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Biodlarens bråda dagar börjar så små-
ningom lätta när hösten fortskrider. 
När utfodringen upphör senast i slu-
tet av september återstår endast den 
sista fasen i varroabekämpningen, 
dvs. behandlingen med oxalsyra i 
november-december. Majoriteten av 
odlarna ger oxalsyra genom att drop-
pa den, men antalet förångare har 
också ökat i och med att utrustningen 
har utvecklats.

Många odlare har redan erfaren-
het av användning och effekt av ox-
alsyraförångning. Men ett brokigt ur-
val av apparatur innebär en utmaning 
för systematisk testning av denna be-
kämpningsmetod. Droppmetoden är 
smidig och enkel att utföra med en 
enda låda för övervintring. Ett sam-
hälle med två lådor är en utmaning 
för den som använder droppmetoden: 
ska jag bara droppa uppifrån eller bå-
de uppifrån och mellan lådorna?

Vinterbollen måste allra helst va-
ra nere nära flygöppningen. Under 
vintern rör sig bollen bakåt och upp-
åt. Oxalsyran träffar bina bäst om du 
öppnar en tvåfackskupa. Med hjälp 
av en pannlampa och en lång spru-
ta kan du lyckas också uppifrån, men 
effekten minskar om oxalsyralösning-
en kommer på foderramarna. Förång-
ningsmetoden har också sina utma-
ningar, varav den viktigaste är biod-
larens egen säkerhet. Oxalsyraånga är 
giftig vid inandning, därför är lämplig 
skyddsutrustning nödvändig.

och försvagar dess motståndskraft.  
Ett samhälle som ser kraftigt ut un-
der utfodringen, men har ett för stort 
antal kvalster,  har dött redan vid tid-
punkten för behandling med oxalsyra.  
Förlusten av samhället förebådas av 
arbetsbin vars vingar deformerats till 
följd av ett DWV-virus. Antalet var-
roakvalster måste minskas i augusti 
för vinterbinas hälsa; senhöstens be-
handling räddar däremot samhällets 
utveckling på våren.

Augusti medförde ett 
skördetillskott och svärmning
En nybörjares fråga, "När är det den 
normala sommaren?", är helt befogad. 
Det känns som om det fanns gott om 
undantagssomrar. Kanske en normal-
sommar finns blott i biodlarnas dröm-
mar. Sommarens långa värmesäsong 
och torra period satte stopp för höga 
avkastningsförväntningar redan i juni, 
då alla grödor redan hade blommat.

Men luftfuktigheten i augusti fick 
så småningom många växter – även 
raps och klöver – att blomma igen. I 
norra Finland gav mjölkörten också 
en trevlig, på vissa håll till och med 
en mycket bra skörd. I det huvudsak-
liga skördeområdet påverkades skör-
den av torkan i juni-juli, men i augus-
ti förbättrades situationen så att man 
nationellt slutligen fick en skörd som 
nästan motsvarade genomsnittet.

Augustiskörden och samtidig rik-
lig utfodring blockerade dock ynge-
lytorna och fick också bina att svär-
ma. Sen svärmning är alltid en risk 
för övervintring, eftersom den nya 
drottningen kanske inte hinner pa-
ra sig. Bäst vore det att fånga svär-
men, så att den äggläggande drott-
ningen också kunde fås tillbaka. Ut-
fodringstakten bör vara ganska lugn 
i början av augusti, särskilt om det 
finns förväntningar om en sen skörd. 
När skörden minskat och vädret sval-
nat, aktiveras inte längre svärmnings-
driften.

Konstig vit honung förvånade

Av de daggdroppar som bladlöss 
utsöndrar, producerar bina honungs-
dagg, som produceras speciellt i Cen-
tral- och Sydeuropa. Där är honungs-
dagg eller skogshonung en uppskattad 
produkt. På sensommaren får vi också 
ofta lite honungsdagg om förhållan-

Augustiregnen gav 
växtligheten välbehövlig 
fukt och förde med sig mera 
skörd till bikuporna. Den 
intensiva utfodringen, som 
inletts samtidigt, drev dock 
samhällen på vissa håll till en 
sen svärmning. Den varma 
sommaren med gott om 
bladlöss producerade också 
speciell vit honung i kuporna.

Senhöstens behandling med oxalsy-
ra säkerställer vårutvecklingen och 
minskar avsevärt antalet kvalster, 
som ökat under senhösten. Om 
färre än 200 kvalster faller ned ur 
samhället, kommer det att överleva 
vintern med kvalstren som finns 
kvar. I detta skede kan ett svagt 
samhälle fortfarande slås ihop med 
ett annat samhälle, för att säkerstäl-
la övervintringen. 

Det är också lämpligt att flytta 
vinterbollen till mitten, det vill säga 
foderkakan från den ena sidan av 
kupan till den andra.

