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Årets mest kritiska tidpunkter för 
bisamhället infaller mellan rensnings-
flykten och maskrosblomningen. Ef-
ter en stilla vinter måste samhället 
igen bli produktivt i snabb takt. Där-
för måste grunderna vara i ordning, 
det vill säga samhället måste vara 
tillräckligt starkt, drottningen ha sper-
mier i spermieblåsan, varroamängden 
måste vara acceptabel, det ska finnas 
så få patogener som möjligt och till-
räckligt med god mat.

Nerverna på helspänn: räcker 
maten?
På våren orsakar frågan om matens 
tillräcklighet odlarna stor oro och 
sorger. På våren ges ofta ytterligare 
mat helt förgäves, bara för säkerhets 
skull. Senare under skördesäsongen 
borde extra vintermat tas bort så att 
vintermat inte ska blandas i honung-
en. Ett samhälle som dött av hunger 
är en meningslös och besvärlig för-

Våren en kritisk 
tid för bin

På våren bör bikupan 
snabbt stärkas. Man ska 
dock inte ge ytterligare mat 
till bina bara för säkerhets 
skull. Annars måste den 
överblivna maten avlägsnas 
före skördesäsongens 
början.

Till gruppen observationso-
dlarnas varroaobservatörer 
söks odlare, som vill prova 
dämpning av yngelsättning 
som en behandlingsteknisk 
metod för varroabekämp-
ning. Om du är intresserad 
av aktiviteten, vänligen 
kontakta din biodlingsrådgi-
vare: maritta.martikkala@
hunaja.net

lust, men det finns ofta en anledning 
bakom det, som till exempel röveri 
på hösten.

Bland vintermaten i kupan finns 
alltid också pollen för vårens tidiga 
yngelproduktion. Om så inte är fal-
let, är det värt att överväga om od-
lingsplatsen är lämplig för grödor, 
eftersom pollenunderskott på hösten 
också påverkar vinterbinas hälsa och 
livslängd. Alternativt har drottning-
en kunnat lägga ägg för länge och har 
därför inte anpassat sig till finska för-
hållanden.

Nosemasjuka eller magsjuka?
Kakor fläckade med avföring i ett 
levande eller dött samhälle för tan-
karna genast till nosemasjukan. På 
observationsodlarseminariet i slutet 
av mars hörde vi Lassi Kaukospre-
sentation, där han konstaterade att 
nosemasjukan, som odlaren miss-
tänker, ofta är magsjuka eller diarré. 

Att för snabbt ge extra utrymme kan 
kyla ned temperaturen i yngelrummet 
och göra larverna mottagliga för kal-
kyngel.  Att för långsamt ge utrymme, 
kan å andra sidan innebära en risk 
för svärmning. En extra låda under 
kupan, eller med en tidning ovanpå, 
är en säker lösning i en osäker situa-
tion. Bikupan behöver alltid en extra 
låda när den har två fulla vaxkakor 
med täckt yngel och är full av full-
vuxna bin.

Förutom nosema kan diarré orsakas 
av kristalliserad eller jäst mat, brist på 
vatten och att samhället störs. Dessut-
om utsöndrar bina före sin död nästan 
alltid avföring i kupan.

Numera klassificeras nosema som 
en svampsjukdom och dess sporer 
kan hittas överallt. Förhållandena kan 
leda till en drastisk ökning av nose-
ma, vilket gör att samhället till och 
med kan dö på våren. Bin som flyger 
tidigt överlever dock trots nosema. 
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Nosema förhindras av god hygien, att 
man förstör föregående vinters extra 
matkakor – oavsett hur rena och eller 
bra de ser ut – och i synnerhet smält-
ningen av alla kakor med fläckar av 
avföring och att man smälter ned ka-
korna från kupan där bina dött.  Den 
ärftliga känsligheten för att utveck-
la nosema kan man förhindra genom 
byte av drottning.

Att dämpa yngelsättningen 
bromsar att varroakvalster 
förökar sig
Enligt studier bör mängden varroa 
vara under 50 i början av vårens yng-
elsättning. Detta antal kvalster hinner 
inte skada vårens första bin, och 
samhället utvecklas till ett produktivt 
bisamhälle. Under sommarsäsong-
en måste dock reproduktionen av 
kvalster stävjas, så att vinterbin, som 
utvecklas i augusti, också föds friska.

Under skördeperioden kan man 
använda behandlingstekniska metoder 
för att bromsa tillväxten av mängden 
av kvalster. Förutom att ta bort täckt 
drönaryngel har nya forskningsda-
ta och erfarenheter erhållits från me-
toden av att dämpa yngelsättning-
en. Denna metod har studerats i Eu-
ropa, och särskilt när den har kombi-
nerats med oxalsyrabehandling under 
den yngellösa perioden, har kvalstren 
kunnat hållas i schack.

