PROJEKTSTÖD
- slutrapport

Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet
och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i
databasen för landsbygdsprojekt.
Du ska skicka slutrapporten i elektronisk form tillsammans med ansökan om
slututbetalning till den myndighet som har fattat beslutet om stöd. Skicka bilagorna 1
och 2 i original med post.
Om du har fått projektstöd inom Leader kontakta ditt leaderkontor innan du skickar
slutrapporten och ansökan om slututbetalning till länsstyrelsen. Kom ihåg att skicka
en kopia av slutrapporten till ditt leaderkontor.

A. Uppgifter om stödmottagaren
Namn och adress

Journalnummer

Uppsalaläns norra biodlarförening

J-2011-2790
E-postadress

martin.o.hagglund@gmail.com
B. Uppgifter om kontaktperson
Namn och adress

Telefonnummer (även riktnummer)

026-2222329

Martin Hägglund
Källbacksvägen 9
80641 Gävle

Mobiltelefonnummer

070-2581940
Faxnummer (även riktnummer)

E-postadress

martin.o.hagglund@gmail.com
C. Sammanfattning av projektet
C1. Projektet genomfördes under perioden
Från och med

Till och med

2011-03-01

2014-10-31

Var genomfördes projektet?

Bland biodlare i Hållnäs och Österlövsta församlingar, Tierps kommun
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Här ska du kort och konkret beskriva projektet

Kvalitetssäkrad honung från norra uppland har varit ett utbildnings och byggnadsprojekt för att skapa bra
förutsättningar för en av biodlarens slutprodukter, honung. I projektet har deltagarna fått ökad kundskap
om många delar som påverkar honungen och dess kvalité från blomma till burk, Projektet har gett
deltagana kunskap och tillgång till bra biväxter, en tålig och bra bistam, lätta modern bikupor, en
hygienisk och rationell hantering av bikakor och honung. Byggprojektet har skapat ett gemensamt och
för ändamålet anpassat slungrum där nu honungen kan slungas och hanteras hygieniskt och rationellt.
Projektet har ordnat två föreläsningar om biväxter, deltagarna har sen fått möjligt att köpa och så ett
urval av frön i anslutning till den egna bigården.
Projektet har drivit en utbildning för nya biodlare.
Avlat och för oss skapa en bättre bistam genom inköp av avelsdrottningar och på dessa genomfört
drottningsodlingar och genofört utbildningar i detta ämne.

D. Målgruppen - Vem riktade sig projektet till?
Personer eller grupper

På vilket sätt har de fått nytta av projektet?

Biodlare

Kunskap om för bina viktiga växter, hur dessa bidrar och påverkar.
Tillgång till ett för ändamålet anpassat slungrum.
Tillgång till en starkare bistam med för biodlren bättre egenskaper som
mer samlingvilliga (dragvänliga), snällare, mindre svärmningsbenägna.
Djupare kunskap om biodling.
Ett utökat nätverk med andra biodlare, odlare och näringsidkare

E. Genomförandet av projektet

E1. Varför ville ni genomföra projektet?

Intresset för biodlig ökar men många drog sig för att gå vidare då det normalt krävs en relativt stor
investering och många av momenten är tunga och för de som höll på var honungsslungningen ett eget
projekt varje gång, normalt sedde det i kök, garage mm och i kollision med andra verksamheter,
Möjligheter till att utbilda sig lokalt hade också inte varit möjlig sen 80 talet. Biväxtfloran i Hållnäs med
omnejd är relativt mager med ett kort drag runt midsommar. Med andra ord fanns det många faktorer
som talade för en satsning i vår 100 åriga biodlarförening, projektet skapades för att försöka påverka
flera av dessa.
E2. Vilka har varit med och genomfört projektet? (ange inga namn på personer)

Kön
Män

Kvinnor

2

Beskriv deras roll i projektet

Om de representerat organisation,
förening, företag eller myndighet
ange i så fall vilken

1

Projektledare

Biföreningen

1

Snickare, Lärare

Biföreningen

1

Ekonomiansvarig

Biföreningen

1

Föredragshållare

Bimannen

1

Lärare

Biföreningen

1

Föredragshållare, Bollplank

Firma Marie Olsson

1

Praktiskt genomförande

Biföreningen

Antal

E3. Hur har ni förankrat projektet?

