Workshop kring temat hur aktörsamverkan kan bidra till
utvecklingen av det ekologiska lantbruket
Målet med dagen är att utbyta erfarenheter och samtala kring hur utvecklingsprojekt och andra
typer av aktörsamverkan kan utformas för att öka nyttan för såväl praktiker, rådgivare som forskar.
Fokus för dagen kommer att vara hur vi kan lära oss att tänka kring odlare/lantbrukares egna
experiment för att öka utbytet av dessa.
Syftet med dagen är att bidra till en ökning av det gemensamma lärandet i utvecklingsprojekt och
därigenom utveckla lantbruket.
Vi inleder dagen med några korta presentationer från pågående och avslutade projekt där praktiker,
rådgivare och forskare arbetat tillsammans kring gemensamma frågeställningar. Därefter tar
workshopen vid med samtal kring de nyckelfrågor som deltagarna på workshopen har identifierat.
Med under dagen finns Jan-Eric Englund, SLU, Alnarp. Jan-Erik är insatt i de dilemman som ofta
uppstår i utvecklingsprojekt med aktörssamverkan och har varit diskussionspartner vid
experimentplanering i sådana projekt.
Förbered dig gärna genom att läsa
 Hoffmann V., m.fl. 2006 .Farmers and researchers: How can collaborative advantages be
created in participatory research and technology development?
 Statistical Good Guidelines, Statistical Services Centre

Tid: Onsdagen den 16 september kl. 10.00 – 16.00
Plats: LRF, Franzéngatan 6, Stockholm, lokalen heter Hampan.
Tunnelbanestation: Stadshagen, blå linje. (På järnvägsstationen är det enklare att gå ut och gå ner i
tunnelbanestationen på Wasagatan än att åka från T-centralen).
Kostnad: Workshopen är kostnadsfri men du betalar fika och lunch på plats (för- och
eftermiddagsfika + lunch = 180 kr)
Anmälan: Välkommen med din anmälan senast onsdagen den 8 september till Elisabeth Ögren,
elisabeth.ogren@jordbruksverket.se, tel. 070-81 25 133

Program
10.00

Fika

10.15

Inledning och introduktion. Kort sammanfattning av artikeln av Hoffmann
Elisabeth Ögren och Anita Gunnarsson

10.30

Presentationer av pågående och avslutade projekt:
Johanna Björklund – emergi- och effektivitetsberäkningar, hur och varför
Elisabeth Ögren – bakgrundsresonemang inför försöksdesign i ett avslutat projekt
Anita Gunnarsson – strimförsök och andra experimenttyper inom bl.a. BOTA-projektet
Johanna Björklund och Karin Eksvärd – mätmetoder och förändringskunskap i ett
Agroforestryprojekt

12.30

Lunch

13.30-16.00

Workshop kring frågor som väckts under förmiddagens presentationer och
deltagarnas egna frågeställningar inför kommande eller pågående projekt

