Fältvandringar med tema växtodlare
och biodlare i samarbete
Välkommen att delta på fältvandringar
Under våren och sommaren kommer vi att ha flera fältvandringar om
pollinering. Vi kommer att tipsa om vad som kan göras för att gynna bin och
humlor i odlingslandskapet. Syftet är att växtodlare och biodlare ska kunna
träffas, knyta kontakter och inleda samarbeten.
Fältvandringarna kommer att genomföras på 3 olika platser i landet och kommer
att se lite olika ut beroende på del lokala förutsättningarna. Vi kommer bl.a. att få
ta del av samarbetet mellan jordgubbsodlare och biodlare och hur man kan
samarbeta för att öka mängden blommor i odlingslandskapet.

Tid och plats


28 juni Folkareds Kvarn i Sibbarp mellan Varberg och Falkenberg. Här får
vi tips på hur man kan skapa bättre förutsättningar för bina med
blommande ängar och baljväxter.



29 juni Stora Holmen, Kvänum. Här får vi se hur man skapar ett paradis
för bin, nyttodjur och vilt och samtidigt gynnar gårdens växtodling och
grisproduktion.



11 juli Lanna Gård, Värsås, Skövde. Här samarbetar lantbrukare och
biodlare för att öka mängden blommor i odlingslandskapet.

Samtliga fältvandringar startar klockan 18.00 och vi avslutar vid 20.30

Aktiviteterna finansieras med medel ur det Nationella
Honungsprogrammet

Kursavgift och anmälan
Fältvandringarna är kostnadsfria men på grund av begränsat antal platser krävs
anmälan. Anmäl dig till fältvandringarna genom att gå in på vår webbplats,
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland, välj flik Lantbruk & Landsbygd. I
vänsterkolumnen välj Djurhållning > Biodling > Fortbildning inom biodling. Klicka
på den fältvandring du är intresserad av / vill gå och du kommer då till ett webbformulär där du fyller i din anmälan.
Sista anmälningsdag är tre dagar före respektive aktivitet.
OBS! Medtag egen fikakorg.

Har du frågor? Hör gärna av dig till
Kirsten Jensen tel. 010-224 52 29 kirsten.jensen@lansstyrelsen.se
eller
Kaisa Carlgren tel. 010-224 56 54 kaisa.carlgren@lansstyrelsen.se

Anmälan är bindande och om man avanmäler sig efter sista
anmälningsdag eller uteblir utan att avanmäla sig debiteras en avgift på 200 kr.

Fältvandringarna finansieras av Nationella
Honungsprogrammet och välkomnar deltagare från
hela landet.

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

