Berättelser (s)om Bär
partnerskap med
fokus på skogsbär
Centrum för Regionalvetenskap vid Umeå Universitet bjuder in till
kunskapsutveckling och debatt. Ett partnerskap för akademi, myndighet och
bransch.
Sedan nätverkets inledande möte i juni 2020 fortgår arbetet och formerna för samverkan utvecklas.
Närmast ligger förberedelser av seminarier och ansökan för forskningsfinansiering. Styrgruppen har
genomfört regelbundna möten och diskuterat olika ingångar som bedömts ge framgångar för nätverket.
Några nyckelord som präglat samtalen: Lokal ekonomi och entreprenörskap, Attityder och beteende hos
konsumenterna, Hållbara livsmedelssystem, Allemansrättens gråzoner, Policyutveckling.
Närmast satsar projektet resurser på en FORMAS-utlysning under rubriken: ”Kunskap för ett hållbart och
konkurrenskraftigt livsmedelssystem”. Styrgruppen arbetar även med andra teman och utlysningar. Mer
information om detta kommer framöver. Nätverkets medlemmar bjuds in till ett antal seminarier (via
ZOOM) på vårt gemensamma tema. Notera följande datum i kalendern:
16 oktober 2020 kl 10.00
Välkommen till kunskapsutbyte och diskussion kring bärhanteringens historia och framtid.
På programmet:
o
o
o
o

Bärplockningspolitikens 1900-talshistoria. (Anna Stens, historiker, Umeå)
Skogsbär i den globala produktionsindustrin. (Charlotta Hedberg, kulturgeograf, UmU)
Konsumentens roll i konsumtionskulturen –perspektiv på vardag och hållbarhet (Ulrika Holmberg,
Konsumtionsforskning & företagsekonomi, CFK /GU)
Tid för diskussion och frågor.

Tidsåtgång beräknas till 60 minuter (ca). Inbjudan och Zoom-länk skickas till nätverkets medlemmar ett
par dagar innan. Varmt välkommen!
5 november 2020 kl 15.00 ( CERUMs seminarieserie)
”Bärnäringens framtid – utmaningar och möjligheter”. Ulf Hagner, Svensk Bärnäring inleder med föredrag
om bärnäringen fokuserat på skogsbär. Efter bjuds publiken in till frågestund och diskussion.
Seminariet sänds via Teams.
Arrangör: Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet (Cerum)
Under terminen (nov/dec) planeras även ett seminarium på temat skogsbär: Seminariet tar upp
Allemansrätten och teknikutveckling. Om du har tips på föreläsare på detta ämne; hör av dig snarast till
nätverkets koordinator Martin Paju. Information om projektet 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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