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Den korta varma perioden i april bidrog 
till att påbörja vårutvecklingen och 
yngelsättningen har fortsatt trots det 
kalla vädret. Starka samhällen behövde 
genast mer plats så fort naturen på 
några få dagar vaknade med full kraft. 
Den intensiva pollensamlingen byggde 
snabbt goda lager i kuporna, och 
ökningen fortsätter.

Utan åtgärder i rätt tid kommer en 
förstärkning av samhället oundvikli-
gen att leda till svärmning. På våren och 
försommaren är hanteringen av svärm-
ningen en av de viktigaste åtgärderna. 
Om samhället svärmar blir honungsskör-
den liten. Det finns många sätt att han-
tera svärmningen, och de baserar sig på 
att ens egna skötselåtgärder följer binas 
rytm. När det behövs mera plats ska man 
se till att plats finns. Drottningen behö-
ver plats för yngelsättning och skörden 
behöver sin egen plats.

Här några sätt för att dämpa 
svärmningen:

1. Man använder ett inhemskt 
drottningbestånd med dämpad 
svärmdrift.

2. Mer plats ges alltid i god tid 
(så snart alla vaxmellanväggarna 
är utbyggda och två täckta yngel-
kakor fulla).

3. Gör en avläggare med kupans 
drottning i maj-juni, vilket minskar 
i precis rätt ögonblick före början 
av skördesäsongen antalet bin 
födda i kupan.

4. Låt oss göra den så kallade 
Demaree, det vill säga lägga drott-
ningen i en låda isolerad med ett 
spärrgaller, där nästan alla kakor 
är vaxkakor.

Värmeböljan fick fart 
på bin och odlare
I mitten av maj klampade det somriga vädret in med buller och bång. 
Den snabba förstärkningen av samhällena följs av risken för svärm-
ning, som man måste ta itu med på samma sätt som reparationen av 
skadorna, dvs. att fånga in svärmarna. Varroabekämpningen måste 
också redan nu planläggas med tanke på kommande höst och vinter. 
Vinterförlusterna i ett fåtal EU-länder är redan klara, men vi har fort-
farande tid till den 13 juni att svara på COLOSS-undersökningen.

Med de två sistnämnda metoderna upp-
står åtminstone något brott i yngel-
sättningen. Åtgärder i rätt tid bromsar 
samhällets förstärkning. Men för tidiga 
åtgärder eller åtgärder för svaga sam-
hällen gör att honungsskörden blir ändå 
lidande.

Fånga snabbt in svärmarna

De första samtalen om svärmning till 
SML:s kontor brukar komma under de 
första varma dagarna. Den här våren 
var inget undantag. I april, så snart det 
fanns tillräckligt med värme och bina 
flög ut på rensningsflykt, kom några 
samtal om svärmning. Svärmarna hade 
lyckats övervintra i byggnadernas olika 
strukturer. I sådana fall måste struktu-
rerna ibland till och med rivas, vilket 
medför kostnader. Varje biodlares mål 
måste vara ett sådant odlingssätt som 
gör att bin inte rymmer.

Förhoppningsvis kommer SML: 
s nya svärmningsapp att göra det lättare 
att fånga in svärmar, för ju tidigare svär-
men hittas, desto lättare kommer den 
at kunna hämtas in. Även med några 
få timmars försening blir uppgiften att 
fånga in svärmen mera utmanande.

Varroa och amerikansk 
yngelröta – biodlarens 
eviga utmaningar

Våren har precis övergått till som-
mar, och redan nu ser vi fram emot 
augusti. Inom biodling måste du kunna 
se framåt och kunna läsa av bikupan 
det som kommer att hända under de 
närmaste 10 dagarna, dvs före nästa 

Följ tecknen på svärmning och agera på 
dem. Be om råd om du inte vet vad du 
ska göra. Men om svärmen flyger iväg, 
försök att fånga in den. Varje biodlare 
är också skyldig att hjälpa utomstående 
om svärmen till exempel har kunnat 
landa i husets skorsten. Om du själv 
inte har tid eller kan hämta svärmen, 
vänligen meddela detta vidare.

Sommargyllen börjar blomma 
i södra Finland i slutet av maj. 
Samtidigt blommar många växter 
som är lämpliga för bin, men som-
margyllen tillhör binas favoritlista. 
Färgen på pollen som kommer in 
i kupan varierar från senapsgult 
till gröngult
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besök i odlingen eller till och med efter 
en längre tidsperiod. En nödvändig 
förutsättning för lönsam biodling är att 
varroabekämpningen är effektiv och 
sker i rätt tid.

För att lyckas i varroabekämpningen 
måste bekämpningen både förra augusti 
och december ha varit effektiv. På så sätt 
kan bin på våren föröka sig snabbare än 
kvalstren och skadan som orsakas av 
kvalstren förblir tolerabel. Genom att ta 
bort täckta drönarlarver, särskilt på våren 
och försommaren, kan reproduktionen 
av kvalster begränsas så att i augusti ska 
bin, som ska övervintra, utvecklas till 
friska och starka. Detsamma kan också 
uppnås genom en paus i yngelsättningen.

På våren, när handeln med bikupor 
pågår som hetast, talas det om ameri-
kansk yngelröta Nybörjare köper kupor, 
och förhoppningsvis råder utbildarna 
dig att köpa endast sådana samhällen 
som är testade för amerikansk yng-
elröta. I Finland diagnostiseras även 
ett helt friskt samhälle som sjukt om 
det hittas sporer i det. I många andra 

●	 Se	till	att	viktiga	registreringar	
är	gjorda	innan	du	börjar	
biodlingen:
o	 Registrera	dig	som	biod-

lare	på	Livsmedelsverkets	
webbplats

o	 Registrera	platsen	där	
du	håller	dina	bin,	eller	
din	djurhållningsplats,	på	
Livsmedelsverkets	webbplats

o	 Registrera	dig	som	primär-
producent	genom	att	lämna	
in	en	anmälan	om	primär-
produktionsstället	till	den	
kommunala	livsmedelstill-
synsmyndigheten.

●	 Gör	upp	ett	skriftligt	avtal	om	
köp	av	en	bikupa.

●	 Försäkra	dig	om	att	ett	prov	
på	amerikansk	yngelröta	tagits	
på	kupan	och	att	provet	är	
färskt.	I	fortsättningen	ska	du	
själv	regelbundet	ta	provet.

●	 Kom	överens	med	markägaren	
om	en	platsen	för	biodlingen.

●	 Börja	lära	dig	biodling	på	
landsbygden.	Stadsodling	
	kräver	erfarenhet	av	biodling,	
en	bipopulation	med	dämpad	
svärmdrift.

●	 Gå	en	tillräckligt	lång	grundkurs	
med	praktiska	övningar.

●	 Lär	dig	känna	medlemmarna	
i	den	lokala	föreningen	och	
skaffa	en	lärofader	eller	-moder	
som	kan	vid	behov	hjälpa	till.