Våren har varit en hektisk tid för förbundets styrelse. Det 
nationella, delvis EU-finansierade biodlingsprogrammet 
fick ytterligare finansiering, vilket kommer att något ut-
öka innehållet under den nuvarande programperioden. 
Perioden förlängs också med sex månader till slutet av 
2022. I framtiden kommer perioderna alltid att börja 
vid årsskiftet.

Förbundet lämnade in sitt förslag till ändringar av 
programmet till jord- och skogsbruksministeriet i bör-
jan av mars. Sedan dess har förslaget överlämnats till 
EU-kommissionen. Det slutliga beslutet om godkän-
nande av programmet och finansieringen väntas i mit-
ten av juni.

Syftet med extrafinansieringen av programmet är att 
till exempel mer effektivt tillhandahålla den utbildning 
och det material, som ingår i programmet, för alla biod-
lare i Finland. För att öka materialets tillgänglighet har 
programmets egna ämnessidor skapats på SML:s hemsi-

Ändringar i biodlingsprogrammet

da och material, som producerats med finansiering från 
programmet, kommer att översättas till svenska, och vid 
behov, till engelska.

Den regionala kartläggningen av bisjukdomar kom-
mer att utökas, service åt svenskspråkiga förbättras med 
hjälp av en deltidsanställd, och svärmfångsten kommer 
att förbättras med hjälp av en digital lösning. Digitalise-
ringsmöjligheterna utnyttjas också i programmets kom-
munikation och utbildningar. Bearbetningen av föränd-
ringarna kommer att startas långsiktigt som en del av de 
anställdas dagliga arbete i förbundet, vilket betyder inga 
omedelbara förändringar.

Finansieringen av programmet kommer också att an-
vändas för att genomföra den kartläggning av riskhan-
teringen, som krävs för ansökan om nya livsmedel som 
gäller drönaryngel, vilket innebär en omfattande littera-
turgranskning och vittgående laboratorieanalyser.

Mirkka Aarrekorpi

En del av SML:s verksamhet finansieras genom ett nationellt, EU-delfinansierat biodlingsprogram. Ytterligare 
medel har erhållits för den nuvarande programperioden, vilket kommer att leda till en något ökad verksamhet.

Uppfödningen av drönare börjar så 
snart samhället är tillräckligt starkt, 
eller vanligtvis i maj, beroende på 
hur långt våren kommit och på od-
lingens geografiska läge. Att aktivt 
avlägsna täckta drönaryngel mins-
kar reproduktionen av kvalster under 
sommaren med upp till hälften. I en 
cell med arbetsbin föds i genomsnitt 
en könsmogen kvalsterhona, medan i 
drönarcellen föds tre.
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I metoden med dämpad yngelsätt-
ning ska drottningen stängas i bur så 
snart de bin, som ska samla nektar, 
har kläckts. Att stänga in drottning-
en i en bur kan göras så att drottning-
en helt hindras att lägga ägg. En an-
nan metod är att stänga in drottning-
en i en bur på en vaxkaka som då blir 
en kvalsterfälla.  Detta upprepas så att 
kupans enda yngel alltid finns på vax-

När yngelsättningen dämpas, ska 
drottningen spärras för äggläggning 
på en utbyggd vaxram, som byts ut tre 
gånger efter att det att ynglet täckts.  
Alternativt ska allt yngel avlägsnas i 
början av juli, varefter en fångstram 
sätts in i yngelrummet.  Drottningen 
lägger ägg i fångstramen, som av-
lägsnas när ynglet är täckt. Samtidigt 
försvinner kvalstren, som gått in i de 
celler, som är kupans första och enda 
yngelceller, för att föröka sig. 

kakan där drottningen är.  Den finska 
sommarens korthet innebär utmaning-
ar för användningen av denna metod. 
Testgruppen av observationsodla-
re behöver nu sådana odlare, som 
är intresserade av att experimente-
ra med metoden med dämpad yng-
elsättning.



4  MEHILÄINEN 2/2021

I Danmark finns det gott om golf-
banor, så de kan spela en viktig i 
främjande av biologisk mångfald. 
Som bäst har banorna ett brett 

urval av olika livsmiljöer och till och 
med hotade insekts- och växtarter. 
Förra året genomförde Danmarks 
biodlarförening ett golfbaneprojekt i 
Sorø där man utredde banans biraser. 
Lise Hanstedpresenterade i februari 
arbetet på det nordiska och baltiska 
biforskningssymposiet, NBARS.

 Sorø-bins hem: Sorø
I april-augusti gjorde man i Sorø en 
kartläggning av bin och besökare i 
deras kupor på åtta olika platser på 
banan. De funna 46 arterna var mes-
tadels vanliga arter i Danmark, men 
mer sällsynta bekantskap fanns också 
med.. De mest intressanta observa-
tionerna omfattade Sorø-bin (Bom-
bus soroeensis),Nomada guttulata, 
som tillhör parasiterande bin eller 
gökbin, ochAndrena varians, som 
tillhör sandbin.

