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Projektnamn
Yrkesbiodlarkonferensen 2014
Målsättning
Projektet syftar till att anordna den årliga yrkesbiodlar konferensen.
Yrkesbiodlarkoferensen är den kontakt yta som är mycket viktig för branschens intressenter
att mötas och för biodlingsnäringen att växa och utvecklas.
Konferensen har också visat sig mycket viktig för informationsspridning kring forskning,
marknadsföring, bisjukdomar, lagstiftning, bihälsa och utveckling av rationella driftsmetoder
och utrustning.
Målgrupp
Yrkesbiodlare samt branschens övriga intressenter såsom myndigheter och företag.
Syfte/effektmål
Att samla majoriteten av svensk yrkesbiodling för information och erfarenhetsutbyte.
Målsättningen är att driva branschfrågor till gagn för den enskilde biodlingsföretagaren och
för en gynnsam utveckling för näringen och ekosystemet i stort.
Konferensen skall ta upp ämnen som bidrar till friskare bin, utbildning inom området med
t.ex pollinerings- och avelsverksamhet.
Konferensen skall också vara den kontaktyta biodlingsföretagaren möter branschens forskare
och myndigheter.
Uppnådda resultat
Konferensen drevs 2014 med en avsevärt bantad budget och där styrelsens alla ledamöter stod
för planering, förberedelser och genomförande.
Trots detta (eller kanske tack vare) så blev årets konferens den i särklass mest besökta och där
programmet uppfattades som mycket intressant och varierande.
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Det var allt från FNs ansvariga i bifrågor till praktiska workshops i driftsformer.
De anlitade kunniga föreläsarna inom branchen, såväl svenska som utländska gav ett
internationellt perspektiv på både teoretisk och praktisk biodling.
Inbjudna redskapsföretag skapade en utställning som gav en bra bild av utbudet på marknaden
kopplat till svenska förhållanden.
Redovisning av forskningsresultat samt internationella studier gavs erfoderlig plats liksom
redovisning av pågående NP-projekt.
Uppföljning av projektet
Utförlig redovisning har skett i tryckt form i vårt medlemsorgan ’Gadden’samt i vår
systerorganisation SBRs motsvarande publikation Bitidningen.
Vidare har konferensen följts upp på vår hemsida samt getts stort utrymme på vårt forum.
Asker 2014-10-31
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