Sommarbin försvårar 
bedömningen av samhällets 
styrka

Det är alltid problematiskt att bedöma 
ett samhälles styrka. Hur övervint-
ringen lyckas är dock alltid beroende 
av samhällets styrka.  Vad är då ett 
starkt samhälle? En ung äggläggande 
drottning, helst inhemsk, är grunden 
för ett starkt samhälle. Förutom den 
äggläggande drottningen behövs i 
slutet av juli åtminstone en låda med 
arbetsbin, yngel i alla åldrar samt bra 
pollen- och foderresurser.

Antalet arbetsbin varierar stort 
allt efter säsongen, men med tanke på 

övervintring är antalet vinterbin det 
mest kritiska. Bäst vore det om anta-
let individer vid senhösten var mellan 
15 000 och 20 000. Under utfodring-
en försvårar sommarbin bedömning-
en av samhällets styrka. Några veck-
or efter att utfodringen inletts, kan 
döende sommarbin under varma au-
gustinätter hänga utanför kupan och 
ge ett intryck av ett starkt samhälle.  
I verkligheten är ynglen som föds ef-
ter början av augusti avgörande för 
det övervintrande samhällets styrka.

Varroa äter dock lömskt upp sam-
hällets styrka i början av augusti, när 
vinterbina håller på att utvecklas. 
Kvalstret förkortar biets livslängd 

dena är gynnsamma för bladlöss. Nu 
fick vi lite honungsdagg strax innan 
utfodringen inleddes.

I år gav värmen dock en speciell 
skörd. I augusti, när man tog bort den 
sista honungen ur kuporna, förund-
rade sig många odlare över den vi-
ta materian i cellerna. Det såg ut som 
om kristallsocker hade tillsatts i cel-
lerna, alltså att dagg, som förts in i 
cellerna, hade omedelbart kristallise-
rats. En biodlare berättade för mig att 

samma sak hänt någon gång för 20 år 
sedan, så det är inte ett särskilt van-
ligt fenomen.

Honungsdagg var också den för-
sta gissningen när det gällde den vi-
ta, omedelbart kristalliserade hon-
ungen. Varifrån kom sådant då? En-
ligt bladlusexperter har det i värmen 
på vissa håll samlats ovanligt myck-
et honungsdagg, och den har sanno-
likt torkat.

Märklig skörd och svärmning i augusti

Maritta Martikkala
biodlingsrådgivare

AKTUELLT INOM BIODLINGEN 5/21

BEREDNING AV OXALSYRALÖSNING
Lös upp 7,5 g oxalsyra i 1 dl varmt vatten och lös upp ytterligare 100 g sock-
er i lösningen. En dos räcker till 3–5 kupor. Förvara den färdiga lösningen i 
kyla, använd vid rumstemperatur. En mörk lösning är oanvändbar. Använd 
inte en fjolårsgammal lösning.

Dosera korrekt till kuporna

Oxalsyra tillförs bikupan enligt antalet bin. Droppa oxalsyra, till exempel 
med en plastspruta över bina i kakavståndet, 4 ml/helt bemannat kakav-
stånd i Langstroth-lådan. I en Langstroth-låda, som fyllts upp till hälften av 
bina 20 ml, i en full låda 40 ml. För en mycket stark, tvådelad kupa kan du 
använda en maximimängd, 50 ml.

För Farrar -kupor med två avdelningar använder man samma dosering 
som för Langstroth-kupor.  För Farrar-kupor med en avdelning och 
som övervintras inomhus ges endast 3 ml/helt bemannat kakavstånd.

Dosering av oxalsyra till kuporna

Till hälften fylld
20 ml

Nästan fylld
30 ml

Helt fylld 
40 ml
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Den vita nektarn eller dagghonung som snabbt kristalliserade sig i cellerna, 
förvånade odlarna på olika håll i Finland. Iakttagelser om detta gjordes i 
början av augusti och observationsperioden var inte lång. Prover som tagits 
från denna speciella honung undersöks för närvarande, men bra gissningar 
är stark dagghonung, som torkats i värmen, eller nektar som samlats in från 
någon ovanlig växt.
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Observationsodlarna gör vik-
tiga iakttagelser om många 
aspekter som rör biodling. 
Denna information an-

vänds i utvecklingen av behandlings-
åtgärder och riktlinjer. De nuvarande 
metoderna för varroabekämpning 
med naturliga syror har fungerat bra 
när dosen är rätt och bekämpningen 
utförts i tid. Det är dock alltid värt att 
utveckla nya metoder och förbereda 
sig för exempelvis klimatförändring-
ar.

Varroaobservatörernas uppgift är 
att ihärdigt räkna kvalster. Gruppen 

VARROAOBSERVATÖRER testar ett alternativ 
till den bekämpning som sker i augusti
I fjol inleddes ett experiment 
där några observationsodlare 
bekämpar varroa i augusti 
med oxalsyra-glycerolremsor. 
Oxalsyra kan vara ett mer 
skonsamt alternativ för bin än 
tymol eller myrsyra.

