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Högsommar
Nu är sommaren här och biodlingens högsäsong. En del av er har redan slungat

honung medan andra har första slungningen framför sig. Kanske är det just nu

du som biodlare utvärderar dina uppställningsplatser och funderar på nya.

Behöver du �er eller inser att en plats bör bytas ut? För ekologiska biodlare kan

det vara extra utmanande att hitta platser som är lämpliga för ekologisk

biodling. För att underlätta har vi skapat Bigårdskartan som du kan läsa mer om

här nedan.

Bigårdskartan i Västra Götalands län
Vill du få information om den mark som �nns inom din bigårds �ygområde? Vill

du få en indikation om din bigård passar för ekologisk biodling?

I Bigårdskartan kan du ta reda på vilken typ av mark som dina bin �yger över.

Den kan ge en indikation på var det kan �nnas platser som är lämpliga för

ekologisk biodling.

Testa den gärna och återkoppla vad du tyckte om den.

Du hittar Bigårdskartan på Länsstyrelsens webbplats

Ny broschyr från
Jordbruksverket
Du har väl inte missat

Jordbruksverkets rapport Blommor

för bin? Den beskriver blommor ur

biets perspektiv, vilket värde de har

för honungsbin, humlor och

solitärbin.

Du hittar rapporten hos

Jordbruksverket
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AKTIVITETER PÅ GÅNG

Sociala medier för
landsbygdsföretagare
I denna föreläsning med får du lära

dig mer om hur du använder de

vanligaste sociala medierna. Du får

hjälp att identi�era din målgrupp och

hur du kan kommunicera med dem

via sociala medier. Under

föreläsningen får du också lära dig

hur du bygger ditt varumärke och

formar din egen strategi för

användningen av sociala medier.

Läs mer och anmäl dig på

Länsstyrelsens webbplats

Gör din egen HACCP -
tredagarskurs
Denna kurs ger dig grundläggande

kunskaper i HACCP. Kursen är

uppdelad på tre dagar där teori och

praktiska övningar varvas. Under

kursen kommer du lära dig mer om

vilka risker som kan förekomma och

hur du förebygger dem, men även

hjälp med att analysera din egen

tillverkning/beredning.

Läs mer och anmäl dig på

Länsstyrelsens webbplats

Starta Livsmedelsverksamhet – digital föreläsning 
Tillsammans med övriga deltagare får du matnyttig information och ett givande

nätverk inför din verksamhetsstart. Våra kurstillfällen har allmän inriktning och
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vänder sig till alla olika typer av livsmedelshantering.

Föreläsningen innehåller bland annat grundläggande information om

livsmedelslagstiftningen. Du får också lära dig mer om vilka tillstånd som kan

behövas samt vilken kontrollmyndighet som är aktuell. Vi går igenom vad du ska

tänka på i utformningen av din livsmedelslokal med tanke på �öden och val av

olika material på väggar, golv och inredning.

Läs mer och anmäl dig på Länsstyrelsens webbplats

Följ Eko Västra Götaland på Instagram och Landsbygd Västra Götaland på

Facebook. 

Med önskan om en trevlig sommar!

Med vänliga hälsningar

Karin Jarl
karin.jarl@lansstyrelsen.se

010-224 56 51

Så hanterar vi dina personuppgifter 
 

Följ oss i sociala media
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