B. soroeensis,eller översatt från 
latin "humla från Sorø", beskrevs ur-
sprungligen som en ny art för veten-
skapen, just från ön Sorø (Fabricius, 
1776). Arten trivs särskilt på blom-
mor av klockväxter, såsom blåklockor, 
och förekommer även i Finland. No-
mada guttulataär mycket akut hotad 

Danska biodlare uppmuntrar golfbanans 
pollinerare

Ifjol genomförde Danmarks bi-
odlare en intressant utredning 
om bin på Sorø golfbana.  Uti-
från resultaten kommer de att 
utarbeta en rapport, som också 
kommer att innehålla förslag 
på verksamhet för golfbane-
skötare.

i Danmark. Det är en besökare hos 
blodsandbin (Andrena labiata) - ho-
nan lägger alltså ägg i sandbiets bo, 
och larverna äter pollen, som sand-
bihonan tar in. Däremot harAndrena 
variansännu inte hamnat på listan av 
utrotningshotade arter, men är nä-
rapå att hamna där. Arten föredrar 
blommor av slån och andra träd och 
buskar av släktenPrunus.

Hur arbeta ännu bättre?
Sorøs golfbana är redan nu mycket 
mångsidig, men golfbaneskötarna 
fick följande instruktioner om hur 
man ytterligare kan förbättra situa-
tionen:

Det är klokt att bevara de olika 
stenmurar och -högar samt eventuel-
la häckar. Torra ängar med flera olika 
blommande växter och fläckvisa, ba-
ra sandmarker är viktiga för bin. Vid 
sådd av frön är det alltid lämpligt att 
gynna lokala växtarter. På de egent-
liga spelbanorna är det dock vikti-
gast att man kan smidigt spela golf, 
men även där kunde man åtminsto-
ne fläckvis låta gräset växa högre än 
hittills. Detta gör det möjligt för vår-
blommor och klöver att erbjuda in-
sekter nektar och pollen. De så kall-
ade ruffarna utanför spelbanorna er-
bjuder ännu fler möjligheter till polli-
neringsvänlig skötsel av livsmiljöerna. 

Informationsskyltar om pollinerare 
och deras betydelse kan också sättas 
upp på ruffarna. Ofta är det bäst att 
lämna de frodigaste platserna orörda 
- nässlor är till exempel matgrödor åt 
vissa fjärilslarver.

Den danska rapporten från pro-
jektet Bier og blomster på Sorø golf-
klubs baner 2020 finns på Danmarks 
biodlarförenings (Danmarks Biav-
lerforening) hemsidor. Föredömligt 
fungerande banor har registrerats 
som pollineringsvänliga på adressen 
bivenlig.dk. 

Till och med britterna har blivit 
intresserade av pollinerare på 
golfbanorna.
På de brittiska öarna har man också 
under senare år blivit intresserad av 
att bearbeta golfbanorna så att de 
blir mer pollineringsvänliga. En gui-
debok i ämnet, publicerad 2019, har 
in lemmats som en del i den irländska 
pollineringsstrategin. På samma sätt 
har English Bumblebee Conservation 
Trust (humlepopulationens skydds-
fond) sammanställt en informations-
broschyr om ämnet. Broschyren, som 
publicerades i februari, betonar sköt-
seln av banorna, speciellt med tanke 
på humlornas behov.

Eeva-Liisa Korpela
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En guide till skötsel av en pollinerarvänlig golfbana presenterades på FGA:s 
vårutbildning i mars.  Eeva-Liisa Korpela, forskningsexpert på SML, som utar-
betade guidetexterna, berättade om bokens huvudpunkter på evenemanget.

Guidens upphov var FGA:s planer för en utbildning om pollinerare och att 
föreningen då kontaktade SML. När man sedan diskuterade utbildningen, upp-
stod också idén att sammanställa en guidebok.. Idéer kom också från en fält-
tur på Hirsala Golfs marker i Kyrkslätt och en liknande guide, som publicerats 
i Irland.

Konkreta stegmärken för pollinerare
I vägledningen presenteras sex förslag för att förbättra villkoren för pollinerare: 
(1) säkerställa kontinuiteten hos blommor, 2) skona naturområden och trädbe-
stånd, (3) ta hand om och skapa ängsvegetation, 4) beakta vattenelementens 
potential, (5) minimera användningen av växtskyddsmedel och (6) tillhanda-
hålla häckningsplatser. Dessutom berättar guiden om växter, som är viktiga för 
pollinerare, och lyfter fram nyckelarter från vår till höst.

Det kan också finnas platser för bikupor på eller nära stora golfbanor. I det 
här fallet måste vi dock noga överväga spelsäkerheten och användningen av 
växtskyddsmedel.

Guiden kan ses på FGA:s hemsida (fga.fi), och den har även distribueras som 
pappersversion till föreningens medlemmar.

Eeva-Liisa Korpela

I början av mars publicerades en guidebok för golfbaneskötare 
i samarbete mellan SML och föreningen av finska golfbaneskö-
tare, FGA. I guiden finns grundläggande information om polline-
ring och pollinerare, tips om växter som gynnas av pollinerare 
och en lista över åtgärder för pollinerarnas bästa.