I varroaobservationen kommer en alternativ metod för bekämpningen av 
varroa i augusti att testas. I metoden placeras oxalsyra-glycerolremsor 
i kupan med jämn täthet mellan ramarna, så att bina kommer i kontakt 
med den oxalsyra, som sugits upp av remsorna. Remsorna avlägsnas 
efter 45 dagar.

experimenterar också med nya meto-
der eller nya tillämpningar av tidigare 
metoder. Några odlare i denna grupp 
har under ett par höstar provat oxal-
syra i bekämpningen i augusti. Expe-
rimentet har genomförts med så kall-
ade oxalsyra-glycerolremsor.

I metoden gör man remsor som 
impregneras med en stark lösning av 
oxalsyra-glycerollösning. Remsorna 
placeras i kuporna vid bekämpningen 
i augusti. Syftet är att hålla oxalsyran 
fuktig med glycerol och uppnå lång-
siktiga effekter, dvs. 45 dagar. I okto-
ber-november utförs normal oxalsy-
rabehandling genom droppmetod el-
ler förångning.

Tre odlare deltog i 
experimentet
Oxalsyra-glycerolremsorna är av in-
tresse, eftersom metoden kan vara 
skonsammare för bin än användning-
en av tymol och myrsyra, särskilt om 
augusti är varm. I höstas provades 
oxalsyra-glycerolsyraremsor av tre 

När fuktigheten i augusti löste upp 
bara lite av den torkade honungsdag-
gen, fick bina en för stark lösning 
in i kuporna. De kanske inte hann 
invertera, och det var därför som 
honungsdaggen kristalliserades? Ett 
annat alternativ är att ämnet kommer 
från en exceptionell växt, till vilken 
bladlusen hade migrerat och vars 
sockersammansättning skulle vara 
exceptionell. Men att ta reda på ur-
sprunget till den konstiga honungen 
skulle kräva mer detaljerade kemiska 
analyser.

Stora mängder av kristalliserad 
honungsdagg i kuporna är en risk för 
övervintringen, eftersom bin inte kan 
hämta vatten på vintern och lösa upp 
kristalliserat foder. Liksom ljungho-
nung innehåller honungsdagg fler in-
gredienser, som blir till slagg i biets 
kropp, vilket snabbt fyller tarmen. 
Om våren är tidig och det är möjligt 
att göra en rensningsflygning i god 
tid, kanske detta inte heller är ett pro-
blem. Men vem som kan förutspå ti-
den för rensningsflygningen?

En varm sommar gynnar större 
vaxmott.

På varma somrar är vaxmottens re-
produktion lättare. Vid temperaturer 
över 30 grader kläcks larverna från 
vaxmotten på bara några dagar och 

Larverna från vaxmott kryper på cellens botten och undviker därmed 
bina, som rengör cellerna. Larverna kan förflytta sig upp till 3 meter, 
vilket innebär att tunnlar skapas snabbt.

inleder sitt sabotage. Ett försvagat 
samhälle kan inte försvara sina kakor, 
och vaxmotten kan lätt erövra kupan. 
Honungskakorna förstörs när larven 
gräver sina gångar. Ett starkt samhälle 
tar bort vaxmotten och de kan inte 
orsaka någon skada. Ingenting skyd-
dar däremot kakorna som avlägsnats 
ur kupan.  Det är därför lämpligt att 
göra slungningen så snart som möjligt 
efter honungsskörden och undvika 

risken för vaxmottskador.
Det är lämpligt att förvara kakan i 

ett lager där temperaturen sjunker un-
der nollstrecket, eftersom frosten för-
stör alla former av vaxmott. I uteför-
rådet är det viktigt att särskilt möss 
inte kan komma åt kakorna. I värsta 
fall gör gnagarna en passage i träver-
ket – en mus behöver inget stort hål 
för att kunna passera. 

Honungsdaggdroppar produceras av bladlöss och 
vissa löss i barrträd. Bladlössen måste absorbera 
stora mängder växtvätskor för att tillgodose sina egna 
näringsbehov. Sockerhaltig honungsdagg samlas in 
bland annat av bin och myror. Honungsdagg innehåller 
många mineral- och spårämnen.

Honungsdagg på ytan av ett lindblad.

Vill du bli 
observationsodlare?

Det behövs alltid mycket data om 
nya metoder för att kunna dra rätta 
slutsatser. I höstas provade några 
odlare också oxalsyra-glycerolrem-
sor på egen hand. Deras erfarenhet-
er är ett viktigt tillägg till observa-
tionsodlarnas iakttagelser. Kvalstren 
ska räknas i augusti före bekämp-
ningen och igen efter senhöstens 
oxalsyrabehandling.

Fler varroaobservatörer skulle 
behövas för att få tillförlitlig infor-
mation om de nya metoderna. Till 
exempel kunde testningen av av-
brott i yngelsättningen inte påbör-
jas i somras, eftersom det inte fanns 
några testodlare. Om du är intresse-
rad av observationsverksamheten, 
vänligen kontakta din biodlings-
rådgivare: maritta.martikkala@hu-
naja.net.

