
 

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling 

Steg 2
Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan om stöd kommit in till oss. Spara 
alla underlag för utgifterna i original såsom fakturor och betalningsbevis. Påbörjar du din insats innan du har 
fått ett beslut gör du det på egen risk. Det innebär att om myndigheten som beslutar om stöd inte beviljar din 
ansökan får du stå för dina utgifter själv. Du kan läsa mer om stödet och vilka utgifter du kan få stöd för på 
Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se/stod.

Stjärnan En ny metod att förflytta bisamhällen

Övergripande

Ansöker du för egen räkning?: Nej

Uppgifter om sökanden

Person eller Organisationsnummer 8572090275 
Namn BIODLINGSFÖRETAGARNA
Utdelningsadress Stenabyvägen 11
Postnummer 37294
Postort LISTERBY
c/o adress
Telefonnummer - inklusive riktnummer
Mobilnummer 0735233130
E-postadress jonny@ulvtorp.eu

Generella uppgifter om ansökan

Ge en tydlig beskrivning av den planerade investeringen, projektet eller etableringen i 
odlingslandskapet. Om din ansökan gäller skogliga miljöinvesteringar, skriv endast "skogens 
miljövärden".
Svensk yrkesbiodling har några flaskhalsar som försvårar utvecklingen för den enskilde biodlaren. En av dessa 
flaskhalsar är att utveckla företaget från ett deltidsföretag till yrkesbiodling på heltid. Ett av dessa hinder är 
förflyttning av bisamhällen för att kunna täcka lantbrukets pollineringsbehov. 
I Frankrike används lastväxlare som en rationell metod för att flytta bisamhällen. Lantbruket i det öppna 
jordbrukslandskapet har stora behov av bisamhällen som kan tillföras fälten utifrån vilken gröda som blommar 
för tillfället. I det öppna lantbrukslandskapet finns normalt inga dragväxter efter det att en gröda har blommat 
över. Samtidigt finns ett stort behov av en rationell förflyttning av bisamhällena, för att byta från en gröda till 
en annan. I Sverige finns inga rationella metoder eller hjälpmedel för att förflytta sina samhällen utan 
förflyttningen sker med hjälp av handkraft och med många lyft av tunga bisamhällen.
Den franska modellen är en lastväxlare som är ställd på ett efterhängsfordon. Lastväxlaren kan förflytta cirka 
40 samhällen per omgång. Den Franska modellen kräver ett större fordon för att förflytta lastväxlaren. 
Förmodligen finns inte samma behov av så stora lastväxlare i Sverige utan vi ser en modell som kan ta halva 
antalet bisamhällen och att en personbil används som dragfordon istället.
Den enskilde biodlaren ges då möjligheter att ta flera uppdrag åt lantbruket samtidigt som den ökar 
möjligheten till en större honungskörd. Lantbruket erhåller en ökad pollinering av sina grödor. Den omgivande 



naturen gynnas samtidigt som den biologiska mångfalden ökar och blir pollinerad. Speciellt kan en rationell 
förflyttning av bisamhällen hjälpa kvinnliga biodlare att genomföra uppdrag åt lantbruket enär tunga lyft 
rationaliseras bort. Med andra ord det finns fördelar för många parter som är inblandade i tjänsten allt från 
naturen och lantbruket.
Den investering som krävs är en anpassning av den franska metoden att förflytta bisamhällen till en svensk 
modell som passar våra förhållanden. Vi ser en mobil lastväxlare som kan förflyttas med en personbil. 
Påhängsfordonet för att förflytta dem kan förmodligen vara ett släpvagnschassi, båttrailer eller liknande som 
är möjligt att förflytta med en personbil. Förmodligen kan vagnen användas av flera biodlare enar fordonet 
inte kommer att brukas dagligen. Den enskilde biodlaren får en rationell lösning på sin förflyttning av 
bisamhällen och behöver inte investera i ett eget påhängsfordon. Det finns ett tydligt underifrånperspektiv på 
projektet eftersom det finns biodlare som nu utbildar sig via YH utbildning för att bli yrkesbiodlare.
Dragfordonet behöver användas under två säsonger för att kunna utvärderas.

Ange slutdatum. Slutdatum är det datum då du har genomfört din investering, projekt eller 
etablering och eventuellt betalt alla fakturor och redovisat alla utgifter till stödmyndigheten.
2020-12-31

Kontaktpersoner

Kontaktperson Thomas Dahl

Namn Thomas Dahl
Mobilnummer 0704452428
E-postadress th.dahl@icloud.com
Ansvarsområde Projektledare

Välj projekt

Landsbygdsfonden - genomförande av projekt > Näringsverksamhet (ej jordbruk, trädgård, 
rennäring, skog, förädling till livsmedel) > Näringsverksamheter, flera branscher > Utveckla nya 
produkter, processer eller teknik

Om projektet

Var ska du genomföra ditt projekt?

