
 

 

Studieresa om ekologisk biodling 
24–26 april 2018 

Vill du veta mer om ekologisk biodling? Funderar du på att ställa om 
din biodling till ekologisk produktion? Vill du träffa andra trevliga 
biodlare? Följ med på vår studieresa! 
 

På resan kommer vi att besöka biodlare i Östergötland, Södermanland och Närke.  
Studiebesöken kommer att vara hos biodlingsföretag med olika inriktning. Vi 
kommer att tala om honungsförädling och bisafari, men även de för ekologisk 
biodling viktiga frågorna så som vaxhantering, ekologiskt omställningsår och 
varroabekämpning.  

Tid och plats 
Den 24 april startar vi i Alingsås kl 6:30, och efter att ha tagit upp deltagare i 
Borås, fortsätter vi österut längs med R40/E4. På hemvägen längs med E20 finns 
det möjlighet att stiga av vid Skara, Vara, Alingsås och Borås där resan avslutas ca 
kl 20:30 den 26 april. 

Pris och anmälan  
Kostnaden är 3 150 kr + moms och i den ingår bussresa, del i dubbelrum, luncher 
middagar.  
 
Anmälan görs via PingPong: https://jordbruksverket.pingpong.se/oppenkatalog  
Sök på kursid 3142 för att komma till anmälan. Sista anmälningsdag är den 13 
mars. 
 
Anmälan är bindande och deltagaravgiften debiteras om man avanmäler sig efter 
sista anmälningsdag eller uteblir utan att avanmäla sig.  
 
Har du frågor? 
Hör gärna av dig till Karin Jarl, 010-224 56 51 eller karin.jarl@lansstyrelsen.se   
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Program 

Tisdag den 24 april 

Påstigning 
06:30 Alingsås  

07:30 Borås 

 

Vi åker längs med Riksväg 40 / E4 öster om Vättern. 

Biodlarnas hus i Skänninge 
Besök på Svenska Biodlarnas riksförbunds hus i Skänninge. Där får vi träffa 
rådgivare Karina Karlsson och kansliets personal. De kommer bland annat att tala 
om pollinering och bivax. 

Lunch på Bettinas restaurang på Brunnebygård 
http://www.restaurangbettina.se/  på https://www.brunnebymusteri.se/ 

 

Apinordica 
Apinordica drivs av Lotta Fabricius Kristiansen och Preben Kristiansen. Biodlingen 
är både KRAV-certifierad och certifierad enligt Sigill Biodling.  

De kommer att berätta om sin ekologiska biodling och hur de gjorde sin 
omställning till ekologisk produktion under 2015. Om vädret tillåter kan de som 
vill besöka en närliggande bigård. http://apinordica.se/index.html  

Plevnagården 
Vi kommer att bo på Plevnagården i Malmköping och efter vi har inkvarterat oss 
så äter vi middag i hotellets restaurang. http://www.plevnagarden.se/  

 

 

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
http://www.restaurangbettina.se/
https://www.brunnebymusteri.se/gardsbutiken/
http://www.restaurangbettina.se/
http://apinordica.se/index.html
http://www.plevnagarden.se/


 

 

 

 

 

Onsdag den 25 april 

Honung från Södertörn  
Freddy Duwe driver Honung från Södertörn i Vårsta. Freddy kommer att berätta 
om sin drottningodling och sin vaxhantering. Vi kommer att få se både 
biredskapsbutiken och det platseffektiva slungrummet.  

https://www.freddyduwe.com/  

Lunch på Ekologen, Naturbruksgymnasiet Öknaskolan  

Fågelsångens bigårdar  
Thomas Rafstedt, Fågelsångens bigårdar i Tystberga. Verksamheten har idag         
ca 100 bisamhällen och honungen är KRAV-godkänd.  

Thomas kommer att berätta om sin biodling och beskriva vilka metoder han 
använder i sin varroa-bekämpning. Thomas har tidigare sålt drottningar till andra 
ekologiska biodlare i stor omfattning, och kommer även att berätta för oss om sin 
drottningsodling. http://www.fagelsangensbi.se  

Lugnets bigårdar  
Niklas Nyström, Lugnets bigårdar i Mölnbo. Niklas har varit biodlare sedan 2004 
och har ca 130 bisamhällen. Produktionen är KRAV-godkänd. 

I yngelrummen bygger bina ut vaxet själva, utan tillsättning av vaxmellanväggar. 
Niklas kommer att berätta om sin biodling och vi kommer att få se lokalerna för 
honungshantering och gårdsbutiken. http://www.lugnetsbigardar.se/ 

Plevnagården 
Vi återvänder till hotellet för en trerätters middag  
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Torsdag den 25 april 

Stavtorps Honung och Musteri 
Stavtorps Honung och Musteri drivs av Birgitta Augustesen. Birgitta har varit 
biodlare sedan 2003 och beskriver sig själv som biodlare med förädling som 
huvudinriktning. Verksamheten innefattar biodling, musteri, bisafari och en 
delikatessbutik.  

Bland företagets produkter finns bland annat nektar, must, senap, pollen och 
honung- både naturell och smaksatt. Vi kommer att få se både honungslokalerna 
och musteriet. http://stavtorp.nu/  

Lunch på Hjälmaregården 

Höre bi och boskap 
Thomas Dahl, Höre bi och boskap. Verksamheten består av biodling, 
dikoproduktion med Highland Cattle samt växtodling. Nötdjursproduktionen med 
tillhörande växtodling är ekologisk medan biodling är konventionell.  

Thomas kommer att berätta om sin biodling och hur han arbetar enligt bicykel-
metoden, en rationell skötselmetod som ger bigårdar med jämnåriga drottningar. 
Vi kommer även att få information om hur företaget sår in Honungsfacelia i 
vallarna och hur de på andra sätt ökar mängden blommor.  

Hemresa 
Rattugglan, Mariestad ca 16:30. Vi gör ett lite längre stopp och du väljer om du vill 
köpa fika eller middag. 

Skara busstation  

Vara station 

Alingsås  

Borås ca 20:30 
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