Maritta Martikkala

observationsodlare. Deras erfaren-
heter säger ännu inte så mycket: Hos 
en odlare mår samhällena bra. Hos en 
annan odlare är samhällena kanske 
lite svaga, men det kan också bero på 
drottningarna. Hos den tredje odlaren 
dog alla fyra samhällen på vintern. 
Detta kan ha orsakats av remsor, som 
av misstag placerades i kuporna, när 
remsorna var för blöta. Stark oxalsy-
ralösning kan ha droppat i kupan, och 
om bina har slickat i sig den, har de 
fått en för stor dos av syra för snabbt. 
Två odlare fortsätter med detta ex-
periment i höst. I vissa bon används 
myrsyra eller tymol för bekämpning 
och i en del oxalsyraremsor.
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Varroakvalstret har spridit sig 
otroligt snabbt runt om i 
världen, därför är kvalster-
fria områden mycket vär-

defulla även globalt. Varroakvalstret 
finns i hela Finland, med undantag av 
landskapet Åland och de glest befol-
kade områdena i Lappland. I somras 
hittades samhällen som smittats med 
varroa i den åländska kommunen 
Brändö, vilket tyder på de varroafria 
områdenas sårbarhet.

Varroafritt område 
– resultatet av ansträngningar

Åländska odlare har alltid tagit hand 
om sina bin, och det har inte varit 
tillåtet eller ens vanligt att importera 
bin eller drottningar på Åland. När 
varroa spred sig snabbt i Finland på 
1980-talet, fanns det en stark strävan 
på Åland att förbli varroafritt. Odlar-
na i landskapet var på sin vakt med 
varroa redan från allra början. Varroa 
gjorde ett kort besök på Åland i bör-
jan av 1980-talet, när en obetänksam 
biodlare hämtade med sig kupor för-
orenade av varroa från fastlandet. 
Förhandlingarna med odlaren ledde 
så småningom till beslutet att bränna 
upp kuporna. Händelsen slutade med 
blotta förskräckelsen, eftersom kval-
stret inte hunnit sprida sig till andra 
bisamhällen på ön.

Den aktiva verksamheten för ett 
varroafritt Åland ledde till slut till re-
sultat hösten 2013, då EU beviljade 
Åland officiell status som ett varro-
afritt EU-område.

Regelbunden provtagning 
nödvändig

Förutsättningen för varroafri status 
är att officiella varroaprover tas varje 
sommar från biodlingar på Åland. In-

Ålands varroafrihet rubbad
I juni hittades varroakvalster hos två biodlare på Brändö. 
Brändö tillhör Åland, som officiellt är ett varroafritt område. 
På grund av denna händelse är Brändö inte längre en del av 
Ålands varroafria område.

Ålands varroafria område har hit-
tills minskat med Brändö kommun. 
Äntligen ska det komma upp skyltar 
i hamnarna med information om 
Ålands varroafrihet och varning 
för att medföra bin till skärgården. 
Särskilt vi biodlare borde ta ansvar 
för att det varroafria området ska 
förbli varroafritt.

1. Sälj eller exportera inte samhäll-
en till landskapet Åland.

2. Sälj eller exportera inte drott-
ningar till landskapet Åland. 

3. Om du ska besöka  Åland, 
sanera bilen noggrant från bin 
innan din avresa.

Ett enda kvalster 
kan förorena hela området!

ledningsvis hämtade FBF:s rådgivare 
för amerikansk yngelröta (EKM-råd-
givare) år 2011 prover från alla sam-
hällen på Åland. Prover togs sedan i 
samband med Eviras Epilobee-pro-
jekt 2012–2013. Efter att varroafrihe-
ten trädde i kraft 2013 har Landskaps-
regeringen på Åland ansvarat för den 
årliga provtagningen. Biprover tas på 
grundval av en viss stickprovsprincip, 
med fler prover tagna från högrisk-
områden, dvs. i närheten av hamnar 
och flygfältet.

I sommarens prover väntade en 
överraskning: Varroa hittades i två 
samhällen i Brändö kommun. De var-
roainfekterade samhällena låg nära 
Åva hamn. Det avslöjades snart att 
det finns några oregistrerade biodla-
re på öarna som tillhör Brändö kom-
mun, utan regelbunden provtagning. 
Registreringen har varit obligatorisk 
redan från år 2012, och den är särskilt 
viktig för biodlarna på Åland.

Via Åva hamn i Brändö kommun 
nås den lilla ön Jurmo. Vid ytterliga-
re provtagning hittades en biodlare i 
Jurmo, i vars alla samhällen hittades 
varroa. Baserat på antalet kvalster 
kunde man kanske tänka sig att var-
roakvalstret funnits på Jurmo redan i 
flera år. Föroreningen med ursprung i 
ett litet antal varroakvalster visar sig i 
laboratorieanalyser först efter flera år. 
Utredningen pågår dock fortfarande.