●	 Delta	i	SML:s	biodlarrådgivarens	
Aktuellt-timmar.

●	 Skaffa	aktivt	mer	infor-
mation	genom	att	följa	
	tidningen	Mehiläinen	och	
delta	i	SML:s	utbildningar	
och	seminarier.

●	 Se	till	att	dina	bisamhällen	
är	friska	och	starka	och	
deras	drottningar	unga.

●	 Odla	sådana	bin	som	är	anpas-
sade	till	lokala	förhållanden,	
det	vill	säga	köp	samhällen	och	
drottningar	från	närområdet.

Mer information på SML:s 
webbplats: 
mehilaishoitajat.fi/mehilaishoitajille/
mehilaishoitajan-velvollisuudet

NYBÖRJARENS CHECKLISTA

europeiska länder övervakas endast kli-
niska symtom, dvs. att sjukdomen kan 
konstateras med blotta ögat och är all-
varligt. I flera länder förstörs då sam-
hällen genom bränning och biodlaren 
får en ersättning i någon form för det 
förlorade samhället.

Finlands sätt att agera är mer skon-
samt för bisamhällen. Om alla biodlare 
skulle sanera sina samhällen så snart ett 
mindre antal sporer hittades, skulle inga 
nya sporer skapas och vi skulle ha en 
verkligen låg förekomst av sjukdomen. 
Det viktigaste är dock att förhindra 
röveri, eftersom sjukdomssporerna som 
följd av röveri lätt förflyttar sig från en 
kupa till en annan och från en biodling 
till en annan. Svärmning och de vild-
samhällen som skapas av den kan också 
fungera som smitthärdar för amerikansk 
yngelröta, så därför, med detta i åtanke, 
är det nödvändigt att hantera svärm-
ningen. Dessutom är det mycket viktigt 
att endast sälja sporfria samhällen till 
nybörjare och sådana som vill utvidga 
sin biodling.

Det lönas sig att hålla ett öga på mängden av varroa och behålla föroreningen på 
låg nivå. Den tolerabla nivån är högst 1 till 3 kvalster/100 bin i ett florsockertest 
eller ett test med en lösning av alkohol. Förekomsten av vingskadade bin i en bikupa 
eller på flygbrädan är ett tecken på för stort antal kvalster, vilket också betyder att 
virusmängden har blivit farligt hög. På bilden till vänster finns ett bi som skadats av 
Deformed Wing-virus eller DWV-virus. Förutom DWV-viruset kan varroan sprida 
andra virus, såsom det mindre vanliga kroniska förlamningsviruset (CBPV), som 
manifesterar sig som hårlösa, flygoförmögna och märkligt skakande individer.
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Drottningarna levereras över långa avstånd från dem som odlar drottningar till 
biodlare, och det är mycket viktigt att villkoren för drottningen under transporten 
är så gynnsamma som möjligt. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt temperaturen. 
Spermier i drottningens spermiebehållare förblir vitala när temperaturen i trans-
portburen stannar mellan +15 - 38 grader. Större variationer påverkar drottning-
ens produktion av avkomma. I en studie publicerad i American Bee Journal var 
temperaturstressade drottningars äggläggningsområde ungefär hälften mindre än 
kontrolldrottningars. En timmes temperaturstress orsakade ännu inte någon större 
försämring av spermiernas vitalitet. Det var först när stressen varade i minst två 
timmar som spermiernas vitalitet minskade med 11,5 procent och den påverkade 
drottningens acceptans. I testserien blev 200 drottningar testade.
Källa: Alison McAfee, American Bee Journal, april 2021, sidan 438

Vinterförlusterna verkar 
vara rimliga

Baserat på odlarnas meddelanden blir 
vinterförlusterna rimliga. Samhällena 
var starka efter vintern och utvecklingen 
på våren har varit mycket gynnsam. 
I några enstaka fall har dock även hela 
odlingar dött, och beklagligt nog är 
orsaken ofta varroakvalstret.

I Tyskland och Tjeckien har enkä-
ter om vinterförluster redan slut-
förts. Allmänt minskade förlusterna 
i Tyskland med 13-15 procent. I några 
områden var förlusterna dock så stora 
som 21 procent. En mer detaljerad ana-
lys av resultaten pågår fortfarande. 
I Tjeckien uppskattades förlusterna till 
14,5 procent. Österrikes förluster verkar 
stanna på omkring 13 procent.

Finlands vinterförlustenkät är för 
närvarande oavslutad. Alltså om du 
inte redan svarat på SML: s COLOSS- 
vinterförlustenkät, gör det ome-
delbart. Länkar till enkäten finns på 
SML:s webbplats och i biodlarnas elek-
troniska nyhetsbrev.

Temperaturstress kan skada spermier i drottningens 
spermiebehållare

Temperaturen under transporten påverkar spermiernas vitalitet i drottningens 
spermiebehållare.
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En ny anställd, Camilla Elf, började arbeta 
för Finlands biodlares förbund i maj. Hon 
fungerar på deltid som biodlingsrådgivare 
till slutet av 2022, och betjänar speciellt 
alla svenskspråkiga biodlare. Elf har 30 års 
erfarenhet av biodling, och har tidigare varit 
aktiv medlem i SML:s kvalitetskommitté 
och Finlands Biodlarförening rf. För tillfäl-
let har Elf inga bin.

Camilla Elf driver familjeföretaget 
Elftec Oy Ab som huvudsyssla och odlar 
tillsammans med sin make en ekogård 
med inriktning på produktion av ekolo-
gisk havre i Tenala i Västra Nyland. Elf är 
agronom som studerat biodling och ento-
mologi som huvudämnen. Hon har även en 
teknikerutbildning.

Svenskspråkig 
rådgivare till 
förbundet

I maj började en ny arbetstagare på Finlands 
Biodlares Förbund, nämligen Camilla Elf. 
Hon fungerar som biodlingsrådgivare på del-
tid till slutet av 2022, och betjänar speciellt 
alla svenskspråkiga biodlare. Elf har 30 års 
erfarenhet av biodling, och har tidigare varit 
aktiv medlem i SML:s kvalitetskommitté och 
Finlands Biodlarförening rf. För tillfället har 
Elf inte bin.

Camilla Elf driver familjeföretaget 
Elftec Oy Ab som huvudsyssla och odlar till-
sammans med sin make en ekogård i Tenala 
i Västra Nyland, med inriktning på produk-
tion av ekologisk glutenfri havre. Elf är agro-
nom som studerat entomologi och biodling 
som huvudämnen. Dessutom är hon också 
tekniker.

Förbundet fick 
en svenskspråkig 
rådgivare

Camilla Elf har e-post adressen camilla.elf@hunaja.net 
och hennes telefonnummer är 050 535 2673. Elf sköter sitt 
uppdrag med utgångspunkt från Tenala men besöker biodlare 
då behov finns.