Välj det län där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen

• ÖREBRO

Välj den kommun där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen

• LAXÅ
• ASKERSUND
• HALLSBERG
• LEKEBERG
• DEGERFORS
• ÖREBRO
• KUMLA



Är du skyldig att redovisa moms för investeringen, projektet eller etableringen?
Ja

 

Vilket leaderområde söker ni stöd i?
Svar: LEADER Mellansjölandet 

Vilken är målgruppen för projektet?
Svar: Det är flera parter som drar nytta av att yrkesbiodlaren förväntas öka antalet samhällen. Genom 
lastväxlarens och påhängsfordonet skapas nytta för lantbruket genom en ökad pollinering av grödor, för 
allmänheten ökad pollinering av deras trädgårdar. Naturen gynnas av en ökad pollinering med en tillgång till 
fler bisamhällen.
Det innebär att det finns ett nationellt intresse av projektet eftersom det är ett pilotprojekt 

Hur mycket stöd planerar ni att söka till projektet?
Svar: 144900 

Geografiskt område

Vilket geografiskt område kommer ha nytta av projektet?
Svar: Projeket är av pilotkaraktär det innebär att det finns ett nationellt intresse av projektet.
Inledningsvis kommer den omedlbera nyttan att tillfalla Leaderområdet Mellansjölandet

Projektets syfte och bakgrund

Vad är syftet med projektet?
Svar: Syftet med förstudien är att skapa unika kunskaper och erfarenheter av en rationell förflyttning av 
bisamhällen. Erfarenheter som i en fortsättning kan utgöra en modell för att genomföra liknande 
Leaderprojekt. En stark drivkraft i projektet är att inte öka antalet arbetstimmar utan öka uppdragen istället 
och göra yrkersbiodlingen effektivare och lönsammare. Med en effektivare metod att flytta bisamhällen kan 
yrkesbiodlaren tar fler uppdrag inte minst de kvinnor som är intresserade av dessa uppdrag. Slutresultat 
förväntas bli en ökad pollinering åt lantbruket. Den första etappen är en förstudie. Vi delar upp hela projektet i 
två etapper. I etapp 1:s förstudie kommer vi inventera lämpliga metoder och beskriva dem för lastväxlaren 
och påhängvagnen. Syftet är att i ett senare skede söka för etapp 2 där ansökan kommer beskriva 
finansieringen och upphandlingen av utrustningen

Vad är bakgrunden till projektet?
Svar: I dagsläget finns det inom Leaderområdet cirka 3-5 yrkesbiodlare som har anmält sitt intresse för att 
med rationellare metod förflytta sina bisamhällen. I en förlängning kan det förväntas att betydligt fler 
yrkesbiodlare att vara intresserade av anläggningen. Även lantbruket kommer att engageras i projektet. 
Projektet är av nationell pilotkaraktär och vi förslår att det delas upp i två faser där fas 1 är en förstudie 
avsende att säkerställa all nödvändig dokumentation. 
I Mälardalen har under de senare åren odlingen av höstraps ökat kraftigt. Årligen odlas det cirka 2800 till 2900 
hektar per år i Örebro län (informationen är hämtad från SCB). Det krävs cirka 2 bisamhällen per hektar för en 
god pollinering.  För att få en god skörd av höstraps har pollineringen av bisamhällen en stor betydelse för 
skörderesultatet.

Kommer projektet endast att vara till nytta för företag?
Svar: Nej 



Er vanliga verksamhet

Hur skiljer sig projektet från er ordinarie verksamhet?
Svar: Det finns ingen koppling till vår ordinarie verksamhet, eftersom Biodlingsföretagarnas ordinare är en 
intresseorganisation som har till syfte att utveckla den svnska yrkesbiodlingen

Mål

Vilka mål ska ni ha nått vid projektets slut?
Svar: Projektet är uppdelat i två etapper:
I etapp 1 vilken är en förstudie förväntar vi oss att en god dokumentering framställs för att beskriva både 
lastväxlarens och påhängsfordonets konstuktioner.
Under 2019 lämnas ansökan till etapp 2 vars projekt kommer att beskriva finansiering för investeringen för 
lastväxlaren av påhängsfordonet. I ansökan 2 förväntas en väl genomarbetad budget presenteras där bland 
annat avgiften för att utnyttja utrustningen kommer till stånd.
Projektet har en tydlig koppling till ett hållbart samhälle eftersom projektet resultat gynnar både pollinering av 
lantbrukets grödor och den biologiska mångfalden.
Kopplingen till jämställdhet utgörs av att fler kvinnor har möjlighet att genomföra pollineringsuppdrag. Flera 
kvinnliga yrkesbiodlare har deklarerat att det nu ges möjligheten att utöka uppdragen mot lantbrukets 
pollineringsbehov.

Vilka mål ska ni nå på lång sikt?
Svar: När båda etapperna är genomförda och slutredovisade förväntar vi oss att honungsskörden hos cirka 3-
5 yrkesbiodlare ökar. Bättre pollinering av lantbrukets grödor samt en ökad pollinering av naturen i sin 
helthet. Med andra ord det är många som drar nytta av projektet och den biologiska mångfalden ökar. 
Slutmålet är att yrkesbiodlingen skall bli effektivare.