Varroafriheten måste värnas

Ålands varroafrihet är ingen själv-
klarhet. Alla vi biodlare är ansvari-
ga för dess bevarande. En okunnig 
stugägare eller nybörjare kan köpa 
samhällen från fastlandet; importera 
drottningar, vars följeslagare bär med 
sig kvalster, eller resa slarvigt med 
bil med några kvalsterbärande bin 
som passagerare. Alla måste vara 

ansvarsfulla och förstå att även ett 
kvalster räcker till för att förstöra hela 
det värdefulla området.

Maritta Martikkala

Förra sommaren testadeför-
bundet tjänsten Mehiläispar-
vet.fi, där utomstående, som 
observerat en svärm, kunde 

rapportera sin iakttagelse till odlarna 
via ett onlineformulär. Odlarna kunde 
för sin del registrera sig för tjäns-
ten som svärmfångare. Registrerade 
odlare fick en e-postanmälan om en 
svärm, som iakttagits inom 50 kilo-
meters radie från odlarens hemort. 
Syftet med tjänsten var att göra det så 
enkelt som möjligt för allmänheten 
att anmäla svärmar och att minska 
arbetsbördan för förbundets anställda 
och lokalföreningars ansvarspersoner. 

Var tionde odlare registrerade 
sig.

Cirka 350 odlare, eller cirka en ti-
ondel av de finska odlarna, anmälde 
sig till tjänsten som svärmfångare. 
Men inte alla fångade in svärmar – 
och registreringen förpliktigade inte 
heller dem att göra det. En del var 
till exempel intresserade av det egna 
områdets svärmningssituation, några 
fick inte ens en anmälan om en svärm 
som kunde fångas in.

Under sommaren gjordes 245 
svärmningsanmälningar till tjänsten. 
Det säger inte så mycket om somma-
rens svärmning. Svärmar rapporte-
rades också till odlarna via en karta 
över svärmfångare på FBF:s webb-
plats, vissa anmälningar mottogs per 
telefon till förbundet och svärmar an-
mäldes direkt till närliggande biodla-
re. Dessutom gällde uppskattnings-
vis 10 procent av de mottagna anmäl-
ningarna andra insekter än honungs-
bin – främst humlor och getingar.

Två tredjedelar av svärmningsan-
mälningarna kom från söder om Tam-
merfors. Det visar var i Finland det 
finns gott om bin – och människor. 
I tätorterna är det naturligtvis lättare 
att upptäcka svärmar än i glesbyg-
den.  Harri Lampinen,en biodlare 
som driver svärmtjänsten på Happy-

Odlarna tyckte att den i somras utprovade tjänsten 
Mehiläisparvet.fi ur allmänhetens synvinkel var ett lätt sätt att 
anmäla bisvärmar.  Tjänsten kräver dock ytterligare utveckling.

Bee Oy, uppskattar att de flesta svär-
marna fångades in under samma dag; 
några tiotals svärmar som rapporte-
rats fångades inte alls.

Onlinetjänsten en 
bra plattform för 
svärmningsmeddelanden
Från tjänsten Mehiläisparvet.fi fick 
vi under sommaren feedback från od-
larna och också genom en enkät som 
publicerades på hösten. I allmänhet 
ansågs denna typ av onlinetjänst vara 
bra och enkel för både rapportören 
och biodlarna. Odlarna berömde ock-
så det faktum att den allmänna svärm-
ningssituationen kunde följas upp 
genom tjänsten. Det gjorde det också 
möjligt att reagera i tid på situationen 
i de egna biodlingarna. Den person 
som rapporterade svärmen kunde bi-
foga ett fotografi till sin rapport eller 
ge annan ytterligare information om 
sin observation, vilket underlättade 
kartläggningen av situationen för bi-
odlarna.

En del av odlarna tyckte emeller-
tid att appen fungerade långsamt. Den 
fågelvägen uppmätta 50 km långa 
rapporteringsradien ansågs också va-
ra för bred, eftersom körsträckan in-
om den lätt blir längre än 50 km i ena 
riktningen. Man hoppades få rappor-
ter på ett annat sätt än via e-post, ef-
tersom de lätt kommer bort i mäng-
den av e-postmeddelanden och att 
bläddra fram dem upplevdes som 
svårt. Man önskade också flera kate-
gorier i tjänsten för odlarna än reser-
verad och inhämtad. Onödigt många 
rapporter fastnade i statusen reserve-
rad, eftersom svärmen hade försvun-
nit, den kunde inte hämtas ur skor-
stenen eller det gällde överhuvudta-
get ingen bisvärm. Dessutom önska-
de man bättre detaljerade datafält för 
svärmningsrapportören för att undvi-
ka onödiga inhämtningsutryckning-
ar, och annars för att kunna ta med sig 
rätt utrustning.