OPAS 
pölyttäjäystävällisen 

golfkentän hoitoon 
 

Golfkentän ympäristöystävällinen hoitaminen, osa 1  
 

Kirjoittanut: 

Eeva-Liisa Korpela 
Suomen Mehiläishoitajain Liitto ry 

 
Kuvitus: 

Karoliina Pertamo 

Harakan- 
kello 

Mustikka Kurjen- 
polvi 

Hiiren- 
virna 

Kaunokki Rantakukka 

Paju Vaahtera 

Ruusuruoho 

Pölyttäjille tärkeitä kasveja 
Puut ja pensaat 
 
• pajut  
• vaahtera  
• herukat  
• hedelmäpuu t 
• vadelma  
• lehmus  
 
 
Ruohovartiset luonnon- 
kasvit ja varvut 
 
Kevät ja alkukesä 
 
• voikukka  
• mustikka  
• metsäkurjenpolvi  
• puolukka 
 
Keskikesä 
 
• virnat ja nätkelmät 
• keltamaite 
• apilat  
• päivänkakkara  
• kellokasvit  
• kaunokit  
• keltanot 
• maitohorsma  
• ruusuruoho  
 
Loppukesä ja syksy 
 
• rantakukka  
• kangasajuruoho 
• purtojuuri 
• kanerva  
• kultapiisku  

Salvian nämns vanligtvis bland kryddväxter, när man talar om växter 
lämpliga för bin och andra pollinerare. Men man glömmer ofta att 
det också finns många olika sommarblommor och perenner som till-
hör samma familj. Till exempel är skogssalvian, som trivs i solen och 
blommar länge, en utmärkt växt för bin och också för andra polline-
rare. Praktsalvian längst ner på bilden har ett långt rör i blomkronan 
och är en mer lämplig näringsgröda för humlor med lång tunga. Det 
är därför värt att komma ihåg salviorna när man planerar en lämplig 
blomsterbädd för pollinerare.                                                             T. O.                                                      

Salvior lämpliga för pollinerare

Ta
rja

 O
llik

ka

Finländarnas egen 
pollineringsguide för golfbanor
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När man lockar ungdomar till biodling finns 
kraften samarbetet. Entusiastiska biklubbsmed-
lemmar kan man till exempel nå genom skolan, 
dagiset eller hobbygruppen. Redan i två år har 

ungdomskommittén hos Stadin tarhaajat samarbetat med 
helsingforsbaserade kulturcentret Annantalo. På Annanta-
los innergård finns ungdomskommitténs bikupa, som man 
har tittat på med barn. Olika klubbaktiviteter har också 
anordnats i Annantalos utrymmen. 

Grundskolebarnen i Annantalo
I somras var fyra klubbträffar planerade, men på grund av 
de exceptionella omständigheterna ersattes klubbträffarna 
under försommaren av en video. I höstas träffades klubben 
två gånger som planerat. “I slutet av augusti bekantade 
sig barnen med bikupan och smakade på olika typer av 
honung. I septemberträffen i biklubben tillverkades bivax-
ljus och läppbalsam. Det senare klubbmötet var en del av 
ett större evenemang som anordnades i huset, som också 
hade en demonstrationsplats för biodling”, berättar Sanna 
Kängsepfrån Stadin tarhaajat.

Deltagarna i klubbarna har främst varit i lågstadieål-
dern med 5 - 25 deltagare. Samarbetet med Annantalo 
kommer också att fortsätta under denna sommar. 

Åttondeklassare till Välimäki
Biodlare i Nyland organiserade i månadsskiftet augusti- 
september ett ungdomsverksamhetsprojekt i samarbete med 
Seitsemän veljeksen koulu. Ett tjugotal åttondeklassare i 
naturvetenskap-matematik, med andra ord LuMa-klassen, 
bekantade sig med biodlingen hos Välimäen Mehiläistarvike 
i Rajamäki.

Under den första klubbträffen berättade Stanislav Jaš 
om biodling och nektarväxter, och eleverna kunde smaka 
och jämföra sorthonungar. Tillsammans medJuha Väli-
mäki fick eleverna möjlighet att besöka bikuporna i bibu-
tikens gårdsmiljö. Under det andra besöket kunde elever-
na montera och vaxa ramarna och prova att skala honungs-
kakorna, slunga honung med en handmanövrerad slunga, 
och samtidigt fylla en liten burk med honung. “Även de 
oroligaste eleverna var glada över besöket hos bikuporna 
och flera lärare än ursprungligen planerat kom för att be-
söka biodlingen”, berättar Juha Välimäki om det vällyck-
ade projektet.

Målet är att fortsätta ett liknande samarbete med Lu-
Ma-klassen, och några av eleverna kommer också till Väli-
mäki för arbetslivspraktik.

Lokalföreningar kan ansöka hos förbundet om 
medel till klubbar och evenemang för barn och 
ungdomar med temat bin. Biodlare och Stadin 
tarhaajat ja hunajafrendit från Nyland tog förra 
året tillfället i akt. 