Camilla Elf

Camilla Elf nås via e-postadressen camilla.elf@hunaja.net 
och telefonnummer 050 535 2673. Elf sköter sitt uppdrag från 
Tenala och reser efter behov.
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Virpi Aaltonen och Camilla Elf
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Utvecklingsseminariets öppnings-
anförande hölls av Lotta Faricius 
Kristiansen från Sveriges Lantbruks-
universitet. Därefter hörde vi anfö-
randen av SML:s egna medarbetare 
om Finlands biodlingsprogram och 
kommunikationen om den, om polline-
ringstjänstens utsikter och aktuellt från 
observationsodlare. Dessutom presen-
terade Harri Lampinen den svärm-
ningsapplikation han har utvecklat. 
I webbinariet deltog online 35 deltagare 
från 16 olika lokalföreningar. 

Undervisningsodling 
och  kungliga bin

I början av sin presentation berät-
tade Lotta Fabricius Kristiansen om 
sin egen biodling, som delvis lig-
ger i Stockholmsområdet och delvis 
i Tjällmo, nära sjön Vättern. En av 
odlingarna i Stockholm är en undervis-
ningsodling, som är ett mycket populärt 
mål för skolklassers besök. Dessutom 
förvaltar Fabricius Kristiansen några 
kungliga bikupor på Haga slotts marker, 
som är residens för kronprinsessan 
Victorias familj. Honung från dessa 
kupor förpackas i en förpackning från 
Kronprinsparets stiftelse, och intäkterna 
från försäljningen går till en stiftelse 
som hjälper barn och ungdomar.

Sitt egentliga avlönade arbete har 
Fabricius Kristiansen för närvarande 
i utvecklingen av biodlingsrådgivning. 
Hon arbetar vid RådNu -kompetenscen-
trum, som är en del av Sveriges lant-
bruksuniversitet (SLU). Centrumet ska 
utveckla rådgivning och metoder inom 
lantbrukssektorn. Trycket på jordbru-
kets ekologiska och sociala hållbarhet 
fortsätter att öka, vilket också utmanar 
rådgivningssystemen.

Effektivare rådgivning 
inom biodlingssektorn
I mitten av april anordnades ett  utvecklingsseminarium 
om biodling online. Online hade vi den här gången 
också en utländsk talare, Lotta Fabricius Kristiansen, 
som pratade om att utveckla rådgivning om biodling.

Informationens mobilitet 
är en omfattande helhet

Utvecklingen av rådgivning om biod-
ling bygger på att identifiera den nuva-
rande situationen och aktörerna: vilka 
områden som redan är starka, vilka som 
i sin tur är bristfälliga och vem som gör 
vad i nätverket av aktörer. I detta sam-
manhang bör därför råd allmänt förstås 
som alla de sätt på vilka en enskild 
biodlare får information om sektorn. 
Biodlingssektorn har många aktörer, 
från forskare och myndigheter till för-
säljare av biredskap och biodlingsför-
eningar. Informationen förflyttar sig 
också genom inofficiella kanaler, och 
idag är sociala medier av stor betydelse 
för många biodlare.

B-KIS-kartläggningen 
kan hjälpa till med 
utvecklingsarbetet

Den så kallade B-KIS-kartläggningen 
kan bidra till att förstå rådgivningen 
som en helhet. KIS är en förkortning av 
engelska ord Knowledge and Innovation 
System eller fritt översatt kunskaps- och 
innovationssystem. B däremot hänvisar 
specifikt till biodling (Beekeeping).

I kartläggningen samlas rådgivare 
och mottagare av rådgivning i form av 
en (mindmap) tankekarta. Det är också 
klokt att samla olika aktörers finansie-
ringskällor och naturligtvis rådgivning-
ens ämnesområden. På samma karta 
markeras samarbete mellan olika par-
ter med pilar och funderas på hur smi-
diga samarbetsmönstren är. I Sverige 
har man till exempel insett att samar-
betet mellan Lantbruksuniversitetet och 
rådgivaren för bihälsa är bra, men kom-
munikationen med biodlingsföreningar 

är mer problematisk. Samarbetet mellan 
rådgivaren för bihälsa och den lokala 
administrationen haltar också.

I den fortsatta utvecklingen av sys-
temet är det värt att fokusera upp-
märksamheten på viktiga aktiviteter 
för rådgivningen, snarare än på vem 
som utför arbetet. För att rådgivningen 
ska fungera är det viktigt att lyssna på 
biodlarna.

Eeva-Liisa Korpela
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I framtiden kommer föreningen även att 
producera de viktigaste publikationerna 
och materialen på svenska. De finns 
på SML:s hemsida på ämnessidorna 
Finlands biodlingsprogram och För 
biodlare. 
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Varifrån får man information till stöd 
för biodlingen?
Enligt B-RAP-enkäten är tidskrifter och böcker fortfarande de viktigaste informationskällorna för biodlare, 
även om elektroniska kanaler redan används i stor utsträckning. Under sommaren kommer vi att ta reda 
på om samma saker intresserar biodlarna i Finland som på andra håll i Europa.

Var söker biodlare efter information och vilken information 
söks specifikt? Dessa och många andra frågor gällde om 
biodlares sätt att skaffa information ställdes i COLOSS B-RAP-
gruppens enkätundersökning, som avslutades i slutet av 
januari. I Finland riktades enkäten särskilt till SML:s utbildare, 
men alla biodlare fick delta i den. 

Om vilka ämnen sökte respondenterna information (2020)
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Från vilka källor sökte respondenterna oftast sin information (2020)
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TV-programBild 1.

Bild 2. 

Totalt inkom 108 svar. Det fanns nästan lika många män 
och kvinnor bland respondenterna, och dessa var ganska 
erfarna biodlare: 40 procent hade odlat bin i minst 10 år. 
Respondenternas utbildningsnivå var hög, eftersom 37 pro-
cent hade en universitetsexamen.

Enligt enkäten söks mest information från facktidskrifter 
och böcker inom biodling, men även nyhetsbrev, webbplatser 
och sociala medier var starkt representerade (figur 1). Ämnena 
av överväldigande intresse är olika biodlingsmetoder, varroa-
bekämpning och drottningodling och -avel (figur 2) Populära 
ämnen var också biodlingsteknik och utrustning samt bihälsa.

Detaljerade analyser av enkätundersökningen kommer att 
färdigställas under sommaren. På samma sätt görs en jämfö-
relse av biodlarnas svar i de undersökta länderna. Resultaten 
kommer att publiceras på COLOSS B-RAP-gruppens webb-
plats: coloss.org/coreprojects/brap/

Ett stort tack till alla er som svarat!

