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Utg. 2018-11-14 

 

Förslag på föreläsare 

 

Detta är början på en lista med olika personer som har intressanta saker att 

förmedla och som föreningar och distrikt kan kontakta för föreläsningar och andra 

aktiviteter. Förhoppningsvis fylls listan på allt eftersom. 

 

När det gäller arvoden och andra kostnader görs detta upp i samband med bokning 

av uppdrag. Ingen generell prislista finns. 

 
Preben Kristiansen   preben.kristiansen@apinordica.se 

Bihälsokonsulent   070-890 17 32  

Bihälsa, bisjukdomar, invintring och 

övervintring 

Biodling i Norden, Nordamerika, Asien 

Ekologisk och hållbar biodling 

Hur få fler vilda bin 

 

Janne Mårtensson   pelarne.bi@gmail.com 

Avelsfrågor, informationsbigård,  0735-23 31 25 

Processledning 

 

Bert Thrybom   bert@insemtech.se 

Avel, genetik, nosemaprovtagning  070-517 22 85 

VSH 

 

Lotta Fabricius Kristiansen  lotta.fabricius@apinordica.se 

Biodling i världen, Sigillbiodling, biodling 070-735 28 58 

för barn, kvinnor i biodling, eko-biodling,  

bihälsa, pollinering, säker honungsproduktion, 

enkel drottningodling, utöka din biodling,  

utbildning inom biodling 

 

Olof Laurin    olof_laurin@yahoo.com 

Avläggarproduktion   070-360 30 45 

 

 

 

Ingvar Arvidsson   ingvar@nordbi.nu 

Nordbiprojektet    

Pasaga Ramic   pasaga.ramic@gmail.com 

Andra biprodukter än honung  073-904 13 87 

Att skaffa nya bisamhällen 
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Anders Sand    hestrahoning@hotmail.se 

Avläggare, drottningodling m.m.  070-331 50 95 

 

Freddy Duwe   info@freddyduwe.com 

Yrkesbiodlare   070-510 70 54  

 

Bengt Nihlgård   bengt.nihlgard@gmail.com 

Professor emeritus i växtekologi  070-945 03 76 

Biodling – varför det? (för att intressera icke- 

biodlare) (30 el. 60 min) 

Blommor i bi-trädgården (60 min) 

Pollen och nektar viktigt hela säsongen (60 min) 

Bin och andra pollinatörer i en föränderlig värld (30 el. 60 min) 

Honungsbin och andra bin – samspel och hot (60 min) 

Bin i en stressad miljö – om bins påverkan av olika miljöfaktorer (60 min) 

Binas roll i tätortsmiljön (30 min) 

Honungsbinas liv och betydelse (90 min) 

Om honung och andra biprodukter (30 – 60 min) 

Biodlingens historia (30 – 60 min) 

 

Mikael Lagerman   rxmoi@home.se 

Det mesta kring bin   0709-87 69 66 

Hur man blir biodlare 

Avdramatisera drottningodling 

Avläggarproduktion 

Biodling i Vietnam 

Att ta in en svärm 

Inspirationsföredrag för att starta upp föreningsbiodling 

Visat bin i varuhus (COOP) 

Bigårdsbesök/bisafari till företag och enskilda grupper 

https://www.youtube.com/channel/UCkJos2OGXjKf0IUZK9xCNyQ 

 

Åke Jonsson    ake.jonsson@tavelsjo.se 

Biets värld och historia    

 

Louise Hammarberg   info@manyways.se 

Näringsterapeut och matskribent  www.manyways.se 

Honung, smak och hälsa   08-402 76 50 

 

Viktoria Bassani   viktoria.bassani@bidrottningen.se 

Sensorik, förmågan att bedöma smaker för www.bidrottningen.se 

honungsförädling. 

Dryckessensorik 

 

Birgitta Augustesen   www.stavtorp.nu 

Honungshantering och förädling av honung, 070-731 80 82 

torgverksamhet, företagande 
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Jan-Anders Jarebrand   jarebrand@telia.com 

Förädling av honung, bär och frukt  Örtagård Öst 

Smak som försäljningsargument 

 

Jan Hedh    www.janhedh.com 

Konditor och bagarmästare  070-397 24 80 

Konditorkonsult 

 

Ingrid Svantesson   ingrid@svantesson.com 

Konsult    www.svanteson.com 

Styrelseutbildning, förtroendemannauppdrag, 

ideella organisationer m.m. 

 

Sofi Holmgren   sofi@adoptabee.se 

Bin i tätort    www.adoptabee.se 

Fokus i föredragen kan dels vara hur man  

startar och driver ett projekt, hur man sprider 

intresse för bin, lockar nya biodlare och söker nya 

samarbetspartners. 

 

Hannes Bonhoff   hannes.bonhoff@gmail.com 

Varroabekämpning på binas eget sätt  www.superbiodling.se 

Evolution i bigården   0720-10 96 21 

Binas drömbostad 

Genetik i bigården 

 

Marita Delvert   marita.delvert@kalejdo.se 

Honung i mat   073-673 03 13 

 

Per Thunman    pgthunman@hotmail.com 

Nordiska bin, biodling i allmänhet,   0709317833 

drottningodling och biprodukter. 

 

Erik Österlund   elgonbee@gmail.com  

Avelsarbete för varroaresistens, Tymol mot  0707750586 

varroa, Vaxhantering med eget kretslopp,  

Naturliga cellstorlekar, Biodling utan mellanväggar. 
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