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På Väderöarna, som är en ögrupp 13 km väster om Fjällbacka, finns en parningsplats för nordiska bin. 

Parningsplatsen drivs av Nordens Ark. 

På Nordens Ark bedrivs även biforskning 
Bin utför viktiga ekosystemtjänster, framförallt pollination av både vilda växter och nyttoväxter. Det 

ekonomiska värdet av detta är enormt. Hos honungsbi varierar de olika arterna och underarterna i sina 

egenskaper vad gäller födosök och pollinationseffektivitet. Det finns bevis på att bina har utvecklat 

lokala anpassningar till miljö och klimat men det mesta av den kunskapen vilar på anekdotisk grund 

och är i stort behov av vetenskaplig underbyggnad. Som ett led i att skapa en vetenskaplig grund 

startades INTERREG-projektet Bistånd till nordiska bin - unik resurs för framtidens 

ekosystemtjänster, med Nordens Ark som svensk projektägare och Norges Birøktelag som norsk 

projektägare. INTERREG är ett EU-initiativ som skall främja samarbete över nationsgränserna. I detta 

gränsöverskridande projekt har 4 olika biunderarters egenskaper jämförts på ett objektivt sätt, de tre 

biunderarterna (Apis mellifera mellifera, A. m. carnica, A. m. ligustica) och hybridbiet Buckfast. I 

Norge har två underarter och en hybrid (Apis mellifera mellifera, A. m. carnica och Buckfastbiet) 

studerats. 

Studieresa till Väderöarna 
Göteborgs och Bohusläns biodlardistrikt arrangerar nu tillsammans med Sotenäs biodlarförening en 

studieresa för våra medlemmar till Väderöarna. Där kommer vi förutom att besöka parningsstationen 

även träffa några av INTERREG-projektets forskare som kommer att föreläsa för oss om hur projektet 

gått till samt presentera vilka resultat de kommit fram till. 

När: Onsdagen den 8 juni 
Avresa med båtar från Hamburgsund, Udden 1A i Hamburgsunds hamn. Där finns gratis parkering i 

närheten. För tider se programmet nedan. Försök att samåka! 

Viktigt att ni har kläder efter väder!! 

Ta gärna med skyddsdräkt för besök i bigården och baddräkt om du vill ta ett dopp. 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.norbi.no%2F&data=04%7C01%7C%7C838f1fb4c8234c82e7bd08d997c71117%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637707703702080852%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2pF%2FPZQyMgAMBTCpzHMggM2U63cF5lgJU1MNMt04104%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.interreg-sverige-norge.com%2F&data=04%7C01%7C%7C838f1fb4c8234c82e7bd08d997c71117%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637707703702090850%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FDyO1sxD%2Fvba13arOHZqnz5Lv0%2Bp7yJK%2FrXPmbqol7Y%3D&reserved=0
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Program och tider 
Grupp 1 
Kl. 08:00 avresa från Hamburgsund 
Kl. 08:45 Ankomst Väderöarna 
08:50 Fika 
09:15 – 10:15 Föreläsning 
10:25 – 11:45 Besök i bigården 
12:00 Lunch 
13:00 Workshop/egen rundvandring 
14:00 Fika 
14:30 Avresa med båt till Hamburgsund 
15:15 Ankomst Hamburgsund 

Grupp 2 
Kl. 09:30 avresa från Hamburgsund 
Kl. 10:15 Ankomst Väderöarna 
10:20 Fika 
10:45 – 11:45 Föreläsning 
12:00 – 13:00 Besök i bigården 
13:00 Lunch 
14:00 Workshop/egen rundvandring 
15:15 Fika 
16:00 Avresa med båt till Hamburgsund 
16:45 Ankomst Hamburgsund 

 

Anmälan 
Du anmäler dig genom att fylla i följande formulär https://forms.gle/WNa66ep4CBpnePXL8  senast 

1maj och samtidigt betalar in 400 kr via Swish till 123 584 2927 eller bankgiro 5850-5884.  

Skriv Väderöarna på inbetalningen! 

Det är först till kvarn samt korrekt ifyllda uppgifter i anmälningsblanketten som gäller. Totalt kan vi 

vara 83 personer. I anmälan får ni ange vilken grupp ni helst vill tillhöra. Vi kan dock inte lova att ni 

kommer med i just den gruppen. Info om vilken grupp ni kommer att tillhöra skickas ut cirka en vecka 

före avresan. 

I priset ingår båtresa tur och retur Väderöarna, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.  

Vid frågor kontakta Ann-Britt Carlsson, ann-britt@carlssonsbi.se eller  

Margaretha Wåhlin, m.wahlin@hotmail.com  

 

Varmt välkomna till en trevlig bidag i skärgården! 
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