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BeeLab

  BeeLab utvecklar utrustning för 
   biodling och digitala tjänster 
   som i realtid rapporterar om 
   bisamhället och förmedlar en
  mängd viktig data som ger stor 
   insikt och nytta. 



Våra bin är livsviktiga och gör ett enormt arbete i det 
tysta med pollinering av både odlade och vildväxande 
blommande växter på planeten. De senaste åren har 
rapporterna om bidöd och en kraftig decimering av 
bina världen över ökat oroväckande. Därför finns ett 
stort behov av forskning och insamling av data för att 
kunna följa bina och bisamhällen i olika miljöer och 
på olika geografiska platser. 

Livsviktigt
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”Det krävs 
åtgärder för att 
förbättra binas 
livsmiljö.”
Stefan Löfven, statsminister Sverige
Riksmötets öppnande 2019



Förutom den digitala utrustningen, med en mängd olika sensorer och den 
tillhörande molntjänsten som kan appliceras på olika kupor/modeller, så har 
BeeLab även avsevärt förbättrat och konstruerat en helt egen kupa efter den 
beprövade s.k. Smålandskupan-modellen. ”Smålandskupan 2.0” är inte bara 
en praktisk lösning med färdiga urfasningar osv för olika sensorer, utan har 
också erkänt stora fördelar för t.ex. bra övervintring och är naturligt byggd i trä. 
BeeLab har modifierat den traditionella konstruktionen på en hel del punkter 
för att kunna samla in olika data utan att påverka bina, dessutom skyddas 
den elektroniska utrustningen.
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Med BeeLabs Gateway, olika sensorer, molntjänsten och 
vår egen kupa som tillval så kommer man för första gången 
kunna följa bina i deras dagliga arbete och samla in 
nödvändiga information för att hjälpa dem och få 
en större förståelse. En bonus är förstås att det 
är väldigt intressant att kontinuerligt få denna 
unika inblick i det strävsamma livet. 
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Hur det fungerar
 

BeeLab Cloud 

Sensordata skickas kont inuerl igt  från varje  
kupas digi ta la  gateway in  t i l l  molnt jänsten 
där den processas och anpassas för  at t  
kunna nås från t i l l  exempel  en mobi l te lefon.  
Analysen av sensordatan kan då,  beroende 
på v i lka sensorer man v i l l  använda,  t  ex v isa 
om bina svärmar ef tersom vikten snabbt  
minskar,  om det  är  dags at t  skat ta  ramarna 
ef tersom viss v ikt  uppnåtts  v id  v iss t idpunkt ,  
at t  temperaturen verkar ok (även på v intern) ,  
samt luf t fukt ighet ,  l judnivåer el ler  t i l l  och 
med bi lder  från kupan etc .  

Kupan får  även möj l ighet  t i l l  inbyggt  stöld-
l a r m .  E f t e r s o m  p r o g r a m v a r a n  i  B e e L a b s  
digi ta la  gateway kan uppgraderas på distans 
så kan v i  kont inuerl igt  förändra och utveckla 
t jänsten.
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Ett enda bi kan pollinera upp till 10.000 blommor under en dag, 

ett samhälle med 25.000 honungsbin kan pollinera 250 miljoner 
blommor på en dag.

  BeeLab



  BeeLab

Spanien
Ungern
Tyskland
Rumänien

Mer än 20.000 ton
15.000-20.000 ton

EUROPAS ÅRSPRODUKTION (2018)

10.000-15.000 ton
5.000-10.000 ton

1.000-5.000 ton

Mindre än1.000 ton

237 549 ton honung

Polen 
Grekland

Portugal
Frankrike
Bulgarien
Tjeckien
Storbritannien

Italien
Kroatien

Cypern
Irland
Luxemburg

Österrike
Slovakien
Sverige
Litauen
Lettland
Danmark 
Slovenien
Finland
Estland BeeLab
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”The big thing 
is promoting 
their habitats”

Abram J. Bicksler, PhD FAO 
(Food and Agriculture Organization of the UN)
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Det finns c.a 600.000 biodlare i Europa 
som sköter 17 miljoner bikupor. 