Odlaren måste förbereda sig 
för kunskapsförmedling

Odlarna grämer sig ofta över inkom-
na rapporter om även andra insekter 
– främst rödmurarbin, humlor och 
getingar. Det finns dock inget vi kan 
göra åt det. FBF strävar efter att ut-
bilda människor så gott det går på sin 
webbplats och i svärmtjänsten, men 
all information når inte fram eller 
människorna kan inte ta emot den i 
en nödsituation. Efter att ha fått en 
svärmningsanmälan är det alltid värt 
att ringa rapportören och lugnt dis-
kutera ifall det gäller en bisvärm eller 
ett annat insektsbo och hur man bäst 
hanterar andra insekter.

Nästan alla respondenter skulle 
rekommendera tjänsten som en kanal 
för allmänheten att göra svärmnings-
anmälningar och majoriteten även för 
andra biodlare. Målet är att erbjuda en 
nätbaserad svärmtjänst även i framti-
den. FBF kartlägger dock fortfarande 
andra möjliga svärmapplikationer och 
överväger att utveckla den tjänst som 
har testats, innan man kommer fram 
till en permanent lösning.

Virpi Aaltonen

År 2021 besöktes Mehiläisparvet.fi sam-
manlagt cirka 7 500 gånger. I juni var det 
genomsnittliga antalet besök 140 per dag, 
i juli 75 och i augusti 16.

Erfarenheter av svärmtjänsten
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Inom en och samma art av grödor 
kan det finnas en stor variation i hur 
attraktiv den är för insekter. Växtför-
ädlingen producerar ju ständigt nya 
arter. Till exempel är solros och solros 
inte samma sak för bin. Österrikaren-
Josef Stich,tog nyligen upp frågan i 
sin i presentation på FBF:s Vinterda-
gar 2018. Han var bekymrad över att 
solrosen inte längre ger nektar, och 
en möjlig förklaring till detta är de 
föränderliga arterna.

Växternas attraktionskraft för pol-
lineringsinsekter är dock inte en obe-
tydlig egenskap för en växtförädlare. 
Naturligtvis för förädlingen i vissa fall 
växterna i riktning mot självpolline-
ring, men i regel kräver många grö-
dor insektspollinering, eller drar åt-
minstone nytta av den. 

“Vid produktionen av utsäde mås-
te växterna pollineras på ett eller an-
nat sätt. Under förädlingsprocessen 
bör till exempel framväxten av oön-
skade hybrider beaktas. Pollinerings-
frågor är därför en integrerad del 
av vårt arbete”, säger Mika Isolahti, 
växtförädlare på Boreal Växtförädling 

På resa med en växtförädlare 
―reflektion över rödklöverns pollinering och utsädesproduktion

Blommande grödor är ofta en viktig del av pollineringsinsekternas 
näring. Många av dem är också grödor av intresse för biodlare. 
I produktion av rödklövers utsäde är biodlarnas arbete ytterst 
viktigt.

Ab. Han har speciellt studerat gräs-
växter och under de senaste åren ge-
nomfört intressanta experiment med 
rödklöver.

Lång eller kort tunga eller 
spelar pollineraren någon roll

Rödklöver är en intressant växt i den 
bemärkelsen att blommornas form 
varierar. “Med tetraploida rödklö-
verarter är växterna mer robusta 
och därmed också piplängden lång. 
Diploida arter däremot producerar 
mindre växtindivider, som också har 
en kortare piplängd. Tetraploida arter 
ger större skörd i foderproduktionen, 
men diploida arter är oftast bättre 
producenter av utsäde, förklarar Iso-
lahti.

Han säger att tetraploida arter 
har visat sig vara mera problematis-
ka att pollinera, trots att det också 
finns stora årliga variationer i skör-
darna hos diploida arter. Detta kan 
vara kopplat till ensidigheten hos 
humlearterna. Åtminstone i studier i 
Sverige (Bommarco m.fl. 2012) hade 

arter med lång tunga till stor del för-
svunnit från rödklöverfälten jämfört 
med 1940-talet. Idag domineras ar-
ten särskilt av mörk jordhumla. Sam-
tidigt har skördenivåerna för rödklö-
ver minskat och variationerna i skör-
darna ökat. Isolahti ansluter sig dock 
inte helt till påståendet att specifikt 
rödklöver skulle behöva vissa hum-
learter.

“Jag tycker att det är viktigare att 
det över huvud taget finns polline-
rare som rör på sig. Tidpunkten för 
blomningen har också stor inver-
kan på slutresultatet, vilket innebär 
att den inte på något sätt är en en-
kel fråga. Jag tror att de flesta av Fin-
lands rödklöverfält håller på att polli-
neras just nu med hjälp av honungs-
bin”, fortsätter han.

Tips för odlare...

Inte bara växtförädlaren, utan även 
jordbrukaren som bedriver utsädes-
produktion ute på fältet, stöter på 
pollineringsfrågor. På många håll är 
bristen på pollinerare ett verkligt 
problem. Detta kan ses under den 
långa blomningsperioden, dvs inget 
utsäde bildas i blomställningarna och 
blomställningarna tycks inte heller 
mogna. “Det är ofta inte värt att 
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förlita sig på att pollinering sker med 
säkerhet och av sig själv. Till exempel 
kan en liten åkerteg omgiven av skog 
vara att föredra framför en stor blåsig 
åker”, tipsar Isolahti.

