
Optimering av pollinering och honungsproduktion 
  

– ett verktyg för högre avkastning, initiera samarbete,  
samt underlätta övervakning av blomresurser 

Lunds universitet i samarbete med Biodlingsföretagarna, Sveriges frö- 
och oljeväxtodlare och Lantmännen 

Kontakt: Ullrika Sahlin, Lunds universitet 

2016-6891 



Det man inte kan se - finns inte… 
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Hur mycket födoresurser finns det tillgängligt för ett 
bisamhälle under säsongen? 

Var bisamhället står spelar roll 

Perioder utan blommor har stor betydelse 

Behöver kunskap om blomresurser i tid och rum 

Juni 

Juli 

Augusti 

Juni-Augusti 
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Verktyg att hjälpa svenska frö-, bär- och fruktodlare och 
honungsproducenter att: 

- öka avkastning genom optimerad pollinering 

- att kunna förutspå effekter av förändrad 
markanvändning 

- ge förslag på åtgärder inom ett område som kan stärka 
vilda bin och honungsbin och dess pollinering av 
blommande grödor 

Juni 

Juli 

Augusti 

Juni-Augusti 
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Lantbruksföretag: 

• Var på företagets marker finns högst pollineringspotential?   

• Var och när ger extra blommor störst effekt på pollinering av mina grödor?  

• Vilken typ av blommor ska jag så för att bäst gynna pollinerande bin? 

Fotograf: Björn Klatt 
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Nytta med 
verktyget 



Biodlingsföretag:  

• Var skall bisamhällen ställas för att få hälsosammare bin och ökad 
honungsproduktion? 

• Hur många bisamhällen kan försörjas i just detta landskap? 

• Är det mer lönsamt att ha en stationär bigård än att flytta bin under 
säsongen? 

Fotograf: Björn Klatt 
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Fotograf: Monica Ledel 

Stationära 
bigårdar & 

landskapsvård 

Flytt av 
samhällen ev. 

mot ersättning  
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Nytta med 
verktyget 

Hur 
samarbeta 

? 



Myndighet med övervakningsansvar: 

• Finns det tillräcklig med blomresurser för honungsbin och vilda bin i 
svenska slättbygder?  

• Ökar eller minskar resurserna? 

Fotograf: Björn Klatt 
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Nytta med 
verktyget 

Bild på sverige 



POLLCALC 

LAND 

POLLCOOP 

Extraherar markanvändning i ett landskap från 
databaser och beräknar resurser för pollinatörer  

Beräknar pollineringstjänster i ett landskap och 
ger förslag på optimala åtgärder 

Beräknar värdet av att samarbeta om 
pollineringsresurser 

Landskap 
max 10 x 10 km 

Hur fungerar verktyget? 

Önnestad 

Blomresurser 
JUNI JULI 

Markanvändning 

Tillför extra blomresurser här i juli! 

Placera nio samhällen här! 
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Användarmiljön (GUI) 
• Ett webb-baserat verktyg 

• Interaktivt klickbar användarmiljö  

• Information presenteras i form av lätt-tolkade kartor 

• Illustrerar blomresurser som förväntas finnas i 

landskapet under olika månader 

• Användare kan rita in åtgärder i kartorna och se 

förväntad effekt av åtgärden  

• Optimala placeringar av extra blomresurser och 

bigårdar visas 
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Befintlinga blomresurser 

Möjliga blomresurser 
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Resultatet förväntas bli 
• Ökad konkurrenskraft för biodlingsföretag genom att 1) föreslå uppställningsplatser och 

bigårdsstorlek som anpassas till landskapets försörjningsförmåga, vilket ger friskare bin och högre 
skörd, samt 2) underlätta samarbete med lantbruksföretag, som kan sänka kostnader genom 
mindre intensiv biodling 

• Ökad konkurrenskraft för lantbruksföretag genom att hitta kostnadseffektiva lösningar för 
landskapsskötsel för att stärka pollinering och skörd, med lösningar som sträcker sig från val av 
ekologiska fokusarealer till val av samarbete mellan lantbrukare och biodlare för att öka 
pollineringseffekter på skörd 

• Nya möjligheter att synliggöra av pollineringstjänster från honungsbin och vilda bin 

• Stärkt biologisk mångfald i slättbygdslandskap 

• Nya möjligheter för modell-baserad övervakning av pollineringsresurser i slättbygdslandskap 

10 Kontakt: Ullrika.Sahlin@cec.lu.se Presentationen är gjord tillsammans med Peter Olsson  