Biklubben hos Stadin tarhaajat träffades i centrala Hel-
singfors på Annantalo, där ungdomskommittén också har 
en visningskupa. Aila Kängsep (till vänster) och Saara 
Salmenkallio studerar kupan.

KONTINUERLIG ANSÖKAN OM FINANSIERING
I biodlingsprogrammet har en liten budget avsatts 
för ungdomsverksamheten, från vilken lokalfören-
ingarna kan ansöka om stöd till klubbar, kurser eller 
evenemang för barn och ungdomar med bi-tema. 
Det pågår ett ständigt sökande om finansiering, och 
pengar kan erhållas, till exempel för förnödenheter 
eller arvoden till instruktörer eller resekostnader. 
Ansökan med handlingsplaner kan adresseras till 
förbundets verksamhetsledare Mirkka Aarrekorpi : 
mirkka.aarrekorpi@hunaja.net. Av mottagarna för-
väntas en kort rapport om verksamheten och en lista 
över deltagare i klubbträffarna.

Virpi Aaltonen

Åttondeklassare från Seitsemän veljeksen koulu lärde sig 
känna bikupan under Juha Välimäkis guidning. Pengarna 
som erhölls genom SML användes för att förvärva overal-
ler för besöket vid bikuporna.

Stöd finns till ungdomsverksamheten
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UTBILDNING OCH MÖTEN

Utbildningar i projektet More than honey
Så snart epidemisituationen lättar planeras föl-
jande utbildningar i projektet More than honey. 
Detaljerna kommer att meddelas allt eftersom 
evenemangen blir genomförbara. Följ annon-
seringen på: mehilaishoitajat.fi/more-than-ho-
ney-hanke/hankkeen-koulutukset-2021/

• Bivaxdagen
•  Pollen-,propolis- och drönaryngelverkstad
•  Verkstad om användning av biprodukter i 

kosmetiska preparat
•  Kommersiell drottningavel 
•  Verkstad om pollenidentifiering
•  Teorier om artificiell insemination, webinar
•  Studieresa till Lettland eller 
 två studieresor i Finland

VAD GÖR DU NÄR BJÖRNEN 
HAR BESÖKT BIODLINGEN

Mer information om hur du förebygger rovdjurs-
skador finns i guiden på internet: Förebyggande av 
rovdjursskador hos primärproduktionsbönderna. 
(https://petohanke.fi/pdf/Petovahinkojen_ennal-
taehkaisyopas_alkutuotantotilallisille.pdf.)

Dokumentera händelsen och gör en anmälan 
till händelsekommunens landsbygdsombuds-
man1och den lokala rovdjurskontaktpersonen2. 
Landsbygdsombudsmannen behöver se skadorna 
för att du kan få ersättning. Om tjänstemännen 
inte kan fås till odlingarna inom rimlig tid, be 
två ojäviga vittnen komma till platsen för att ta 
mängder av foton på skadorna, innan du monte-
rar ned kuporna. 

Spara alltid alla tydliga tecken på björnar: 
klomärken på kakor och fack och tassavtryck på 
marken. Utbetalningen av ersättning är beroen-
de av att en tredje part kan säkerställa att ska-
dan orsakats av björnen.  Dessutom måste du 
kunna bevisa hur många samhällen eller lådor 
som förstörts och vilken annan utrustning som 
har skadats. 

Rovdjurskontaktpersonen ger aktuell infor-
mation om björnar som rör sig i området och 
hjälp och instruktioner samt kontakt med jäga-
re i området. 

Anmäl skadan även till SML. 
http://koti.tnnet.fi/web144/karhut/process.php

Sätt upp elstängsel runt odlingen och eventuella 
närliggande odlingar.
Alla odlare får tillbehören till stängslen oavsett 
odlingens omfattning. Beställ stängseltillbehör 
från Farmcomp (+358 9 7744 970). Goda råd om 
hur man sätter upp stängslen finns här: 
www.mehilaishoitajat.fi/mehilaishoitajille/kar-
hut/aitausohjeet-mehilaistarhoille/ 

Ansök om ersättning för björnskador, även om 
skadorna är små.

Om skadorna upprepas och det finns många bin 
i området, ansök om ett skadebaserat undan-
tagstillstånd för avlägsnande av den björn, som 
orsakar skadorna.

Vid björnproblem kan du också kontakta
Maritta Martikkala: 050 3030 890
maritta.martikkala@hunaja.net 

1 Sök kontaktuppgifterna på din egen kommuns 
hemsida
2  https://riista.fi/riistahallinto/yhteystiedot/yhteys-
tietohaku/
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Seminarium om drottningavel i Björneborg 28-
29.6.2021
I slutet av juni arrangerar Finlands biodlares förbund ett 
seminarium om drottningavel i Björneborg. I seminariets 
arrangemang tas hänsyn till de restriktioner för rörelse och 
sammankomster som införts på grund av coronapandemin.

