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Verksamhetsår 2013-10-16 till 2014-10-15
Projektnamn
Utlandskontakter
Målsättning

Skapa, upprätthålla och utveckla utlandskontakter inom binäringen samt föra Sveriges talan i
bifrågor utomlands
Långsiktigt mål är att kunna säkerställa och bidraga till tillväxt, utveckling och förbättrad
lönsamhet för svenska yrkesbiodlare och skapa en plattform för svensk biodling och dess
produkter i Europa.
Målgrupp
Binäringen i Sverige
Syfte/effektmål
Att deltaga på FNs temavecka European Bee Week angående bl.a Biodiversity.
Att deltaga på EPBA’s samtliga möten med två delegater från Sverige.
Att deltaga vid två COPA-möten i Bryssel (LRF).
Att deltaga vid den årliga Eurobee-konferensen.
Att deltaga på Nordiska baltiska Rådet.
Att kunna träffa yrkesbiodlare från olika delar av Europas länder.
Uppnådda resultat
Vi har genomfört samtliga kontakter enligt ovan samt även deltagit i skapandet av en ny task
force rörande samarbetet mellan bi-, frö- och oljeväxtodlare inom Copa-COGECA.
FNs initiativ rörande den globala bidöden är nu uppe på agendan runt om i världen under bl.a
rubriken Biodiversity och det det nyinrättade Europeiska forumet behandlar fortlöpande bl.a
dessa frågor. Upprättade kontakter här bidrog till att vi fick FNs representant Dennis van
Engelsdorp till vår konferens i februari 2014.
Vi har också träffat yrkesbiodlare från olika delar av Europas länder i samband med dessa
möten och har haft en rad kontakter med vår engelska systerorganisation, Bee Farmers
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Association, där vi har många beröringspunkter, ex.vis bihälsofrågorna nationellt. De kommer
att vara representerade på vår konferens nu i februari 2015 med en rad programpunkter.

Nordisk-Baltiska Birådet är en dag vikt för redovisning av utförd forskning från de olika
länderna och där viktig information finns att ta del av.
En ytterligare effekt av vårt deltagande i EPBA är vi inför hösten 2015 är ombedda att
arrangera BeeCome 2015 som är en europeisk bimässa / konferens med ca 3000 deltagare.
F.n pågår planering och Malmö är utsedd för dess närhet till kontinenten samt möjligheten att
härbärgera ett dylikt event. Samarbete kommer att ske mellan organisationerna och
universiteten här och ev. också med Danmark.
Deltagare
Vi som deltagit i projektet i år från styrelsens sida är:
Martin Lindell
Thomas Dahl
Simon Höjeberg
John Bergström
Kjell Ritzen.

Asker 2014-10-31

Thomas Dahl

Ordförande
Thomas Dahl
Tel: 0704-452428

Hörebacken 611
thomas.dahl@biodlingsforetagarna.nu

715 94 Odensbacken

www.biodlingsforetagarna.nu

org.nr: 85 72 09-0275

Plusgiro: 122 59 98 -2

