Hushållningssällskapet

GRÖN INSIKT En serie spaningar med nedslag i rapporter och
artiklar som speglar utmaningar och möjligheter för en levande
landsbygd.

……………………………………………………………………………………
Fem avsnitt ute av Kunskapspodden
Nu är det lättare att hålla sig uppdaterad om innovationer och
entreprenörskap inom de gröna näringarna. Kunskapspodden är en
gemensam satsning från RådNu/SLU och Hushållningssällskapet.
I programmen hörs forskare, politiker och entreprenörer i tankeväckande samtal.
Hushållningssällskapet satsar på poddradion som ett nytt sätt att sprida kunskap
inom områdena.
‒ Vi vill prova något nytt. Man kan exempelvis lyssna på poddarna när man sitter
i traktorn, säger förbundsdirektör Jesper Broberg.
Först ut var landsbygdsminister Sven-Erik Bucht som i premiäravsnittet bland
annat pratar om livsmedelsstrategin. En miljard kronor ‒ räcker det?
Inte om man frågar Per Frankelius, innovationsforskare vid Linköpings
universitet. Han utvecklar i samma avsnitt varför han tycker att det snarast borde
vara 70 miljarder kronor i satsningen.
Det andra avsnittet handlar om Green Care: hur landsbygden och de gröna
näringarna möter vård och omsorg. Grön rehabilitering innebär
innovationsmöjligheter för landsbygden. Malin Fahlesson från
Hushållningssällskapets projekt Grön Arena är en av dem som framträder.
Det tredje avsnittet kom lagom till Nobelfestligheterna. Det handlar om
ekonomipristagaren Richard Thaler och hans tankar och teorier om ekonomiska
beslut och rådgivning. Hur applicerbara är de inom de gröna näringarna?
Fjärde avsnittet kom innan julen 2017 och skildrar det spännande programmet
från Lantbrukets dag i riksdagen. Lantbruket behöver politiska beslut och
förutsättningar som stimulerar entreprenörskap. Deltagare och debattörer
samtalar om hur verkligheten speglas politiskt.
Det femte avsnittet inledde 2018 med att lyfta fram rådgivarnas roll utifrån en
aktuell doktorsavhandling. Hur förändras kundbehoven och hur arbetar
branschen med att möta nya förväntningar?
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Kunskapspodden välkomnar synpunkter på programmen och tar gärna emot tips
till kommande avsnitt. Kontaktuppgifter finns på poddens hemsida.
Lyssna på www.kunskapspodden.se eller där poddar finns.
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