
Grundkurs i biodling 2022
Kursen omfattar 8 träffar med teori och praktik på 
Duvestubbe Bigård, Ödåkra 
Varje kurstillfälle omfattar 2 timmar med start kl 18.00 
inklusive rådgivning hela bisäsongen.
Kursledare: Biodlare Ole Andersson och James Brockie
Anmälan till info@duvestubbebigard.se
Kursavgift: 1 500 kronor. 
Avgiften swishas till 123 1669 050 senast den 20 april 2022. 
Information: Ole Andersson 0729878784, James Brockie 
0708450577

PROGRAM OCH INNEHÅLL:
Träff 1: 25 april – Introduktion och biologisk mångfald
Introduktion, genomgång av kursupplägget med korta intron
Bin och insekters roll ekologisk mångfald samt deras betydelse för pollinering och 
frukt och grönt. 
En första inspektion av bikupan, diskussion. Livet på en bigård

Träff 2: 2 maj – Detta behöver du som biodlare
Förslag på kupor för nybörjaren, vilken utrustning och kläder du behöver, hur skaf-
far jag mitt första samhälle, lämpliga platser för mina kupor och hur skall dom stå. 
Praktiska övningar i bikupan



Träff 3: 16 maj – Livet i bikupan
Livet i bikupan. Genomgång bikupans innehåll och uppbyggnad. Bin i bikupan, hur 
ser arbetsfördelningen ut. Olika raser av bin, detta producerar bina och hur myck-
et. Vi undersöker livet i bikupan. Vad är en bigård, rundvandring m m 

Träff 4: 23 maj –  Friska bin och drottningodling
Hur får jag friska bin, olika hot och hur de bekämpas. Vad säger lagstiftningen om 
biodling. Drottningodling, vad är det.
Inspektion av bikupan, vad har hänt? Mår bina bra, vad kan jag som biodlare göra

Träff 5: 30 maj –  Praktiska övningar
Du tränar på egen hand i bigården med sakkunnig backup

Träff 6: 13 juni –  Om bivax och om hur du delar ett samhälle
Praktiska övningar i bikupan, identifiera och dra slutsatser av vad du ser och upp-
lever. Vi gör en avläggare.
Bivax, vad det är, hur jag tar hand om den och återvinner den. Praktiska övningar

Träff 7: 20 juni –  Slunga honung, ympa honung, olika slags honung
Träning i bikupan, vad ser du och vilka slutsatser du kan dra om tillståndet i kupan. 
Grupparbete
Tillverkning av ramar, så slungar du honungen, ympning av honung.

Träff 8: 8 augusti –  Sammanfattning av kursen
Sammanfattning av kursen, en sista genomgång av livet i kupan.
Slutdiskussion. Kursavslutning

www.duvestubbebigard.se


