FoU-nätverket Bär - Nyhetsbrev 2
Partnerskap med fokus på skogsbär
Centrum för Regionalvetenskap vid Umeå Universitet bjuder in till kunskapsutveckling
och debatt. Ett partnerskap för akademi, myndighet och bransch.
Antalet medlemmar har under 2020 växt till ett fyrtiotal och nätverkets seminarier har varit välbesökta. I nätverkets första nyhetsbrev informerade styrgruppen om kommande seminarier och arbetet med finansiering
för fortsatta forskningsaktiviteter. Under hösten har styrgruppen och ett antal medlemmar varit engagerade i
utformandet av ansökningar som skickats till Skogssällskapet och FORMAS. En ansökan med rubriken ”Lågt
hängande frukter i skogen - bärande affärsmodeller för skogsägarna” har sänts till Skogssällskapet årliga utlysning som är inriktad på forskning om skogshushållning och naturvård. Projektets inriktning handlar om att
undersöka värden av vilda bär samt hur hinder och incitament kan överbryggas för att kunna ta tillvara värdeskapande potentialer.
En ansökan är även skickad till FORMAS med rubriken ”Vilda bär i förändring: Hållbar produktion och konsumtion”. Projektet handlar om att genomföra en systematisk kunskapsöversikt över hållbara konsumtionsoch produktionspraktiker, samt deras rumsliga effekter och framtidsscenarier.
SEMINARIUM: Välkommen till kunskapsutbyte och diskussion kring bärhanteringens historia och framtid.
Nätverkets medlemmar bjuds in till terminens sista seminarium (via ZOOM) på vårt gemensamma tema. Notera datum i kalendern:
4 december 2020 kl 10.00
På programmet:
-

Allemansrätten - Då och Nu (Klas Sandell, Karlstads universitet)
Skogsbär - detektering via fjärranalys (Inka Bohlin, SLU presenterar aktuell forskning och erfarenheter)
Diskussion och frågestund

Tidsåtgång beräknas till 60 minuter (ca). Inbjudan och Zoom-länk skickas till nätverkets medlemmar ett par
dagar innan. Varmt välkommen! Arrangör: Forskarnätverket Berättelser (s)om Bär.

Skicka gärna förslag på teman och föreläsare till framtida seminarier.
Observera att projektet har givits en ny rubrik. Information om projektet ”FoU-nätverket Bär” och dess aktiviteter kommer löpande att publiceras på CERUMs hemsida: Projekt: https://www.umu.se/centrum-for-regionalvetenskap/forskning/berattelser-som-bar/
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