Maritta Martikkala

MEHILÄINEN 3/2021 79

SML har som mål att utveckla biod-
lingen och dess lönsamhet i Finland. 
Observationsodlare övervakar till 
exempel ackumuleringen av skörd 
från resultat från vågkupor, övervakar 
effektiviteten hos olika varroabekämp-
ningsåtgärder och utför lönsamhetsbe-
räkningar. Avelsbedömningsprogrammet 
som ingår i verksamheten syftar till att 
stödja utvecklingen av finska bipopula-
tioner som starka, friska, produktiva och 
anpassade till lokala förhållanden.

Senaste forskning och 
diskussion

Årligen hålls två observationsodlar-
seminarier – ett på våren i mars-april 
och det andra på hösten dagen före 
Skördeseminariet. Dessutom ordnas 
under sommaren praktisk utbildning vid 
behov. På seminarierna kommer man att 
få höra om de senaste studierna, som är 
de viktigaste för verksamheten, utveckla 
aktiviteter och samla in feedback om de 
åtgärder som vidtagits.

Förra höstens observationsodlar-
seminarium hölls som ett endagsse-
minarium Tammerfors. Under våren 

Vid observationsodlarnas vårseminarium fick man bland annat 
höra hur vingindexmätningsanalyser kan användas vid avel och 
vilken typ av nya studier av bin som väntar i Finland. Förutom 
forskningen presenterades även erfarenheter och samlades 
in konkret återkoppling om verksamheten.

VILL DU BLI 
OBSERVATIONSODLARE?

Nya	odlare,	särskilt	varroaobser-
vatörer	och	lönsamhetsräknare,	
behövs	ständigt	till	verksam-
het	som	observationsodlare.	
Avelsbedömningen	saknar	inte	
bara	personer	som	odlar	drott-
ningar	utan	även	bedömare.	
Deltagarna	kommer	att	få	stöd	
och	nödvändig	utbildning	i	små	
grupper.	Observationsodlarnas	
verksamhet	kommer	också	att	
stödjas	av	nödvändiga	observa-
tionsverktyg	och	utrustning	som	
anskaffas	med	finansiering	från	
EU-programmet.	

Är	du	intresserad	av	verksam-
heten,	vänligen	kontakta Maritta 
Martikkala	(varroakontroll	eller	
avelsbedömning	eller	Eeva-Liisa	
Korpela	(lönsamhetsberäkning 
eller övervakning av vågkupor). 

Kontaktuppgifterna:	
maritta.martikkala@hunaja.net, 
eeva-liisa.korpela@hunaja.net.

I den praktiska utbildningen av observationsodlare på sommaren har 
vi bland annat övat oss på att göra avläggare. Samhällen som deltar 
i avelsbedömningen måste i utgångsläget vara så jämnt starka som 
möjligt, så att skillnaderna i drottningarnas avkomma återspeglas 
i bedömningen.

Vingindexmätningen gör det möjligt att bestämma 
rasens renhet, särskilt hos ett svart bi och krainer-
biet. Vingarna på cirka 3–40 arbetsbin placeras på 
filmen med hjälp av tejp. Sedan skannas vingarna 
och mäts med ett program som beräknar indexen 
och anger renhetsgraden.

Observationsodlarseminariet 
erbjöd forskning och kamratstöd

anordnades dock seminariet i enlighet 
med coronasituationen om ett webbina-
rium. Den första kvällen talades det om 
resultaten från vågkupor och lönsam-
hetsberäkning. Lumi Drozzin, en mas-
terstudent i nationalekonomi, förklarade 
sin magisteruppsats om lönsamhetsbe-
räkning, som undersöker biodlingens 
inkomstströmmar.

Vingindexmätning som hjälp 
vid aveln

På lördagen låg fokus på testarrang-
emang för varroabekämpning och 
utmaningarna med avelsbedömning. 
Gästföreläsare var Per Thunman från 
Sverige. Thunman talade om en metod, 
VingMell, ett vingindexmätningspro-
gram som hjälp vid avelsarbete. Lassi 
Kauko berättade den senaste informa-
tionen om nosemasjuka som grund 
för provtagning under den kommande 
sommaren. Dessutom presenterade 
studeranden Kati Tunkkari en plan för 
sin egen masteruppsats, som undersö-
ker varroans reproduktiva kapacitet hos 
olika bistammar.

Vid närträffen stödjer grupparbeten 
på ett betydelsefullt sätt verksamhets-
utvecklingen. I en webbseminariemiljö 
provades gruppaktiviteter i slutet av 
seminariet genom att deltagarna delades 
in i två diskussionsgrupper.

Maritta Martikkala, 
text	och	bilder
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Frukt- och bärodlare är ganska med-
vetna om fördelarna med pollinering. 
Framgångsrik pollinering höjer skörde-
nivåerna, och väl pollinerade bär och 
frukter har en vackert regelbunden 
form. Även produkternas hållbarhet 
förbättras, särskilt när man med hjälp 
av bin använder biologisk bekämpning 
av växtsjukdomar. Förutom honungs-
bin fungerar även odlade humlor och 
vilda pollinerare som humle, solitärbin, 
blomflugor och fjärilar som pollinerare.

År 2019 använde cirka 20 procent 
av bärodlarna bin som pollinerare. Vid 
professionell fruktodling användes bin 
ganska mycket på nästan alla gårdar 
(Tuija Danmark, HML rf, 1 mars 2019). 
SML har som mål att ytterligare öka 
andelen gårdar som använder polline-
ringstjänsten. Dessutom har det sak-
nats mer detaljerad information om 
bland annat för vilka växter som bin 
och humlor används för pollinering 
och hur lantbrukare upplever förde-
larna med pollinering. Möjliga hinder 
för användningen av pollineringstjäns-
ten är också en intressant fråga.

Svaren kommer främst 
från frilandsodlingar

Vårens enkät utarbetades tillsammans 
med Frukt- och Bärodlarnas förbund, 
HML. HML skickade ett enkätformulär 
direkt till sina medlemmars e-postadres-
ser. Dessutom annonserades enkäten på 
SML:s kommunikationskanaler.

Totalt inkom 45 svar. Endast en sva-
rande hade enbart växthusodling, alla 
andra frilandsodling. Dessutom hade 
nio frilandsodlare också växter i tunnlar 

Enkäten kartlade erfarenheterna av pollinering hos bär- och fruktodlare

I mars-april genomförde SML 
och Frukt- och Bärodlarnas för-
bund HML en enkät hos odlare 
av trädgårdsväxter. Syftet var 
att kartlägga användningen av 
honungsbin och odlade humlor 
i pollineringsarbete. 

och två i växthus. Majoriteten av de till-
frågade hade en traditionell odlingsme-
tod, nio ekologiska.

Med undantag för norra Finland 
och Österbotten inkom svar från hela 
Finland. De flesta svaren kom från 
Mellersta Finland och Norra Karelen 
och Savolax.

