Jordbruksverkets konferens
Honungsbin och vilda pollinerare – finns det
mat åt alla?
Skype-konferens 25 mars 2020
Vad vet vi om konkurrens om nektar och pollen mellan honungsbin och vilda
pollinerare? Varmt välkomna till en dag
med föreläsningar och diskussioner så att vi får mer kunskap inom området.
Seminariet vänder sig främst till dig som arbetar med rådgivning inom ”Ett rikt
odlingslandskap”.

Jordbruksverkets konferens ”Honungsbin och
vilda pollinerare – finns det mat åt alla?”
Moderator: Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket

Bakgrund
Vilda bin och honungsbin kan konkurrera med varandra om födan (pollen och nektar). Sedan flera år
tillbaka har det pågått en het debatt i Danmark om detta speciellt i samband med placering av
honungsbisamhällen i naturreservat. Jordbruksverket ser ett stort behov av att samla så mycket
kunskaper och erfarenheter om problematiken som möjligt. Vi bjuder därför in till en konferens som
vi hoppas ska bringa klarhet i flertalet frågor. Vi behöver både en ökad honungsproduktion och flera
vilda pollinatörer i Sverige för att leva upp till målet om en ökad matproduktion i livsmedelsstrategin
och målet om Ett rikt odlingslandskap.

Program
10:15

Jordbruksverkets generaldirektör inleder och hälsar välkommen
Christina Nordin, Jordbruksverket

10:25

Debatten om konkurrens mellan vilda bin och honungsbin i Danmark
Yoko Luise Dupont, Århus universitet

11:05

Naturens hjältar eller ett hot mot vilda pollinerare? Vad vi vet och vad vi (ännu)
inte vet Lina Herbertsson, Lunds universitet

12:00

Lunch

13:00

De vilda och de tama – kan de samexistera?
Artur Larsson, ArtDatabanken, SLU

13:30

Solitärbin - vad behöver de och hur kan man gynna dem?
Magnus Stenmark, Calluna AB

14:10

Pollinera Sverige - ett nätverk för samarbete och ökad kunskap om pollinering
och biologisk mångfald Lotta Fabricius Kristiansen, Pollinera Sverige

14:30-15:00 Avslutande diskussion och möjlighet att ställa frågor
Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket

Övrig information
Deltagaravgift
Seminariet är kostnadsfritt.
Broschyr
Alla deltagare som är anmälda (senast 11 mars) erbjuds kostnadsfritt den nya
utgåvan av ”Det ekonomiska värdet av honungsbin i Sverige”. Den skickas hem
till den adress som uppgavs vid anmälningen till konferensen.

Ytterligare frågor?
Frågor om seminariet kan ställas till Björn Gustavsson, 036-15 84 30, eller
Camilla Eriksson, 036-15 52 03 (förnamn.efternamn@jordbruksverket.se)