Drottningavelsseminariet är praktiskt orienterat, och där 
lär man sig och övar de olika stadierna av drottningavel med 
början från omlarvning. På seminariet kommer man att höra 
instruktioner och råd från erfarna drottningodlare och dis-
kutera aktiviteter och studier på temat drottningavel.

Mer information och registrering
Mer detaljerad information om seminariet och seminariets 
anmälningsblankett kommer att publiceras på SML:s eve-
nemangssida Tapahtumat. Ett begränsat antal deltagare 
i anmälningsordning kan tas emot. OBS! Anmälningen 
börjar 3.5 kl. 8.00.

För deltagarna är seminariet kostnadsfritt, men mål-
tider och logi erbjuds till självkostnadspris. För mer in-
formation om seminariet, vänligen kontakta SML:s biod-
lingsrådgivare:maritta.martikkala@hunaja.net eller 050 
303 0890.

Utbildning i artificiell insemination på våren och 
sommaren 
I början av juli kommer SML att anordna en tvådagars 
praktisk inseminationsutbildning. En mer exakt tidpunkt 
kommer att bekräftas så snart coronarestriktionerna 
tillåter sammankomster. Endast ett tiotal deltagare, 
som har genomgått en endags teoretisk utbildning som 
webinar, kommer att antas till den praktiska utbildningen. 
Teoridagen kommer att anordnas som utbildning för 
More Than Honey-projektet i april-maj och kommer att 
meddelas på evenemangssidan, Tapahtumat, på SML:s 
webbplats och i projektets evenemang. Teoriutbildningen 
är öppen för alla, men är avgiftsbelagd. Mer information: 
maritta.martikkala@hunaja.net
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AMERIKANSK YNGELRÖTA 
ändring i kontrollen på prov
Egenkontrollprover för amerikansk yngelröta från sanerade kupor 
kommer denna sommar att vara kostnadsfria för registrerade 
lantbrukare, och Livsmedelsverket kommer att övervaka prover-
nas allmänna renhet. Om de prover som skickas av jordbrukarna 
huvudsakligen är rena, kommer man i fortsättningen att överväga 
enbart en myndighetsprovtagning efter utförd sanering.

Den nya lagen om djursjukdomar 
träder i kraft 21.4.2021. Vid behov 
kommer även bestämmelserna och 
riktlinjerna i lagen att förnyas. När 
det gäller kampen mot bisjukdomar, 
gjordes inga betydande ändringar i 
lagen om djursjukdomar, och man be-
slutade att behålla förordningstexten 
i stort sett oförändrad. Man har dock 
kommit överens med Livsmedels-
verket om att ett nytt förfarande för 
sommarsäsongen 2021 ska införas i 
myndighetsanvisningarna för kontroll 
av amerikansk yngelröta

Det är lämpligt att sanera boet 
innan larverna blir sjuka
I svaret på honungsprovanalysen av 
amerikansk yngelröta anges antalet 
sporer med ett plus eller lågt (+), 
måttligt (++) och rikligt (+++). Anta-
let sporer vid ett plus är så lågt att det 
sällan leder till att ynglen insjuknar. 
Måttligt till högt antal sporer kan å 
andra sidan redan förekomma som 
kliniska symtom i ynglen, eller det 
finns stor risk för att hela samhället 
blir sjukt i en stressituation.  När yng-
len blir sjuka och dör, föds miljarder 
nya sporer. Om den inte behandlas, 
kommer sjukdomen att leda till att 
hela samhället dör.

Vid förekomsten av låga 
sporkvantiteter kommer ett medde-
lande med provsvaret om att ame-
rikansk yngelröta har konstaterats 
och flyttningsbegränsningarna trä-
der i kraft. Mängden sporer vid ett 
plus kan försvinna automatiskt om 
inga larver dör och inga nya sporer 
föds eller fås genom röveri. Sanering-
en rensar samhället, kakorna och ut-
rustningen från sporer. Ett högre an-
tal plus leder ofta till kliniska sym-
tom, och saneringen kan även behö-
va göras om flera gånger. SML:s gui-

Fanns det några sporer av amerikansk yngelröta i ditt honungsprov? Gör en 
noggrann sanering och ta ett egenkontrollprov. Denna sommar är egenkon-
trollprovet gratis, om du är en registrerad odlare och din odling är föremål för 
ett myndighetsbeslut för att förhindra spridning av sjukdomen. Om egenkon-
trollproverna för sommaren 2021 i regel är rena, kommer man att överväga 
att avsluta egenkontrollproverna, och odlaren kan be om ett myndighetsprov 
direkt efter saneringen. Så det är viktigt att sanera alla sporerna på en gång.

deEroon esikotelomädästähar anvis-
ningar om saneringen. Guiden finns 
på SML:s hemsida och på adressen: 
bit.ly/Eroonesikotelomädästä

Uppföljningsperioden kommer 
att visa om återkallelse 
av flyttningsförbudet kan 
påskyndas
Enligt gällande myndighetsanvisning-
ar har odlarna själva varit tvungna att 
på egen bekostnad ta egenkontroll-
prover efter saneringen. Först när 
egenkontrollprovet är rent har det 
varit möjligt att be den officiella prov-
tagaren att ta ett prov, som undantar 
odlaren från flyttningsförbuden. Myn-
dighetsproverna är alltid gratis.