Efterfrågan på pollinering ökar - 
gårdarna har även egna bin

En hel del respondenter, det vill 
säga 11 stycken, använde sina egna 
honungsbin för pollineringsarbete. 
Bikuporna hos en annan biodlare 
användes däremot av 21 och odlade 
humlor av 11 lantbrukare. Totalt var 
honungsbina i pollineringsarbete hos 
71 procent av de tillfrågade. Dessutom 
hade tio lantbrukare använt både 
honungsbin och humlor.

Totalt 20 respondenter hade genom-
fört biologisk bekämpning av gråmögel 
eller kärnhusröta med hjälp av polline-
rare. I 14 fall var spridarna honungsbin 
och i sex fall humlor.

Antalet lantbrukare som inte 
använde pollinering var 12. I enkäten 
hänvisades dessa respondenter direkt 
till frågan: Varför använder du inte 
honungsbikupor eller humlebon i pol-
linering? Svarsalternativen och -anta-
len var som följer:

● Det finns tillräckligt många andra 
pollinerare (t.ex. vilda humlor) (6)

● Jag vet inte var jag kan hitta en biod-
lare för att kunna samarbeta (6)

● Jag anser inte pollineringen vara 
tillräckligt nyttig eller vet inte till-
räckligt om dess fördelar (0)

● Samarbete med en biodlare skulle 
bli för dyrt (3)

● Odlade humlebon är för dyra (1)
● Annat skäl (4)

Andra skäl till att inte använda biku-
por och humlebon hade att göra med 
odling på ett tidigt stadium, tidigare 
dåliga erfarenheter av bistick och 
användning av växtskyddsmedel. 
Dessutom nämnde en respondent att 
honungsbin som flyger från en närlig-
gande gård pollinerar också hans bär.

Svaren visar på lantbrukarnas goda 
pollineringskunskaper. Däremot är det 
fortfarande viktigt att utveckla kana-
ler genom vilka lantbrukarna kan hitta 
en biodlare som samarbetspart, om de 
så önskar. Intresse finns: en svarande 
hade redan kommit överens om en 
pollineringstjänst för sommaren 2021 
och sju lantbrukare ville under de kom-
mande åren samarbeta med biodlarna.
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Vid professionell fruktodling används honungsbin på nästan alla gårdar. 
På bilden utför biet äppelpollinering.
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Enkäten kartlade erfarenheterna av pollinering hos bär- och fruktodlare
Ersättning ofta i form av 
 samarbete eller byteshandel

När	 det	 tillfrågades	 om	 pollinerings-
praxis	blev	det	tydligt	att	på	majoriteten	
av	 gårdarna	 (25)	 fanns	 en	 permanent	
biodlingsplats.	På	fyra	gårdar	flyttades	
kuporna	enligt	blomningen.	Dessutom	
hade	tre	gårdar	både	praxis	enligt	väx-
ter	och	året.

Tolv	 av	 lantbrukarna	 sade	 att	 de	
själva	hade	tagit	initiativ	till	samarbete.	
I	två	svar	nämndes	dessutom	initiativet	
från	både	lantbrukaren	och	biodlaren.	
I	 sex	 fall	 hade	 initiativet	 enbart	 kom-
mit	från	biodlaren.	Resultatet	av	avtals-
praxis	och	ersättning	som	betalades	ut	
var	 som	 förväntat:	 endast	 fyra	 skrift-
liga	avtal	hade	 ingåtts	och	ekonomisk	
ersättning	 hade	 betalats	 ut	 i	 fem	 fall	
(60–180	 euro/kupa).	 Sju	 responden-
ter	uppgav	att	de	hade	ersatt	polline-
ringstjänsten	 i	 form	av	samarbete,	till	
exempel	 genom	att	 sälja	honung	 i	 en	
gårdsbutik,	och	sex	respondenter	hade	
ersatt	tjänsten	till	exempel	som	bytes-
handel	med	gårdens	produkter.

Möjliga	 problem	 med	 använd-
ningen	av	bikupor	kartlades	med	hjälp	
av	följande	alternativ:	
●	 Biodlaren	tog	inte	hand	om	kuporna	

enligt	överenskommelsen	(0)
●	 Pollineringen	misslyckades	på	grund	

av	väderförhållanden	(4)

●	 Bin	blev	intresserade	av	andra	väx-
ter	(11)

●	 Jag	 har	 inte	 hittat	 tillräckligt	 med	
bikupor	för	mina	behov	(1)

I	 det	 fria	 kommentarfältet	 beskrev	
respondenterna	bland	annat	problem	
med	 pollinering	 av	 jordgubbe:	 väx-
ten	 är	 inte	 särskilt	 attraktiv	 och	 till	
exempel	 maskrosen	 blommar	 samti-
digt.	Om	odlade	humlor	anmärktes	att	
kupornas	aktivitet	varierar	kraftigt	och	
att	 tajma	 beställningen	 i	 förhållande	
till	 blomningen	 är	 problematiskt.	 En	
svarande	 hade	 slutat	 beställa	 kupor,	
eftersom	nyttan	inte	alltid	motsvarade	
satsningen.	Han	var	också	oroad	över	
de	virus	 som	färdas	med	de	 importe-
rade	humlorna	och	deras	 inverkan	på	
vilda	humlor.

Pollineringen har många 
fördelar!

Vi	frågade	också	lantbrukarna	om	deras	
synpunkter	på	pollineringens	fördelar.	
I	 de	 olika	 svarsalternativen	 fick	 vi	 in	
följande:

●	 Skörden	ökar	(29)
●	 Formen	på	frukt/bär	förbättras	(22)	
●	 Förbättrad	 hållbarhet	 för	 frukt/

bär	(5)

Jordgubbe	 22	 ca	1	kupa/ha	 10	 ca	1	kupa/ha

Trädgårdshallon	 14	 ca	2	kupor/ha	 6	 ca	1	kupa/ha	och	ca	2	kupor/ha

Amerikansk	blåbär	 6	 ca	3	kupor/ha	 2	 ca	2	kupor/ha	och	ca	4	kupor/ha

Äpple	 8	 ca	4	kupor/ha	och	över	4	kupor/ha	 -	 -

Päron	 2	 under	1	kupa/ha	och	över	4	kupor/ha	 -	 -

Övriga	fruktträd	 1	 ca	1	kupa/ha	 -	 -

Svarta	vinbär	 5	 ca	1	kupa/ha	 -	 -

Röda	vinbär	 1	 över	4	kupor/ha	 -	 -

Gröda

Anteckningar	(st.)	
om	användning	
av	honungsbin

Det	vanligaste	antalet	
honungsbikupor

Anteckningar	(st.)	
om	användning	
av	humlor

Den	vanligaste	mängden	
humlebon	som	använts

I	 det	 fria	 kommentarfältet	 rapporte-
rade	 lantbrukarna	 också	 att	 skörden	
kom	 tidigare,	 bärstorleken	 i	 klasarna	
jämnades	 ut,	 den	 jämna	 mognaden	
av	 skörden,	 allt	 tack	 vare	 pollinering.	
En	svarande	uppgav	att	på	självplock-
ningsgården	kändes	ett	par	extra	dagar	
i	 början	 av	 skördesäsongen	 i	 löneku-
vertet.	Å	andra	sidan	ansåg	en	annan	
lantbrukare	att	det	 ibland	är	 svårt	att	
uppskatta	 vilken	 del	 pollinering	 har	
i	 det	 hela.	 Förhållandena	 förändras	
årligen	och	skörden	påverkas	av	många	
faktorer.