Genomförande och aktiviteter

Hur ska ni genomföra projektet och vilka aktiviteter ska ingå? Använd gärna mallen som finns för 
aktivitetsplan. Mallen hittar du här: "Aktivitetsplan"
Svar: Se bilaga

Kompetens och samarbete

Vilken erfarenhet och kompetens finns i projektet?
Svar: Inom Biodlingsföretagarna finns en god erfarenhet att driva EU finansierade projekt, årligen deltar 
organisationen med flera projekt inom det Nationella Honungsprogrammet som drivs av Jordbruksverket.  
Flera företrädare för Biodlingsföretagarna kommer att delta i arbetet inom projektet. En individ kommer att ha 
det övergripande ansvaret för projektet som ledare för detsamma. 

Vilka andra samarbetar projektet med?
Svar: LRF i Örebro län, Örebro kommun via Näringslivskontoret deltar som aktiva partners.
Jordbruksverket är förhindrade att aktivt delta i projektet men vill gärna ha information om dess 
framåtskridande

Ideellt arbete och övriga ideella resurser

Kommer ni att ha med ideella resurser i projektet?



Svar: Ja 

Beskriv det ideella arbetet
Svar: De 3-5 biodlare och lantbrukare som kommer att delta i projektet förväntas att erbeta ideellt

Ange värdet av det ideella arbetet i kronor?
Svar: 10000 

Ange det totala värdet av övriga ideella resurser i kronor?
Svar: 10000 

Nytänkande och andras erfarenheter

Är projektet nytänkande och i så fall hur?
Svar: Projektet är nytänkande eftersom lastväxlaren och påhängsfordonet är unikt. Enligt vår vetskap finns 
inte produkterna på den svenska marknaden

Känner ni till något liknande projekt?
Svar: Nej 

Förväntat resultat - indikatorer och uppföljningsuppgifter

Kommer projektet att leda till att nya företag skapas?
Svar: Ja 

Ange uppskattat antal företag.
Svar: 1 

Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för kvinnor?
Svar: Ja 

Ange hur många timmars sysselsättning per år som kommer att skapas.
Svar: 100 

Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för män?
Svar: Ja 

Ange hur många timmars sysselsättning per år som kommer att skapas.
Svar: 100 

Vad händer efter projektet?

Vem kan vara intresserad av projektet utöver er själva?
Svar: Lantbruket och dess organisationer som LRF och SFO samt Jordbruksverket har ett stort intresse av 
projektet eftersom det finns ett starkt ökat intresse och behov av fler pollineringstjänster. Frukodlingen är en 
annan part som är intresserade av pollineringstjänster

Hur kommer ni att informera om det ni har åstadkommit i projektet?
Svar: Via vårt Forum, i flera fall läses dessa över 10 000 gånger. PL förväntas delta i möten, årsmöten 
arrangerade inom biodlingen. Gadden är Biodlingsföretagarnas tidning , där kommer artiklar att införas

Hur ska verksamheten se ut efter projektets slut?
Svar: Utformning av den fortsatta verksamheten kommer att beskrivas i etapp 2



Andra sökta och beviljade stöd som inte är medfinansiering till projektet

Har ni sökt eller beviljats andra stöd till detta projekt som inte är medfinansiering?
Svar: Nej 

Har din verksamhet fått stöd som är av typen statsstöd av mindre betydelse under de senaste tre 
beskattningsåren?
Svar: Nej 

Kommer ni att genomföra projektet även utan det stöd ni söker här?
Svar: Nej 

Motivera ert svar.
Svar: Biodlingsföretagarna har inte de ekonomiska musklerna för att genomföra projekt av denna arten, men 
vi vill tillföra biodlingen ny kompetens och verktyg som utvecklar vår kår.

Utgifter

Utgiftstyp Beskrivning Belopp (kr)
Övriga utgifter Avtal 7000
Övriga utgifter Information 8250
Övriga utgifter Konstruktion 15750
Övriga utgifter PL och ledningsgrupp 93500
Övriga utgifter Slutrapport 8400

Övriga utgifter
dokumentation inklusive 
konstuktionsritningar

12000

* Momsredovisningsskyldig - utgifter är redovisade exklusive moms. 
Summa utgifter Belopp (kr)

144900

Finansiering

Typ av finansiering Belopp (kr)
Projektstöd 144900
Summa finansiering 144900

Bilagor

Bifogade bilagor

• Aktivitetsplan: aktivitetsplan_stjärnan.docx
• Annan bilaga: Horisontella_mål_enligt_Leader.docx
• Annan bilaga: Kostnadssammanställning.xlsx
• Budgetmall för projektstöd: Budget_2018_-2019_Stjärnan_jordbruksverkets_dokument.xlsx
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