Genom en behovs/problembild inventering samt information /diskution på årsmöten och
föredragskvällar. Projektet har även en hemsida www.cnorrabin.se där projektet går att följa och
synpunker gått att postas in.

E4. Vilka har ni samarbetat med?
Har ni haft kontakter med andra organisationer, föreningar, företag, kommuner eller
myndigheter under projektet?

Ja

Nej

Om ”Ja”, vilka

Ica Torget Skärpling, Kastbergs Ica Edvala, Biodrarföreningar i Tierp, Mariehamn, Gävle, Uppsala,
Östhammar, Hållnäs Hembygsförening, Morays beekeepers association UK, Bimannen, Turistbyrån
Har projektet skapat nya samarbeten eller nätverk?

Ja

Nej

Om ”Ja”, med vilka

Se ovan

E5. Vad har ni genomfört i projektet?

- Projektet har ordnat två föreläsningar om biväxter, deltagarna har sen fått möjligt att köpa och så ett
urval av dessa i anslutning till den egna bigården.
- Projektet har drivit en utbildning för nya biodlare.
- Skapat och utrustat ett gemensamt och för ändamålet anpassat slungrum i Barksnåre Hållnäs
- Skapat en bättre bistam genom inköp av avelsdrottningar och på dessa genomfört tre gemensamma
drottningsodlingar och ordat studieresa till drottningsuppfödare i Hällsingland.
- Underlättat inköp av lätta och moderna bikupor för nya och befintliga medlemmar
- Genomfört studieresor till meriterade biodlare med egna slungrum.
- Drivit en hemsida www.cnorrabin.se där information och kundskap går att få.
- Skapat möjligheter till för en kvalitetssäkrad honung med eget "märke" från norra Uppland.
E6. Har något gått bättre än planerat?

Föredragen om växternas påverkan på biodlingen har fått större gensvar än planerat och fallit väl ut med
den omvärldsbild som nu råder om bin och binäring. Även nyttjandet av slungrummet har fallit bättre ut
än planerat, över 1,7 ton honung slungades i lokalen under 2014 och nyttjades av fler än 15 personer.
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E7. Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gång?

Eftersom föreningen haft har litet eget kapital har ledtiden mellan utbetalningarna varit det största hindret
men bara ifråga om tid, projektet fick förängas med ett år pga detta. Det var från början svårt att attrahera
nya medlemmar men sammarbetet med Tierps biodlare om utbildning för nybörjare gjorde det möjligt att
enkelt starta upp en nybörjarkurs i vilken våra projektmål enkelt kunde vävas in.

F. Projektets mål och resultat

F1. Vilka resultat skapade projektet?

Kompetensens hos projektdeltagarna om dragväxter, biodling, honungshantering och biavel har höjts
avsevärt. Projektet har skapat ett gemensamt slungrum som mjöjliggör effektiv och hygienisk hantering
av honungen. Projektet har även skapat ett djupare sammarbete inom föreningen och bättre sammarbete
med grannföreningar. För den enskilde biodlaren har projektet gett bra tillgång till bätter bin, underlättat
övergången till lättare och rationellare bikupor och istort gjort arbeter med biodling enklare.

F2. Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet?
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Är målet
uppfyllt?
(Ja/Nej)

Om målet bara är delvis uppfyllt,
ange orsaken

Mål

Resultat

Fler bikupor/medlem

9 har 5 kupor eller fler

ja

Fler medlemmar

13 fler totalt 25 st

ja

Enklare slungning

<1timme/låda

Ja

Mer producerad honung

> 4 ton honung

Ja

Varav 1,7 ton slungad i slungrummet

Mer lokald såld honung

ca 2 ton

nej

Fler försäljnings sammarbeten behövs

Bättre kvalitée honung

8 utan anmärkning

nej

För få fick sin honung bedömd

Mer dragväxter

>50 perenna plantage

ja

F3. Har projektet gynnat eller arbetat för någon av följande prioriteringar?
Ja/Nej
Funktionshindrade

nej

Hållbar utveckling

Ja

Integration

Bättre bin, större mångfald av växter

Nej
ja

Kompetenshöjning
Jämställdhet

Om ”Ja”, på vilket sätt?