Den	framgångsrika	pollineringen	av	
trädgårdsgrödor	är	en	helhet	där	både	
honungsbikupor	 och	 naturliga	 polli-
nerare	har	var	sin	viktiga	roll.	En	lant-
brukare	sade	att	han	hade	lagt	märke	
till	minst	tio	olika	humlearter	 på	 sina	
blåbärsodlingar	 och	 saknade	 ytterli-
gare	 tips	 om	 hur	 man	 hjälper	 dem.	
Han	 fortsatte:	 "Vilda	 bin	 och	 humlor	
och	 annat	 bevingat	 pollinerar	 blåbä-
ren,	men	när	arealen	växer	blir	behovet	
enormt.	Då	ska	de	också	ha	mat	under	
tiden	 efter	 blomningen	 av	 nyttoväx-
ten,	 till	 exempel	 vit-	 och	 alsikeklöver.	
Fortfarande	 finns	 det	 gott	 om	 arbete	
och	ännu	mera	att	lära	sig."

Eeva-Liisa Korpela

POLLINERADE	VÄXTER	OCH	DET	VANLIGAST	ANVÄNDA	ANTALET	BIKUPOR	OCH	HUMLEBON
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Växtvillkor för pollinerare 
på vägrenar

I Cornwall, England, studerades trafi-
kens inverkan på pollinerare på vägre-
nar. De faktorer som studerades var 
buller, luftturbulens från fordon och 
damm- och metallpartiklar: kadmium, 
koppar, bly, antimon och zink.

Baserat på fältundersökningen 
sträckte sig störningarna, med undan-
tag för turbulens, mer än åtta meter 
från vägen. Minsta antal pollinerare 
fanns det på under två meters avstånd 
från vägrenen, även om det fanns lika 
många blommor där som längre borta 
från vägen.

Den experimentella delen av studien 
simulerade mera exakt störningarnas 
effekter på pollinerare. Vissa polline-
rare tenderade att undvika blommor 
förorenade med metaller, och antalet 
blomsterbesök hos kraftigt förorenade 
blommor minskade med upp till 75%. 
I turbulenssimuleringen förkortades 

däremot längden på blomsterbesöken 
med upp till 54 procent.

Författarna betonar att trots utma-
ningarna är olika vägrenar ett mycket 
viktigt fotfäste för insekter när tra-
ditionella blomsterängar krymper. 
Bevarandeåtgärder bör endast inriktas 
på ett sådant sätt att till exempel att-
raktiva fröblandningar inte sås direkt på 
de mest trafikerade delarna av vägen.
Phillips et al. Impacts of multiple pollu-
tants on pollinator activity in road verges. 
Journal of Applied Ecology, februari 2021.

Med varroan eller 
egenhändigt? Forskning 
om virusspridning

Varroan är också känd för att medföra 
olika virus, så som Deformed Wing-
viruset (DWV). Viruset har två genoty-
per, A och B, varav A var vanligare i de 
tidiga stadierna av varroans spridnings-
historia. Sedan dess har genotyp B blivit 
vanligare.

För att undersöka varroans effekter 
på relationerna mellan de virala genoty-
perna minskade och ökade forskarna 
experimentellt antalet kvalster i biku-
porna. Enligt resultaten ökade genotyp 
A när varroan ökade, men det observe-
rades praktiskt taget inte i kvalsterfria 
kupor. Däremot observerades genotyp 
B också rikligt när det fanns lite varroa 
och bekämpningen hade utförts.

Resultaten motbevisar hypotesen 
att genotyp B har anpassat sig bättre till 
spridning med hjälp av varroa. Denna 
genotyp är bara mer virulent därför 
att den kan orsaka en högre virusbe-
lastning på bin och leva i bikupan även 
utan varroa.
Norton och et al. Adaptation to vector‐
based transmission in a honey bee virus. 
Journal of Animal Ecology, april 2021.

Interaktionen mellan 
växtskyddsmedel och 
parasiter hos honungsbin

Den amerikanska översiktsartikeln sam-
manställde data från 63 experiment 
som tittade på parasiternas och växt-
skyddsmedlen kombinerade effekter 
på honungsbin. Resultaten var ganska 
överraskande. Den kombinerade effek-
ten verkar inte vara mer skadlig än de 
separata effekterna av parasiter och 
växtskyddsmedel, men tvärtom, effek-
terna tar delvis ut varandra.

Författarna noterar att tidigare stu-
dier kan helt ha förbisett möjligheten 
till sådana motsatta effekter. Dessutom 
försöker de preliminärt utreda vilka fak-
torer som kan ligga bakom fenomenet. 
Kanske aktiveras biets försvarssystem 
när det ställs inför en stressfaktor och 
är då mer berett att försvara sig också 
mot andra skadliga faktorer.
Fågel et al. Adaptation to vector‐based 
transmission in a honey bee virus. Journal 
of Applied Ecology, december 2020.

Pollinering och pollinerarePollinering och pollinerare
– forskningsresultat från 
den stora världen 
I vetenskapsnyheterna diskuteras både trafikens inverkan på 
små pollinerare och humlornas liv. I England verkar antalet 
nektarväxter på hösten vara en kritisk faktor för humlornas 
överlevnad. Det skulle också vara intressant att ta reda på 
detta i Finlands odlingslandskap.

Olika vägrenar är viktiga livsmiljöer för insekter när traditionella blomste-
rängar krymper, men effekterna av trafikstörningar på pollinerare bör beaktas 
vid sådd av fröblandningar. På bilden en rikligt blommande, natursådd vägren.
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Mångsidig näring kompen-
serar skador orsakade av 
växtskyddsmedel

I	 Tyskland	 studerades	 den	 kombine-
rade	 effekten	 av	 neonikotinoider	 och	
den	 näringsmässiga	 mångfalden	 på	
rödmurarbin.	 Experimentet	 var	 omfat-
tande:	forskarna	satte	upp	56	burar	som	
mätte	2	 x	4	 x	2	meter.	 I	 åtta	av	dessa	
växte	 bara	 vårraps.	 I	 de	 återstående	
48	burarna	var	hälften	av	vegetationen	
vårraps	och	hälften	en	rabatt	med	blom-
mor.	 I	 de	 senare	 burarna	 observeras	
effekterna	 av	 mångfalden	 av	 närings-
källor	 vidare	 genom	 sådd	 av	mellan	 2	
och	16	växtarter	på	blomsterrabatterna.	

