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BIODLARKURS I AXMAR BRUK
– JAN STAGENMARK LÄR DIG EKOLOGISK BIODLING
Bin som nyttodjur behöver människans hjälp för sin existens. Bina bidrar till den
ekologiska mångfalden och ger oss goda produkter som tack. Biodlargesällen och
yrkesbiodlaren Jan hjälper dig att komma igång med biodling. På den här kursen får
du både teoretisk och praktisk kunskap i ekologisk biodling.

Du får bl.a. lära dig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varför ska man skaffa bin?
Fakta om biodling. Hur fungerar det?
Vad gör bin för nytta för naturen? Biologisk mångfald
Ekologisk biodling
Vad behövs för att börja med biodling?
Ekonomi/kostnader
Hälsa hos bin
Regler för biodling, bitillsyn, checklistan från Jordbruksverket/Tillväxtverket/Livsmedelsverket
Marknaden, prissättning, burkstorlek, biprodukter etc.

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig om biodling och kanske vill starta ett eget samhälle.
Du behöver inga förkunskaper. Max 10 personer.
Kursupplägg:
Plats:
Kursdatum:
Kursavgift:
Kursavgift internat:

2 helger, lördag-söndag, med heldagsstudier.
Axmar bruk. Teorin sker i luftiga lokaler och varvas med
praktiska övningar bland bikuporna i engelska parken.
16-17 maj och 13-14 juni, kl 9.00-16.30.
2.700 kr – inkl. kurslitteratur, luncher och fika
3.700 kr – inkl. kurslitteratur, luncher, fika och övernattning
(två nätter, del i dubbelrum) med frukost.
Du som bor kvar får också en guidning på bruket.
info@kryddanitillvaron.se – senast 30/4. Mer info på axmarbruksbod.se
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Bo på Axmar Bruksbod B&B

Kursen arrangeras av Axmar Bruksbod B&B i samarbete med ABF Gästrikebygden
och Föreningen Hyttan, Axmar bruk. Mer info hittar du på axmarbruksbod.se.

Här i det mysiga brukshuset bor du
under kursen i hemtrevliga rum och
serveras riktigt god frukost. I kurspriset
med boende inkluderas del i dubbelrum
och frukost.
axmarbruksbod.se / 070-448 26 08

Varmt välkommen med din ansökan!

Middag kan du på egen hand äta på
Axmar Brygga Havskrog nere i hamnen.

Bokning:

Efter kursen får du ett diplom som bevis på din nya kunskap.

Axmar bruk ligger vid havet längs Jungfrukusten, mellan Gävle
och Söderhamn och ägs av den ideella föreningen Hyttan. Tack
vare den värdefulla industri- och kulturhistorien är Axmar bruk
kulturreservat. Området ingår också i Axmar naturreservat, som
är södra Bottenhavets största sammanhängande oexploaterade
skärgårdsområde. Läs mer på axmarbruk.se