10 gick biodlarkursen, 4 gick honungshantering i uppsala + föredra

Nej

Kvinnor

ja

Arbetet är idag inte lika tungt om man nyttjar slungrummet

Miljö

ja

Färre transporter, ökad lokal produktion och försäljning

Ungdomar

Nej

F4. Vilka resultat kan ni se direkt efter projektets slut?
Resultat direkt
efter projekt

Mätbara resultat

Kommentera och beskriv

Antal nya företag
Antal nya produkter

2

Sorthonung/pollen

2

Slungrum/hemsida

Antal nya tjänster
Antal nya tekniker
Antal nya nätverk och möteplatser
Män

Yngre än 25 år
25 år eller äldre

Antal bevarade arbetstillfällen
Kvinnor

Yngre än 25 år
25 år eller äldre

Män

Yngre än 25 år
25 år eller äldre

Antal nya arbetstillfällen
Kvinnor

Yngre än 25 år
25 år eller äldre

Män

Yngre än 25 år
25 år eller äldre

Antal deltagare i utbildningar
Kvinnor

12

Yngre än 25 år
25 år eller äldre

4

Totalt antal nya övernattningar per år
Antal nya övernattningar för besökare
från andra kommuner eller länder per år
Totalt antal nya dagsbesökare per år
Antal nya dagsbesökare från andra
kommuner eller länder per år
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G. Eventuella specifika resultat kopplade till mål för ert leaderområde (andra än de i tabellen ovan)
Mätbara resultat

Resultat direkt efter projekt

Kommentar

H. Hur har ni spridit projektets resultat?

Projektet har ordnat 2 föredrag om biväxter samt ordnat en utbildning för nybörjare, 4 nyckelanvändare
har utbildats i honungsbedömning och livsmedelshygien.
Projektet har fortlöpande informerat via projektets hemsida www.cnorrabin.se och hade under perioden 1
jan 2013 till 29 sep 2014 haft 353st helt unika besökare, en idag ännu opubliserad artikel om projetet
finns hos bitidningen för senare publicering. Annonsering om föredrag och utbildning har skett i det
lokala annonsbladet norrauppland, Projektet har via Leader Upplansbygd deltagit i sammarbetsprojektet
mellan leaderupplandsbygd och Moray Leader program Skottland och där delat med sig av våra vunna
kundskaper, deltagare från moraybeekeeper association har besökt oss.

J. Slutsatser från projektet och rekommendationer till andra

Att arbeta med ett projekt som är och skall vara synligt har många mervärden, Många oväntade kontakter
och närverkt skapas utan att man behöver anstränga sig när man publicerar saker och syns, många dörrar
öppnas, passa på att gå in och se vad som finns.
Att kunna en sak är bara ena sidan av myntet att sedan ta stegat att lära ut om det man kan, ger också
många gånger något mer då man tvingas säga varför det är som det är.
Administationen i denna projektform är väldigt omfattande och ledtiderna långa men med en bättre
projektplan som även innehåller en periondserad budget bör sånt kunna hanteras. En ledstång för all
redovisning i form av en bättre projekt pärm bör även den underlätta
K. Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut? Hur kommer ni att använda det resultat som
projektet skapat?

Slungrummet nyttjande och underhållsbehov har säkrats långsiktigt med en avgift/slungad kilo honung
som skall täcka kostanderna för el vatten och underhåll, Ett mentorskap finns i föreningen nu för nya och
befintliga medlemmar och projektgruppen är idag ordinarie styrelse i föreningen som sammarbetat tätt.
Hemsidan skall om möjligt ekonomiskt fortleva där projeters framtagna marerial skall gå att nå.
Utbildningar planeras att varvas i sammarbeter med granföreningar efter behov och utbildningsmaterialet
finns att tillgå från SBR (Sveriges biodlares riksförbund)

L. Bilagor
• Eventuellt material som ni har tagit fram i projektet, som till exempel,broschyrer, filmer, bilder eller annat
material som ni har tagit fram för att marknadsföra ert projekt.
• Bilaga 1 Godkännande om publicering av kontaktuppgifter
• Bilaga 2 Slutredovisning av projekt för att anlägga, bygga ut eller uppgradera bredband
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