måste säkerställas?
Vilken kompetens måste koordinatorer och processledare ha? Detta är exempel på frågor som kommer att
belysas i vägledningen.
Vi tar även fram en ”participatory tool-box” med konkreta verktyg. Sammantaget kommer detta att kunna stödja
er som vill arbeta med mark-, vatten- eller landskapsfrågor på nya sätt. Så håll ögonen öppna för nyheter från
WATERDRIVE! Vill du veta mer är du välkommen att kontakta magnus.ljung@slu.se

Vinterhälsning från Lotta
Fabricius Kristiansen:
Pollinering är på tapeten!

Margareta Stigson är tillbaka
vid rodret på SLU i Skara och
RådNu

Vad är egentligen ett nätverk? Det är helt enkelt
vad man gör det till! Under 2017 bildade Lotta
Fabricius Kristiansen nätverket Pollinera Sverige,
tillsammans med kommunikationsexperten inom hållbar
matproduktion Anna Lind Lewin. Nätverket jobbar för att
lyfta pollineringsfrågan så att den angår och intresserar
inte bara markägare inom jord- och skogsbruk utan
också den breda allmänheten.

RådNu:s och SLU:s chef i Skara heter åter Margareta
Stigson.

Och nog gick det bra! Pollinera Sveriges
informationsmaterialet vann Publishingpriset 2019 för
bästa informationstrycksak, med ”Våra vänner
pollinatörerna”! Läs Lottas krönika här!

Under hösten började Maria Stenberg som hennes
efterträdare, men efter ett par månader på prov blev
längtan tillbaka till det föregående jobbet så stor att
Maria valde att återvända dit.
Ny rekrytering av Margaretas efterträdare pågår, och vi
återkommer förstås med information om vem det blir
under 2020.

God Jul och Gott Nytt År 2020 önskar alla vi på SLU RådNu!

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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