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Studieresa för biodlare 
14-16 april 2016 

 

Vill du få inspiration till din biodling? Vill du träffa andra trevliga 
biodlare? Följ med på studieresa för biodlare till Skåne! 

Vi kommer att besöka biodlare med olika inriktningar och flera företag med 
anknytning till biodling och pollinering. Vi kommer att prata paketbin, 
pollinering, avläggare, uthyrning av bikupor, bisafari, honung och 
företagande. 

Tid och plats 
Torsdagen den 14 april startar vi i Vara kl 6:00 och tar upp passagerare i Vårgårda, 
Göteborg, Tvååker och vid Halmstad syd. Lördagen den 16 april ca kl 20:00 är vi 
åter i Vara. 

Pris och anmälan 
Kostnaden är 2700 kr + moms och i den ingår bussresa, del i dubbelrum, två 
middagar, tre luncher och fika då inget annat nämns. 

Pris för enkelrum 3400 kr + moms (begränsat antal). 

Anmälan senast den 13 mars på Länsstyrelsens webbplats för fortbildning inom 
biodling.  Eller via www.lansstyrelsen.se/vastragotaland , rulla längst ner till 
kalendern och klicka dig till den 14 april.   

Anmälan är bindande och kursavgiften debiteras om man avanmäler sig efter sista 
anmälningsdag eller uteblir utan att avanmäla sig.  

Frågor?  
Kontakta Karin Jarl på telefon 010-224 56 51 eller karin.jarl@lansstyrelsen.se  

Foto Heidi Sjöberg 

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/lantbruk-och-landsbygd/djurhallning/biodling/Pages/fortbildning-inom-biodling.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/lantbruk-och-landsbygd/djurhallning/biodling/Pages/fortbildning-inom-biodling.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
mailto:karin.jarl@lansstyrelsen.se
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Program 

 

Torsdagen den 14 april  
 

Påstigning 

06:00 Vara, Åsenkorset 

06:25 Vårgårda(korsningen 181 och E20, Rasta) 

07:30 Göteborg 

08:40 Tvååker, Björkängsvägkrog 

09:25  Halmstad avfart syd  

Honungsgården på Bjäre 
Honungsgården på Bjäres verksamhet innefattar bipollen, paketbin, avläggare, 
drottningsodling och pollinering. Företaget utför pollineringstjänster till 
lantbrukare och frukt/bär odlare i Nordvästra Skåne och södra Halland. Deras mål 
är att leverera produkter av en hög kvalitet och samtidig bidra till biologisk 
mångfald.  

Lunch på Erikslund  

Olssons frö 
Vi gör ett stopp hos Olssons frö. De kommer att berätta om sitt sortiment av 
biväxter och vad man ska tänka på vid odlingen av dessa.   

Assertorps vaxen 
Vaxfabriken tar emot ramar för rengöring och nedsmältning av vax under hela 
året och de har även en metod för att rengöra frigolitlådor. De är återförsäljare 
för LPs biodlingsprodukter. 

Övernattning och middag 
Vi bor på Good Morning hotell, Lund och vi kommer att äta middag på deras 
restaurang. 

 

 

 

 

http://www.honungsgarden.com/
http://www.hotellerikslund.se/
http://www.olssonsfro.se/page/index.htm
http://www.assertorpsvaxen.com/2.html
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Fredagen 15 april 

Blentarps Binära och Kiviks musteri på Solnäsgård 
Vi börjar dagen med att besöka Solnäs gård. Äppelodlingen drivs av Kiviks musteri, 
och all pollineringen med bins sköts av Blentarps binära. 

Blentarps Binära och odlingsansvarig på Kivik berättar om sitt samarbete med 
pollineringen. Vi kommer att få information om hur Kivik gynnar pollinatörerna i 
sin odling och hur de kombinerar pollinering med humlor och bin.  

Blentarps binära kommer att berätta om sin verksamhet som innefattar 
honungsproduktion, pollineringstjänster, bisafari och bifadder.  

Lunch på Brösarps Gästgiveri 

Linas och Binas 
Linas och Binas bedriver ekologisk biodling och deras honung skördas som 
sorthonung.  Produktionen är Krav-certifierad och honungen hanteras utan 
uppvärmning.  De odlar bär, frukt och grönsaker som förädlas till olika drycker, 
chutneys, marmelader och geléer som de säljer i sin gårdsbutik. 
 
Vi kommer att besöka Linas och Binas verksamhet på två orter. 

Ängavallen, övernattning och middag 
Ängavallen har ett ekologiskt helhetstänk och var en av de första gårdarna i 

Sverige med ekologisk produktion. Vi ska bo över i Ängavallens gårdshotell och 
på kvällen ska vi njuta av Ängavallens fyrarätters ekologiska gourmetmeny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://blentarpsbinara.se/index.html
http://www.kiviksmusteri.se/sv/besoek-oss/solnaes-gard/
http://www.brosarpsgastgifveri.se/
http://linasochbinas.se/
http://angavallen.se/
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Lördagen 16 april 

Ängavallen 
Vi börjar dagen med ett studiebesök på Ängavallen där de berättar om sin 
verksamhet.  
Utvecklingen utav gården har skett succesivt och nu har de även ett eget slakteri, 
charkuteri och gårdsbutik. På gården finns också egen kvarn, mejeri, ysteri, bageri, 
restaurang, café, picknickpark, örtagård och ett trivsamt gårdshotell.  

Bidrottningen 
Bidrottningen säljer sin honung som sorthonung och hanterar sin honung 
varsamt.  I deras verksamhet ingår honungsprovningar och Biodlare för en dag. 

Småskalighet och hantverksmässigt förfarande är deras ledord – allt med syfte på 

att producera högkvalitativ och karaktärsrik honung. 

Lunch på Katrinetorp 

Aarenlundsbiodling 
Aarenlunds biodling producerar honung, hyr ut bisamhällen och utför 
pollineringsuppdrag. Deras målsättning är att producera högkvalitativ skånsk 
honung och erbjuda pollineringstjänster.  

Hemresa  
Halmstad syd  

Björkängs vägkrog, Tvååker, ca 17:00 – 17:45 Vi gör ett lite längre stopp och du 
väljer om du vill köpa fika eller middag.  

Göteborg 

Vårgårda 

Vara ca kl 20:30 

http://angavallen.se/
http://bidrottningen.se/
http://www.aarenlunds.se/index.htm