Alternativa	 näringskällor	 fördubb-
lade	 produktionen	 av	 rödmurarbins	
larvceller.	Den	skadliga	effekten	av	neo-
nikotinoider	sågs	endast	i	burar	där	det	
bara	växte	raps.	I	dem	sjönk	produktio-
nen	av	nya	vuxna	bin	med	69%.
Klaus et al. Floral resource diversification 
promotes solitary bee reproduction and 
may offset insecticide effects – evidence 
from a semi‐field experiment. Ecology 
Letters, februari 2021.

Solitärbin lojala 
jordgubbspollinerare

Samtidigt	 blommande	 insektspolline-
rade	 växter	 kan	 antingen	 främja	 eller	
försämra	 varandras	 pollinering.	 Detta	
ökar	 intresset	 för	 undersökningen	 av	
beteendet	hos	olika	pollineringsinsek-
ter.	 Till	 exempel	 kan	 honungsbin	 och	
vilda	 bin	 agera	 annorlunda	 när	 flera	
livsmedelsgrödor	finns	tillgängliga.

Jordgubbe	 är	 en	 växt	 vars	 polli-
neringstjänst	 engagerar	 många.	
Jordgubbsblommorna	 är	 ganska	 små,	
och	deras	attraktionskraft	väcker	frågor.	
En	fältstudie	i	Tyskland	tittade	på	jord-
gubbspollineringen,	då	raps	också	odla-
des	 i	olika	 stora	arealer	 runt	omkring	
jordgubbsodlingarna.

Resultaten	 visar	 att	 färre	 humlor	
och	honungsbin	besökte	jordgubbarna	
men	 fler	 solitärbin,	 om	 mycket	 raps	
blommade	 i	 omgivningen.	 Solitärbin	
är	 därför	 viktiga	 pollinerare,	 särskilt	
i	sådana	områden,	eftersom	massblom-
ning	av	raps	lockar	dem	inte	bort	från	
jordgubbsodlingarna.	
Bänsch et al. Crop pollination services: 
Complementary resource use by social 
vs solitary bees facing crops with con-
trasting flower supply. Journal of Applied 
Ecology, oktober 2020. 

Sensommaren viktig tid för 
humlor

På	12	olika	gårdar	runt	Bristol	i	västra	
England	undersöktes	hur	tillgången	på	
blommor	i	olika	perioder	av	sommaren	
påverkar	 humlans	 överlevnad.	 Denna	
kunskap	är	 viktig	eftersom	eventuella	
luckor	 i	tillgången	på	nektar-	och	pol-
lenkällor	kan	fyllas	till	exempel	genom	
val	av	odlingsgrödor	och	trädgårdarnas	
blomsterplanteringar.

Resultaten	visar	att	humlans	över-
levnad	 i	 denna	 region	 påverkades	
mest	av	blomsterutbudet	i	september.	
Överflödet	 av	 nektarväxter	 i	 septem-
ber	 förklarade	mer	 än	 hälften	 av	 föl-
jande	 sommars	 täthet	 av	 humlebon.	
Dessutom	ökade	antalet	trädgårdar	och	
gårdar	antalet	humlebon.

Forskarna	menar	att	sensommarens	
blomsterprakt	 kan	 ökas	 åtminstone	
genom	 att	 fördröja	 slåtter	 av	 vägre-
nar	 och	 genom	 att	 gynna	 den	 sent	
blommande	 rödklövern	 i	 grönträdor.	
Andra	 sent	 blommande	 växter,	 som	
murgröna,	är	också	viktiga	för	humlor	
i	England.
Timberlake et al. Bumblebee colony density 
on farmland is influenced by late‐summer 
nectar supply and garden cover. Journal of 
Applied Ecology, december 2020.

Eeva-Liisa Korpela

Murgrönan är på hösten en viktig nektarväxt på de områden där den trivs 
utomhus året runt. Murgrönan besöks bl.a. av humlor och honungsbin. 

Studien visade att rapsblomningen 
lockade bin och humlor bort från jord-
gubbspollineringen. Solitärbin däremot 
trivdes fortfarande på jordgubben trots 
rapsblomningen.
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Virpi Aaltonen och Eeva-Liisa Korpela I KORTHET

Pollineringssnack i podcast

SML:s Eeva-Liisa Korpela och MTK:s Max Schulmanoch Mika 
Virtanen diskuterade pollinerare i en podcast publicerad den 
29 april. I ett avsnitt i MTK:s podcast Maaltavastaajat går man 
genom fördelarna med pollinering och åtgärder som gynnar 
pollinerare, både på åkrarna och på gårdsplanen. Schulman 
berättar också intressanta förhandsuppskattningar om fram-
tida betesmarker för nektar i odlingslandskapet. Höstrybs och 
-raps såddes hösten 2020 i rekordstora mängder, över 5 000 
hektar, och de verkar ha övervintrat bra. Intresset för vår-
sådda oljeväxter och proteingrödor växer också – Schulman 
uppskattar att vårrybs och -raps kommer att odlas totalt på 
cirka 50 000 hektar, så även ärter och bondbönor.

Poddcasten kan du hitta du på soundcloud.com/
maaltavastaajat

Bilder av getingbon efterlyses

Om bin och pollinerare

Information till unga genom 
pollineringsutmaningen

Kring världsbidagen publicerade FN:s livsmedels- och jord-
bruksorganisation (FAO) Pollinator Challenge Badge, eller fritt 

APIMONDIA :: CBD :: CGRFA :: CZS :: FAO :: GOVERNMENT OF SLOVENIA  
ICYB :: SBA :: UNESCO :: WAGGGS :: WOSM
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översatt en pollineringsut-
maning, där deltagarna till-
delas en virtuell medalj. Det 
gäller ett brett spektrum av 
undervisningsmaterial som 
kan användas för att infor-
mera barn och ungdomar 
om pollinerares betydelse 
och för att presentera sätt 
att skydda dem. Materialet 
kan användas i skolor eller 
i olika ungdomsklubbar och 
evenemang och innehåller 
en mängd information, 
förslag på verksamhet och 
idéer. I informationspake-
tet har uppgifterna för att 
få medaljen indelats i tre 
åldersgrupper: 5-10-, 11-15- 
och 16-20-åringar.

Pollineringsutmaningen är en del av FAO:s serie Yungan 
Challenge Badge, som tidigare publicerat utbildningsmaterial 
med fokus på exempelvis biologisk mångfald och klimatför-
ändringar. Förutom FAO har bland annat Apimondia och ICYB 
– International Centre for Young Beekeepers eller det inter-
nationella centret för unga biodlare deltagit i genomförandet. 
Genom ICYB hamnade pollineringsutmaningen också hos SML 
för kommentarer.