Att vårda naturliga pollinerares 
livsmiljöer är viktigt. Vi behöver häck-
ningsplatser samt ett brett utbud av 
blommor utanför rödklöverns blom-
ning. Isolahti uppmanar bland annat 
att spara pilar här och där. Vissa od-
lare använder också honungsört som 
lockbete.

...och för utveckling av 
pollineringstjänsten

Pollineringsexperiment med rödklö-
ver, där man tidigare använde ho-
nungsbin, har gjorts på Boreal. Expe-
rimentsommaren var dock oturligt 
nog regnig, och alltför många bin per 
växt ledde också till en överpolline-
ring. Efterföljande experiment med 
kommersiella mörka jordhumlor gav 
ett bättre resultat, och vissa pro-
ducenter av rödklövers utsäde har 
börjat använda dem. Men det finns 
också plats för bisamhällen.

“Det skulle vara viktigt att skapa 
ett system där lantbrukare och bi-
odlare lättare kunde mötas”, hopp-
as Isolahti. Eftersom det råder brist 
på finskt utsäde, räddas situationen i 
utsädesblandningar ofta med centra-
leuropeiska alternativ. 

“Men det utsäde som produce-
ras här har alltid anpassat sig bättre 
till våra nordliga förhållanden”, sam-
manfattar Isolahti.

Boreal har också annat än 
rödklöver

Boreal förädlar också bland annat 
bondbönor och oljeväxter – som bå-
da är intressanta ur pollineringssyn-
punkt.  Av oljeväxter är rybs och raps 
på olika sätt beroende av insekter, 
och dessutom finns det fina skillna-
der i arternas reproduktiva biologi.

Eeva-Liisa Korpela

Bommarco, R., Lundin, O., Smith, H. 
G. & Rundlöf, M. (2012) Drastic his-
toric shifts in bumble-bee community 
composition in Sweden. Proceedings 
of the Royal Society B – Biological 
Sciences 279: 309–315.

Förfyra år sedan, hösten 2017, hade jag tillbringat några år hemma med min 
lille son Lassi. Jag tänkte mycket på nästa drag och letade efter ett jobb med 
pollineringsinsekter. När jag sedan hörde att en ny forskningsexpert söktes 

till FBF var mitt beslut klart. Det är klart att jag är intresserad! Jag hade trots allt 
redan varit praktikant på förbundet under min studietid, så platsen var redan bekant.

I januari 2018 började jag arbeta på förbundskontoret. Mina uppgifter var att 
samordna nätverket av observationsodlare, handleda lärdomsprov och främja pol-
lineringstjänsten. Dessutom innehöll min arbetslista under den första våren arrang-
emangen för SICAMM-kongressen i Mustiala i juli. Det var ett trevligt och inter-
nationellt jobb, och många samtal och bastukvällar på sommarkvällarna i Tamme-
la är ett bestående minne.

Jag erkänner också att jag är galen i resor: främmande länder och deras natur 
och kultur fascinerar. Därför var det fantastiskt att kunna vara med på studie- och 
kongressresor först till Benelux-länderna hösten 2018 och sedan till Kanada och 
Island hösten 2019. Förhoppningsvis kommer världen snart att öppna sig igen, för 
jag tror att dessa resor kommer att bli årets sälta också för många av er.

Mycket har hänt under senare år framför allt i frågor som rör pollinering. Jag 
har fått vara med i projektet POLLINERINGSNYTTA, som leds av Finlands mil-
jöcentral, i utvecklingen av Finlands pollineringsstrategi, och jag har haft mångsi-
digt samarbete med olika parter, från lantbrukarorganisationer till golfbanesköta-
re. Pollineringsseminariet, som arrangerades tillsammans med Centralförbundet för 
lant- och skogsbruksproducenter MTK och Svenska lantbruksproducenternas cen-
tralförbund SLC våren 2019, fick stor uppmärksamhet, och sedan dess har samar-
betet mellan lantbrukare och biodlare diskuterats mer brett med MTK.

Att handleda studenterna har också varit mycket tillfredsställande och givande. 
Sommaren 2020 kunde jag själv också efter ett långt uppehåll få arbeta ute på fältet, 
när vi satte upp ett pollineringsexperiment med vejde på Nivalas åkrar. Där lyck-
ades jag få ett bi in i örat och det var klart att det blev bistick, en erfarenhet i sig...

Nu är det dock hög tid att gå vidare, men i och med utgivningen av denna tid-
skrift har jag redan börjat mitt nya jobb på WWF Finland som naturvårdsexpert. 
Min avsikt är bland annat att främja miljöfrågor inom jordbruket och förvaltning 
av traditionella biotoper. Frågorna om pollinerande insekter står därför fortfarande 
högt på agendan, eftersom traditionella biotoper, det vill säga olika ängar, åkerjor-
dar och naturliga betesmarker, utgör livsmiljöer för många pollinerare. Det finns 
också mycket att göra med jordbrukslandskap så att både honungsbin och andra in-
sekter kan hitta näring och boplatser där. Under de kommande åren hoppas jag få 
se en hel del blommande naturvårdsåkrar, breda vägrenar och öppna, soliga skogs-
bryn. Och er alla önskar jag en trevlig höst och allt gott i fortsättningen!