Det egenkontrollprov som ska 
tas efter saneringen under sommar-

säsongen 2021 är gratis för registre-
rade odlare. Efter ett rent prov kom-
mer myndigheten dessutom att ta of-
ficiella prover.

Under den försöksperiod som är 
planerad till nästa sommar övervakar 
Livsmedelsverket renligheten i egen-
kontrollprover, som skickats in av od-
larna.  Om proverna är i regel rena, 
ska man överväga att ta ett myndig-
hetsprov, som undantar odlaren från 
flyttningsrestriktioner så snart som 
möjligt, eller tidigast 30 dygn efter 
saneringen. Om uppföljningsperioden 
anses vara godtagbar, kan man i fort-
sättningen bli snabbare befriad från 
flyttningsförbudet. 

Maritta Martikkala
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Eroon esikotelomädästä
Esikotelomätä (EKM) on mehiläisten vakavin 

sikiötauti, joka johtaa hoitamattomana mehiläis-

pesän kuolemaan. Taudin tunnistaminen ja tor-

junta ajoissa auttaa kuitenkin pääsemään siitä 

eroon. Jokaisen tarhaajan tulisi tarkistaa pesät 

säännöllisesti esikotelomädän varalta. Jos tauti-

itiöitä esiintyy, on mehiläispesät saneerattava, 

jotta esikotelomädän leviäminen loppuu.

   Mehiläisten esikotelomädän aiheuttaa bakteeri 

Paenibacillus larvae. Tauti leviää bakteerin itiöi-

den kautta. EKM tappaa vain mehiläisten touk-

kia, aikuiset sen sijaan levittävät sitä. Voimakas 

tartunta johtaa usein mehiläisyhteiskunnan kuo-

lemaan.   Esikotelomätä ei suinkaan tarkoita mehiläistar-

hauksen loppua, sillä tarhaajat pystyvät estämään 

tehokkaasti taudin leviämistä ja puhdistamaan  

itiöllisetkin pesät. Suuri osa jo sairastuneista pe-

sistäkin on mahdollista pelastaa.

   Huolehtimalla esikotelomädän ehkäisystä ja sa-

neerauksesta tarpeen mukaan, turvaamme mehi-

läisten terveyden ja hyvän hunajasadon. 

Esikotelomätä ei johdu tarhaajan ammattitaidottomuudesta. Se on tauti siinä, missä 

muutkin eläintaudit. Kerro taudista myös lähialueesi tarhaajille jotta taudin leviäminen 

voidaan estää. Saat tarvittaessa lisätietoja Suomen Mehiläishoitajain Liitolta, 

puh. 010 387 4770 

Hyvän mehiläishoidon tavoitteena on terve ja tuottoisa 

mehiläispesä.
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Om bin och pollinerare

Eeva-Liisa Korpela och Virpi Aaltonen I KORTHET-SPALTEN
Aktuellt från SML

Samarbete med lantbruksorganisationer
Under våren kommer SML att aktivt samarbeta med 
lantbruksorganisationer. I slutet av mars publicerade vi 
tillsammans med Centralförbundet för lant- och skogs-
bruksproducenter, MTK, ett gemensamt pressmeddelande 
om pollinerarnas nytta och erkännande, särskilt inom jord-
bruket. Dessutom planerar vi en podcast i ämnet.

Tillsammans med Frukt- och Bärodlarnas förbund,HML, 
genomför vi för tillfället en undersökning om användning 
i pollineringen av honungsbin och odlade humlor. Under-
sökningen skickades i slutet av mars med e-post till HML:s 
medlemmar och nämns också i den nyligen utkomna tid-
skriftenPuutarha & Kauppa. Du kan gärna tipsa frukt- och 
bärodlare du känner om undersökningen. Undersökning-
en finns på bit.ly/2O2tgsZ och kommer att vara öppen till 
och med 25.4.

Kom med i lönsamhetsuppföljningen
Lönsamhetsuppföljningen av biodlingen, som drivs ge-
mensamt av SML och Naturresursinstitutet, behöver fler 
deltagare. Vi skulle särskilt vilja ha några större odlare 
med minst några tiotals bon i uppföljningen. Leverantörer 
av pollineringstjänster och odlare i björnområden skulle 
också vara ett bra tillägg till nätverket.

De blanketter som används för övervakning finns i 
medlemssektionen på SML:s webbplats, på ämnessidan 
observationsodlare. Även i år hinner man komma med 
om man åtminstone grovt kan uppskatta de arbetstimmar 
man lagt ner på odlingen under januari–april 2021. Ytter-
ligare information och medlemskap via Eeva-Liisa Korpe-
la eeva-liisa.korpela@hunaja.net.

