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Honungsgården på Bjäre
Monica Larsson
www.honungsgarden.com

På Bjärehalvön i Skåne driver Monica Larsson med maken Lars sitt biodlings-
företag med inriktning på drottningodling och pollineringstjänster till 
lantbruket. Företaget Honungsgården på Bjäre förser biodlarbranschen och 
småskaliga biodlare med Buckfast bidrottningar. Drottningodling är ett 
omfattande och långsiktigt arbete och man samarbetar med specialister och 
biavelsklubbar. Med en biodling som omfattar cirka 500 bisamhällen (2020) 
och en plan att utöka ytterligare, är Monica och hennes företag, en av de större 
drottningodlarna i Sverige. 

Pollineringstjänster är också en viktig del av verksamheten,  
ungefär 90 bisamhällen används för pollineringen och det krävs 
 att bisamhällena har god bihälsa, är starka och klarar av att  
flyttas till odlingar inför blomningen. Denna tjänst kräver special- 
kunskap och god logistik samt utrustning.

Monica kommer att berätta om sin biodling och att  
honungen blir en biprodukt, det är inte en huvudprodukt  
i företaget men en viktig del av inkomsten. 

Biodlingsföretagarna arrangerade den årliga 
konferensen för biodlarnäringen i februari 2021.  
Då vi inte kan arrangera någon fysisk konferens i  
år fortsätter programmet med två digitala 
minikonferenser under april. 

Inspirationsföreläsningar hålls av två olika biodlare  
– Monica Larsson, Honungsgården på Bjäre och 
Johanna Adolfsson, Ripa Honung som berättar om  
sina verksamheter. 

Efter varje föreläsning kommer det också vara tid  
för kunskapsutbyte genom diskussioner och frågor. 

PROGRAM
Måndag 12:e april kl.18.00–21.00

ANMÄLAN  
senast söndag 11:e april

  
senast söndag 25:e april

Konferensen är kostnadsfri  
men du behöver anmäla dig via  
e-post, mer info på hemsidan: 
www.biodlarkonferensen.se

Fler digitala föreläsningar i april

RipaHonung & Bipollen
Johanna Adolfsson
www.ripahonung.se

Kommunikation i bikupan – inte bara en dans på vaxkaka 

Ripa Honung är mitt i sin utvecklingsresa och det handlar mycket just nu 
om hårda mål som att etablera bigårdar, lyckas med drottningodling och 
avläggarplaner. Johanna Adolfsson driver sin verksamhet i Ripa, Skåne. 

– Jag startade mitt biodlingsföretag, Ripa Honung, år 2018 med målet att 
ha 100 bisamhällen, producera honung och bipollen samt erbjuda kurser och 
föreläsningar om bin, berättar Johanna. 

Men det handlar även om mjuka mål som att förstå biet och sprida kunskap om 
denna fascinerande varelse. I föreläsningen berättar Johanna om sina val kring 
att skynda långsamt och om att biets hemligheter är en central del i företaget. 

Johanna kommer att berätta  om sin verksamhet och 
kommunikation i bikupan samt sprida ljus kring drottningens 
förmåga att styra en superorganism.

Måndag 26:e april kl.18.00–21.00

Minikonferenserna sänds via Zoom, måndagen den  
12:e april och måndagen 26:e april på kvällen. 

Minikonferenserna genomförs i samarbete med 
Jordbruksverket och är kostnadsfria.

Du anmäler du dig till minikonferenserna via e-post och 
anger datum, ditt namn och telefonnummer, välkommen!

info@biodlarkonferensen.se             
   Missa inte det!     


