
En helg med kunskap, inspiration och utveckling av arbetet 

med att gynna vilda bin och andra pollinatörer. 

Vårsidenbi gräver bohål.

Vildbihotellworkshop & quiz

Slåtter på gräsmatteängen.

Biparadiset i Växjö!

Inspirationshelg 2019

Inbjudan 190924, PB

Tollare folkhögskola, Nacka, Stockholm, fredag 1 november – söndag 3 november

Varför Operation: Rädda bina?
Bina är livsviktiga för vår matpro-
duktion och spelar en central roll 
i naturen. En tredjedel av Sveriges 
vilda biarter är på väg att försvinna. 
Nu vänder vi trenden tillsammans 
och räddar bina! 

Vad är Operation: Rädda bina?
I kampanjen uppmanar vi till rädd-
ningsinsatser för vilda bin och andra 
pollinatörer.

Många har hörsammat budska-
pen – över 10 000 insatser har under 
2019 rapporterats på www.räddabina.
nu. Många gör skillnad – allmänhet, 
skolor, kommuner, företag och andra. 
Kampanjen ökar trycket på politiker 
att göra mer för att bidra till en bivän-
lig värld.

Vad händer i kampanjen 2020? 
Kurshelgen är ett viktigt avstamp 
för att öka kunskapen och utveckla 
arbetet vidare. Vi drar nytta av lokala 
erfarenheter diskuterar hur vi kan 
sprida arbetet i hela landet. Dina tan-
kar och idéer är värdefulla i utveck-
lingen.

Programmet för inspirationshelgen 

med Operation Rädda bina är en del 

av Naturskyddsföreningens kurshelg 

för växande engagemang. Se hela 

programmet här.

Inspirationshelgen är särskilt skapad 

för dig som vill medverka i utveck-

lingen av arbetet och genomföra 

lokala aktiviteter kopplade till kam-

panjen ”Operation: Rädda bina” för 

att påverka kommuner och andra att 

förbättra situationen för våra pollina-

törer. Seminarierna är också öppna 

för dig som ”bara” vill lära mer och 

är intresserad av att engagera dig. 

Varmt välkommen! Anmäl dig sna-

rast, särskilt om du vill vara med på 

allt, för övernattningsplatserna (en-

kel hotellstandard) är begränsade. 

Länk till anmälan finns här.
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  Fredag 1 nov

18:00–21:00: Drop in & middag 
För dig som kommer på freda-
gen: Gemensamt drop in, middag 
och mingel (för alla kurshelgens 
deltagare). 

  Lördag 2 nov

9.30–10.30 Välkomna! 
Inledningssession med flera ta-
lare, bla Rebecka Le Moine, riks-
dagsledamot (mp) och initiativta-
gare till biologiska mångfaldens 
dag i Sverige. (Session för alla 
kurshelgens deltagare.)

10:30 Fika

11.00–12:30  
Medborgarforskning om pollinatörer 
med Rene van der Wal
Operation: Rädda Bina syftar till 
att öka engagemanget för biolo-
gisk mångfald och ge data som 
kan användas i forskning. Semi-
narium och workshop med René 
van der Wal, professor i medbor-
garforskning på Sveriges Lant-
bruksuniversitet, SLU. 

12:30 Lunch 

13.30–15:00   
Skapa en äng med Calle Bergil
Så funkar en äng och så kan du 
skapa och sköta den. Nära en 
procent av landets yta är gräsmat-
tor – tänk om man kan omvandla 
en del av dem till ängar! Men hur 
gör man? 

Calle Bergil, biolog och författa-
re till boken ”Naturvård för torpa-
re”, ger tips om hur du anlägger 
ängar i olika skala och om växter, 
svampar och insekter som är bero-
ende av ängar. 

15:00 Fika

15:30–17:00  
Trädgårdsmyller med  
Christina Winter
Christina Winter är hortonom och 
författare till ”Trädgårdsmyller 
– insekterna som hjälper dig att 
odla”.  Under föreläsningen visar 
hon bilder och berättar om hum-
lor, solitärbin, nyckelpigor och alla 
andra nyttiga insekter som hjälper 
oss med pollinering och biologisk 
bekämpning. Det blir konkreta för-
slag på växter, sorter och odlings-
metoder samt hur man bygger 
insektshotell och sandbäddar. 
Föreläsningen utgår från trädgår-
den, men idéerna är användbara 
överallt.

18.00 Middag

19.30 Kvällsaktiviteter 
Naturfalken och annat skojigt.

Inspirationshelg 2019 – program

 
  Söndag 3 nov

9.00–10.30 Lokala samarbeten som 
räddar bina med Jon Pelling 
Workshop där vi samlar erfaren-
heter från hela landet om hur man 
kan arbeta för att gynna pollinatö-
rer och hur man får fart på kom-
munernas arbete.  Hur kan natur-
skyddsföreningens kretsar göra 
skillnad och hur kan man samver-
ka med företag, organisationer och 
andra. Dina erfarenheter och ideer 
är värdefulla.

10.30 Fika 

11.00–12.30 Blomrika vägkanter 
med Ebba Werner
På hundra år har 99% av landets 
ängsmarker försvunnit, men det 
finns desto mer vägar – 20 000 
mil. En stor del av vägkanterna 
kan med rätt skötsel gynna biolo-
gisk mångfald. Hur påverkar man 
en vägsamfällighet, en kommun 
eller annan aktör att skapa blom-
rika vägkanter? Hur stoppar vi 
blomsterlupinen och andra invasi-
va växters framfart som förkväver 
vägkantsflora? Vid seminariet 
medverkar flera aktörer som han-
terar vägrenar. Vi presenterar ock-
så aktuell forskning och material 
om blommande vägkanter.

12.30 Lunch  

13.30–14:00 Avslutning 
Summering av helgen för alla 
kurshelgens deltagare. 

V
ildbihotell deluxe

Anmäl dig via denna länk
Gå in i anmälan och klicka i alla punkter som är märkta med ”Operation Rädda bina” 
som du vill delta i. Kostnaderna för mat och logi är låga och platserna begränsade. 

Frågor? Hör gärna av dig till oss:
Per.Bengtson@naturskyddsforeningen.se (projektledare)  0709-468851
Isak.Isaksson@naturskyddsforeningen.se (medborgarforskning, mm) 070-3409474
Jon.Pelling@naturskyddsforeningen.se (mobilisering) 073-699 79 02
Eva.Lindberg@naturskyddsforeningen.se (mobilisering 070-344 44 31