Mesijengi-biklubbar i 4H-förbundet

I Norge odlas 
egna humlor för pollinering
För några år sedan införde Norge ett förbud mot import 
av humlor för att förhindra spridning i naturen av humlor, 
som odlats utomlands. Samtidigt gjorde förbudet möjligt 
att lönsamt odla inhemska humlor. Nu odlar några företag 
humlor som krävs för landets växthus och bärodlare. I Nor-
ge odlas en underart av mörk jordhumlaBombus terrestris 
terrestris, som finns i landet som vild. 

Till Finland importeras humlor för pollinering främst 
från Belgien. För att undvika problem med främmande 
arter, bör humlebon förstöras, innan de nya drottningar-
na lämnar boet. På friland är det säkrast att använda ho-
nungsbin för pollinering. TidskriftenPuutarha & kauppa 
3/2021 berättade om norrmännens humleodlingsföretag. 
Artikeln kan också läsas på tidningens hemsidor på nätet.

Även humlor vårmigrerar
På våren flyttar humledrottningarna i Europa längre 
sträckor än vad man hittills trott. Detta har observer-

Vid årsskiftet publicerade 
4H-förbundet en guide för 
ledare av Mesijengi -bi-
klubbar. Biklubbarna är en 
ny 4H-klubb på temat bi-
odling, där man uppmunt-
rar till företagsamhet om 
bin och biodling i stort.  I 
klubbträffen sysslar man 
med att bygga en bikupa 
med bin och strukturerna 
inuti bikupan, samt lär sig 
att göra snacks och små 
delikatesser smaksatta 

Ohjaajan opas

Mesijengi  
Pörriäiskerho  

med honung. Samtidigt lär vi oss binas och andra polline-
rares betydelse för odlingen av livsmedelsgrödor och för 
naturens biologiska mångfald. SML erbjöd expertråd och 
fotografier till biklubbarnas ledarguide. Guiden kan ses 
på 4H-förbundets webbplats (4h.fi). Den innehåller också 
goda idéer för skol- eller dagisbesök hos biodlare. Biklub-
bens material färdigställdes som en del av 4H-akademins 
projekt Bio- och cirkulärekonomi.

Svärmningstiden för rödmurarbin i gång
Svärmningstiden för rödmurarbin är april-maj. De arter 
som spred sig till Finland för cirka 15 år sedan är redan 
ganska vanliga i södra Finland, men människornas känne-
dom om arten är fortfarande dålig.  Således får biodlare 
och förbundet många samtal under svärmningssäsongen, 
när dessa eremitbin som samlas på husens varma väggar, 
misstas för honungsbin. När du får ett tidigt svärmsamtal, 
som väcker misstankar, bör du be om en bild på flygfän, så 
att du inte åker dit i onödan. Rödmurarbiet är inte skadligt 
för människan eller byggnader, och det sticker mycket säl-
lan. Mer information om rödmurarbiet finns till exempel 
på sidan villimehilaiset.fi.

ats av fågelskådare, som följt 
fåglarnas flytt och som obser-
verat upp till 11 000 migre-
rande humledrottningar per 
dag. Humlorna flyttar dock inte 
regelbundet utan av omstän-
digheternas tvång, om inte alla 
drottningar hittar en gynnsam 
boplats på sina övervintring-
sområden. Flyttsträckorna 
är verkligen ganska anmärk-
ningsvärda. Humledrottningar 
har observerats när de korsat 
öppna hav och hamnat till ex-

empel från Frankrike ända till södra Finland. Finlands 
Natur 3/2021som skrivit om humledrottningars vårflytt, 
konstaterar att drottningarnas förmåga att flyga långa strä-
ckor före fortplantningsperioden underlättar humlornas 
anpassning till den globala uppvärmningen.

T.
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De viktigaste metoderna för att övervaka vinterförluster inom finsk biodling är vårens internet-enkätundersökning och 
Lassi Kaukos telefonenkät riktad i huvudsak till yrkesodlare. Tillsammans ger enkätundersökningarna en heltäckande 
bild av Finlands vinterförluster.

COLOSS-enkäten, som fylls i på nätet, är öppen för alla och lättillgänglig. Använd denna sida för att se de viktigas-
te frågorna i enkäten. Studera dem i förväg och ta fram nödvändig information innan du börjar fylla i enkäten på nätet. 
Länkar till finska och svenska enkäter finns på SML:s hemsida: mehilaishoitajat.fi/mehilaishoitajille/COLOSS-talvitappi-
okysely2021

Förbundet hoppas att så många biodlare som möjligt ska svara på enkätundersökningen. Först då kan man på ett på-
litligt sett få fram mängden av vinterförluster och deras orsaker. Svaren på undersökningen skickas också anonymt till 
den internationella uppföljningen av vinterförluster eller COLOSS-uppföljningen.

Maritta Martikkala

Se COLOSS-enkätundersökningen och lämna dina 
svar på internet
Använd den här sidan för att se de viktigaste frågorna i COLOSS-undersökningen, som kartlägger 
vinterförluster. Du kan sedan svara på enkätundersökningen online. Varje svar är värdefullt.V
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