
Projekt om pollinering får pris 
Projektet Pollinatören har under flera år arbetat för att underlätta samarbetet mellan 
växtodlare och biodlare med målet att öka skörden av både grödor och honung. Pollinatören 
startades av Sveriges Biodlares Riksförbund för fem år sedan och projektet har nu fått ett fint
pris i en europeisk tävling.

Priset är instiftat av den europeiska lantbruksorganisationen Copa Cogeca som vill lyfta fram goda 
exempel på samarbete mellan växtodlare och biodlare. Thomas Dahl vid Biodlingsföretagarna tog 
initiativet till att nominera projektet till Copa-Cogeca. 

- Vi är glada och stolta över priset. Prisutdelningen sker under European Bee Week i EU-
parlamentet den 1 oktober. De tre främsta projekten, varav svenska Pollinatören är ett, har bjudits in
för att hålla en presentation om sitt arbete. 

Samarbete för bättre skördar
- Vi har lyft fram lantbruksgrödornas behov av pollinering och visat på möjliga samarbeten mellan 
växtodlare och biodlare berättar Jonny Ulvtorp, projektledare för Pollinatören. Målet är att skapa en 
win-win-win situation som ökar skörden av pollineringsberoende grödor, ger mer honung och en 
ökad biologisk mångfald. Lantbrukare har visat ett allt större engagemang i vårt arbete. I 
arbetsgruppen ingår representanter från LRF, GRO, Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, 
Biodlingsföretagarna, Hushållningssällskapet, Jordbruksverket, SLU och Lunds Universitet. 

- Flera av aktiviteterna har genomförts på Mångfald på slättens demonstrationsgårdar i Ransta. Det 
har varit värdefullt att samarbeta med så många olika aktörer och ökat möjligheterna att nå ut med 
information om hur vi gynnar mångfalden i de jordbruksintensiva slättlandskapen, säger Ann-Marie
Dock Gustavsson, projektledare för Mångfald på slätten.

Mer information 

www.biodlarna.se/pollinatoren

www.jordbruksverket.se/pollinering

www.jordbruksverket.se/mangfaldpaslatten
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Jonny Ulvtorp, 
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Thomas Dahl
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