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09.30 Kaffe

13.20

Varför skall vi lagra data om bisjukdomar? Eva Forsgren, SLU
Behandlar vikten av långsiktig, säker lagring av historisk och framtida
information rörande sjukdomar i svenska honungsbisamhällen, Denna typ
av data kan användas för att bedöma utvecklingen av hälsoläget för
honungsbin i Sverige, för nya forskningsprojekt och för beslutsfattare.

13.40

Finns det särskilda problem eller fördelar med biodling i Norrland?
Natuschka Lee, Umeå univ.
Huvuddelen av biodlingen sker i de södra och mellersta delarna av Sverige
eftersom klimatförhållandena är mera gynnsamma för honungsbin.
Men under den senaste tiden har andelen biodlare i Norrland ökat –
vilka utmaningar finns det i samband med detta?

14.00

Kan raps ge dåliga honungsskördar? Sandra Lindström
Sandra Lindström kommer att berätta om internationella studier som
visaratt det finns skillnader i nektarproduktion mellan rapssorter, och
berätta om en ny studie som ska undersöka nektarproduktionen i
svenska rapssorter.

14.20

Kaffe

Beredskap för nya och gamla skadegörare – Jordbruksverkets del
10.00 Välkommen, introduktion. Magnus Gröntoft
Hur skall bi-sektorn fogas in i EU:s planer för det nya
landsbygdsprogrammet 2022?
10.10

Mångfald på slätten. Jenny Henriksson, SJV
Hur arbetar Jordbruksverket för att gynna pollinerande insekter
i jordbrukslandskapet.

10.20

Biologiska hot mot pollinatörer. Preben Kristiansen, SJV
Vad framkom i MSB-projektet angående riskerna med import av humlor
samt vad diskuteras kring samlevnaden mellan vilda bin och honungsbin?

10.40

Nya statliga medel till pollinerande insekter – vad diskuteras?
Göran Blom, Naturvårdsverket
I den nya höstbudgeten 2019 avsattes 70 miljoner/år under tre år för
pollinerande insekter. Varför detta och vad planeras?
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Innovationer och nytänk

11.00

Pollinera Sverige – ett högaktuellt ämne.
Lotta Fabricius Kristiansen, Pollinera Sverige
För att skapa hållbara miljöer för pollinatörer i landskapet, behöver
alla inblandade parter samarbeta och koordinera sina insatser. Nätverket
Pollinera Sverige erbjuder en mötesplats för aktörer inom stadsplanering,
jord- och skogsbruk, trädgård, biodling, naturvård och andra med
beröring mot pollineringsfrågan.

15.00

Hur ser exportmarknaden ut för svensk honung? Mats Olofsson, BF
Mats Olofsson tar upp den potential som finns avseende svenska
livsmedel på utvalda marknader. Han utgår från den strategi som
regeringen arbetar med och där man vill att Sverige ska växa som
matexportör och knyter ihop detta med det exportprojekt kring
honung som BF nu driver.

11.20

Hur kan den framtida rådgivningen inom biodlingen utformas?
Magnus Ljung, SLU
Betydelsen av kunskap och kompetens är stor inom svensk biodling.
Men arbetar vi optimalt idag? Framtidens krav på rådgivning inom biodling
och idéer till hur detta kan organiseras kommer att diskuteras under
denna programpunkt.

15.20

Beebase and conditions for beekeeping in Canada.
Förutsättningar för Kanadensisk biodling och dess produkter.
Jaque Fontaine.

15.40

Honey rocket samt förutsättningarna för biodling i Finland.
Bjarne Bruce
Bjarne Bruce har i många år drivit Marbacka Bigårdar i Finland som
är en stor yrkesbiodling med ett flertal ben att stå på. Han är också
representant för Paradise Honey, som kommer att visa upp sina
produkter under konferensen.

16.00

VSH-projektet. Richard Johansson, SBR.
VSH-projektet kommer att presentera resultat från sommaren 2019 och
delge sina erfarenheter och lärdomar från projektets mätning av
varroatillväxt samt vad som planeras för de avslutande åren i projektet.

16.20

Bee-scanning och the Swarm – Ett nytt forsknings-och kunskapscenter.
Björn Lagerman
Utveckling av ett forsknings- och kunskapscenter för pollination baserat
på artificiell intelligens, AI.

17.00

Avslutning

18.00

Mingel med mjöd/mölska

11.40

12.00

Internationellt samarbete och planerade mötet i Norden/Sverige.
Thomas Dahl, BF
Thomas Dahl har mångårig erfarenhet av biodling i allmänhet och
Biodlingsföretagarna i synnerhet, där han varit ordförande, redaktör
och utlandsansvarig. Har också haft deltagit i organiseringen av de
flesta bi-konferenser från Bi 85 till denna konferens.
Lunch
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13.00

Honey market, quality and origin – a growing problem.
Etienne Bruneau
Etienne Bruneau sitter i Apimondias styrelse med ansvar för
honungsfrågor såsom världshandel, förfalskningar m.m. Han är också
ordförande i Copa/cogecas honungsgrupp och den som driver våra
frågor mot parlamentet, kommissionen och ministerrådet i EU.
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Lördag 22 feb och Söndag 23 feb
08.00 Frukost

08.00 Frukost

09.00 Årsmöte

09.00 SLU, Aktuell verksamhet, virustolerans
och resistens hos Bondbina.
Eva Forsgren, Joaquim de Miranda

11.00

Exportprojektet/My swedish honey.
BF/Svenska Bin

11.30

Europeisk fokusgrupp Bihälsa och
hållbar biodling.
Lotta Fabricius-Kristiansen, projektledare

10.00 Biodlingsföretagarnas projekt.
Jonny Ulvtorp, BF
10.15

Kaffe

12.00

Lunch

10.30

13.00

Yrkesbiodling med bredd i Kanada.
Miel Fountaine, Quebec, Kanada

Yrkesbiodling Norge.
Jens Marten, Nyböle

11.00

Skånska Honungskooperativet.
Marie Backman

11.30

LRF Samköp, Svensk märkt, Sigill.
LRF

11.45

LRFs agenda
Jens Berggren, hållbarhetsexpert

12.00

Lunch

13.00

Workshop 1 (Teori)
Biodlingsföretagande, företagsform,
inriktning och affärsidé, finansiering.
Organisationer och föredragshållare

14.00 Honung! Kvalitet, marknad, förfalskning
– vad gör COPA i Europa och
Apimondia i världen.
Etienne Bruneau, Apimondia/COPA
15.00

Kaffe

15.30

Behandlingsfri biodling mot varroa
sedan 20 år.
Terje Reinertsen

16.00 Norskt storprojekt för varroafri biodling.
Melissa Odde
16.30

Beescanning utvecklingen.
Björn Lagerman

17.00

Finsk Yrkesbiodling.
Marbacka bigårdar, Finland

17.30

Naturlig biodling.
Erik Österlund

14.00 Workshop 2 (Praktik)
Insatsvaror & Maskinutrustning
– Hur får man logistiken att fungera
och hur väljer man rationell utrustning.
Organisationer och föredragshållare
15.00

Sammanfattning och avslutning

18.00 Resultat från forskning om Varroatoleranta bin.
Melissa Odde
20.00 Konferensmiddag / Yrkeshögskolan utexaminerar!

I SAMARBETE MED

Programmet är preliminärt
och kan ändras/kompletteras
fram till konferensen.

