
 

 

Ekologisk biodling 
4 dagars kurs 

Är du intresserad av att driva en ekologisk biodling? Siktar du på en 
biodling i storleken 10-100 samhällen? Då är detta kursen för dig!  
Kursen består av 4 kurstillfällen under 2016 där ni byter erfarenheter samt får lära 
er om hur man driver en ekologisk biodling. Kursen anpassas efter deltagarna 
under kursens gång. 

Tid och plats 
Kursdag 1: tisdagen den 19 april kl 9:30 – 15:30 på Bredablick i Falköping.  

Kursdagarna 2-4  sker under maj, juni och augusti på Ringabergets honung i Hjo. 
Datum för träffarna 2-4 bestäms vid 1a kurstillfället.  

Kursledare  
Ebbe Lennartsson driver Ringabergets honung i Hjo. Ebbe har varit biodlare i 30 år 
och ekologisk biodlare sedan 2002.  

Målgrupp  
Biodlare med minst ett par års erfarenhet av biodling, som har målet att bli 
företagare och som funderar på att driva sin biodling ekologiskt.  

Kursen avser biodling i traditionella uppstaplingskupor. Kursen vänder sig i första 
hand till biodlare i Västra Götalands län men fylls upp i mån av plats med andra 
deltagare.  

Pris och anmälan 
Kostnaden är 900 + moms. Lunch och fika ingår vid 1a kurstillfället. Vid 
kurstillfällena 2-4 ingår enklare lunch och fika.   

Anmälan senast den 10 april på Länsstyrelsens webbplats för fortbildning inom 
biodling. Eller anmäl dig på www.lansstyrelsen.se/vastragotaland längst ner på 
sidan finns vår kurskalender. Klicka dig fram till den 19 april. Eller klicka här. 

Anmälan är bindande och kursavgiften 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  

 

Program se baksidan

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/lantbruk-och-landsbygd/djurhallning/biodling/Pages/fortbildning-inom-biodling.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/Kalender/Pages/default.aspx?startdate=2016-05-01&enddate=2016-05-31
mailto:karin.jarl@lansstyrelsen.se


Adress: Landsbygdsavdelningen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg 
Tel: (växel) 010-224 40 00 Webbplats: www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

 

 

 

Program 

Kursdag 1     Tisdagen den 19 april 

Plats Bredablick Falköping kl 09:30-15:30 
Denna teoretiska kursdag innehåller ämnena: regelverk, vaxhantering, materialval 
i kupan, bekämpning av varroa, avel, avläggarbildning, och honungshantering. 

Vi kommer at besluta om datum för kursdag 2-4. 

Kursdag 2   i maj 

Plats Ringabergets honung, Hjo 
Vi går igenom honungslokaler och samt vaxhantering. 

 

Kursdag 3    i juni 

Plats Ringabergets honung, Hjo 
Praktiskt arbete i bigården enligt deltagarnas önskemål. 

 

Kursdag 4 i slutet av augusti 

Plats Ringabergets honung, Hjo 
Vi går igenom invintring. 

Avslutning och sammanfattning. 

 

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