Materialet för pollineringsutmaningen finns på www.fao.
org/documents/card/en/c/cb4803en Det mångsidiga materi-
alet är definitivt värt ett besök.

Nu finns det möjlighet att medverka till folk-
bildning genom att fotografera getingbon. 
Huvudsyftet med det treåriga AMPASE-
projektet vid universiteten i Jyväskylä och Åbo 
är att undersöka förekomsten av olika geting-
arter i Finland. Dessutom vill forskare samla in 
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Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 14/2021 

Insektisidiruiskutusten 
vaikutuksista peltoympäristön 
pölyttäjiin  
PIENPÖLY-hanke  
Jarmo Ketola, Lotta Kaila, Elena Rosa, Sakari Raiskio, Katri Siimes  
ja Kati Hakala  

Inhemsk information om effekterna 
av växtskyddsbesprutning

Slutrapporten från projektet PIENPÖLY har publicerats 
och finns i Naturresursinstitutets databas Jukuri, under 
titeln Insekticidbesprutningens påverkan på pollinerare 
i odlingslandskap. I fältstudien undersöktes rester av lamb-
dacyhalotrin i pollen som 
samlats in av honungsbin 
och i närliggande vatten-
drag vid besprutning enligt 
bruksanvisningar, som god-
känts av Säkerhets- och 
kemikalieverket (Tukes). 
Forskningskuporna låg på två 
oljeväxtarealer och två kum-
minarealer. Lambdacyhalothrin-
koncentrationen i pollen 
låg på en säker nivå, men 
betydande mängder av en 
annan insekticid, tiakloprid, 
spreds till kupor utanför 
teståkrarna.

information om olika arters 
bosättningsmiljöer, liksom 
medborgarnas erfarenheter 
av getingar. Observationer 
kan också rapporteras till 
ampase.fi/osallistu. Minst 
ett fotografi och informa-
tion om plats och datum ska 
bifogas varje rapport.
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SML:s ungdomskommitté fortsatte traditionen med före-
läsning om bin för ungdomen, som inleddes i april förra 
året. Tanken är att bjuda in en eller två av de experter som 
föreläste på SML:s Vinterdagar för att föreläsa om sitt 
forskningsämne även för lokala gymnasieelever. Den här 
gången var dock vinterdagens föreläsning för ungdomar 
mer av en vårdagsföreläsning, eftersom evenemanget ägde 
rum den 16 april.

Bland föreläsarna fanns forskarna Lotta Kaila och 
Helena Wirta från Helsingfors universitet. Lotta Kailas 
ämne var växtskyddsprodukternas inverkan på humlornas 

Ungdomars biföreläsningar i ämnen 
växtskyddsmedel och DNA i honung
Lotta Kaila och Helena Wirta, som också föreläste på vinterdagar, berättade på SML:s ungdoms-
föreläsning om sina forskningsämnen för studeranden vid Otnäs naturhistoriska gymnasium.

inlärningsförmåga. Helena Wirta å sin sida berättade hur 
DNA kan användas för att identifiera ursprungsväxter 
i honung och mycket mer. Föreläsarna fick tala på dis-
tans, men eleverna på Otnäs naturhistoriska gymnasium 
fick tillsammans lyssna på föreläsningarna i klassrummet. 
Föreläsningen följdes av 25 förstaårselever, som också 
hade gott om bra frågor till föreläsarna. Dessutom spela-
des föreläsningen in och distribuerades via vetenskapska-
nalen Lukema till andra biologilärare. Föreläsningen kan 
användas som material för BI02- och bioteknik-BI05- 
kurser i gymnasiets miljöbiologi.

Virpi Aaltonen

Lotta Kaila samlade för sin forskning om växtskyddsmedel pollen från bikupor i utkanten av ett rapsfält. Före en mer detaljerad 
studie sorterades pollen efter färg.
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På	evenemanget	kommer	vi	att	höra	experternas	anföran-
den	om	pollinerare	och	pollineringstjänsten,	och	studera	
pollineringsvänliga	 växter	 i	 naturen	 samt	 följa	 polline-
ringstjänsten	 i	praktiken.	Vid	evenemanget	kommer	det	
också	att	berättas	hur	pollinerare	finns	med	i	planerna	för	
jordbrukspolitikens	stödperiod	2023–2027.

Högst	50	personer	kan	delta	i	evenemanget.	Ändringar	
i	antalet	deltagare	är	möjliga	och	kommer	att	uppdateras	
när	eventuella	restriktioner	blir	kända.	Föreläsningsdelen	
tillhandahålls	också	streamat.

Pollineringsevenemanget	 arrangeras	 av	 projekten	
	Eco-Stack-	och	Luomumpi	Varsinais-Suomi	och	med	SML	
som	expert.
Tid:	mån	5.7.2021	kl.	10-14
Plats:	Yrkesinsitutet	Livia,	Tuorla,	Tuorlantie	1,	Pikis
Exakt	 program	 och	 registrering:	 mehilaishoitajat.fi/
tapahtumat
Mer	 information:	 SML:s	 forskningsexpert	 Eeva-Liisa	
Korpela:	eeva-liisa.korpela@hunaja.net

PROGRAM	
		9.30		 Kaffe	
10.00		 Välkomst,	arrangerande	projekten	
10.15		 Situationen	för	pollinerare	i	Finland,	
 Eeva-Liisa Korpela SML
10.40		 Växtskyddsmedlens	påverkan	på	pollinerare,
 Lotta Kaila	Helsingfors	universitet	

(videoanslutning)
11.05		 Pollineringstjänst	är	samarbete,	
 Nora Mäntysaari,	biodlare
11.30		 Hur	man	tar	hänsyn	till	pollinerare	i	odlingen,
 Sakari Raiskio	Luke
12.00–12.45 Lunch	
12.45–14.00 Ut	till	naturen:	presentation	av	

pollineringsvänliga	växtblandningar,	bikupor	och	
pollineringsservice	i	praktiken	på	Tuorla	gård

Evenemanget POLLINERARES ÄRENDEN i Tuorla 5.7.2021
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VAD SKA DU GÖRA 
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 landsbygdsombudsman1 

och 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 mäng-
der av foton på skadorna, innan du monterar ned 
kuporna. 

Spara alltid alla tydliga tecken på björnar: klo-
märken på kakor och fack och tassavtryck på mar-
ken. Utbetalningen av ersättning är beroende av 
att en tredje part kan säkerställa att skadan orsa-
kats av björnen. Dessutom måste du kunna bevisa 
hur många samhällen eller lådor som förstörts 
och vilken annan utrustning som har skadats.

Av rovdjurskontaktpersonen får du aktuell 
information om björnar som rör sig i området och 
hjälp och instruktioner samt kontakten med jäg-
are 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/karhut/
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 undantags-
tillstånd 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/sv/viltforvaltningen/kontaktuppgifter/
sok-kontaktuppgifter/
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