Eeva-Liisa Korpela

P.S. Bifogade selfien är från en semesterresa i augusti. Där är jag på en vildmarks-
vandring i Koitajoki-området i Ilomants. Livssituationer och arbetsplatser kan för-
ändras, men älskade hobbyer – att röra sig i naturen och observera den – finns kvar.

Arbetet för pollinerare 
fortsätter på andra håll
FBF:s forskningsexpert 
Eeva-Liisa Korpela lämnade 
sitt arbete i förbundet i 
slutet av augusti. Arbetet 
för pollinerare tog dock inte 
slut.

Välpollinerade och mogna blomställ-
ningar av rödklöver redo att tröskas.

En lyckad pollinering av rödklöver påverkas av flera faktorer, men enligt Mika 
Isolahti är det viktigast att pollinerare över huvud taget är ute och cirkulerar.
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Hej! 

Jag är FBF:s nyvalda forskningsexpert. Jag började mitt arbete i 
början av oktober 2021. Enligt min gladlynta karelska man är jag 
mycket energisk, eldig och övermåttan intresserad av biodling. 
Vi har haft biodling på vårt småbruk i Norra Karelen sedan 1994. 
Många typer av forskningsfrågor ligger mig nära hjärtat, då jag har 
doktorerat 2011 om finska enblomshonungar och i övrigt studerat 
finska biprodukter och samarbetat inom detta område med forskare 
från olika forskningsområden och länder.

Jag börjar mitt nya jobb på FBF med entusiasm, eftersom det 
sällan är möjligt att komma till en sådan utsiktspunkt för bran-
schens utveckling. Det är fantastiskt att kunna träffa erfarna od-
lare med mycket dold kunskap om biodling, liksom nya, oerhört 
entusiastiska och innovativa odlare. Min erfarenhet som lärare för 
studenter i förberedande utbildning mot yrkesexamen för biodlare 
ger mig tro på framtiden för branschen i Finland.

I väntan med intresse på framtida möten med er, 
Anneli Salonen

Hälsningar från en ny forskningsexpert
Anneli Salonen, honungsforskare och biodlingslärare, 
har utsetts till FBF:s forskningsexpert. Många känner 
henne också som ledare för projektet More than 
honey, som håller på att avslutas. Läs Annelis hälsning 
till biodlarna.
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På sensommaren införskaffade förbundet nya kup-
vågar för observationsodlare. Upphandlingen finan-
sierades genom budgeten för programperiod II av det 
nationella EU-delfinansierade biodlingsprogrammet. 
Totalt köptes 22 vågar av två olika modeller. Några 
aktiva odlare testade de olika modellerna innan de 
köptes, och de befanns vara rimliga, om än inte helt 
perfekta alternativ. Det tycks vara svårt att hitta en 
våg som tjänar biodlaren väl i alla situationer. Kart-
läggningarna fortsätter dock.

Det första vågpartiet levererades till de odlare 
som redan ställt sig i kö för vågen, liksom till de ob-
servationsodlare vars våg skadats. Ansökan om det 
andra vågpartiet öppnades i juli och publicerades i 
odlarbulletinen och i nummer 4 av tidskriften Mehi-
läinen. Så många hörde av sig att vågarna inte räckte 
till alla som ville ha en. FBF valde ut mottagarna ba-
serat på deras geografiska läge för att kunna få täck-
ande observationer från ett så brett område som 
möjligt. Förutom biodlingar på det finska fastlandet 
levererades en våg till Åland.

FBF kommer också att genomföra inköp av vägar 
under period III av biodlingsprogrammet. Detta kom-
mer att tillkännages mer i detalj under 2022. Du kan 
följa informationen om vågkuporna på: vaakapesa.fi/
index.php Vågkuporna ger värdefull information om 
utfallet av honungsskörden, början av skördesäsong-
en och växternas blomningstider. Informationen gör 
det möjligt för biodlare att effektivt planera sin od-
lingsverksamhet. 

Vi tackar både gamla och nya vågkupeobservatörer 
för deras engagemang!

Mirkka Aarrekorpi

Nya kupvågar för 
observationsodling

Om bin och pollinerare

Nya material på webbplatsen pölytys.fi

I somras beställde FBF en basundersökning om det aktu-
ella produktionsläget för arthonung och produktionens 
utmaningar och möjligheter. Samtidigt påbörjades en 
kartläggning av områden som lämpar sig för produktion 
av arthonung i Finland. Huvuddelen av Kimmo Kaakinens 
utredningsarbete består av intervjuer med biodlare. Ut-
redningen genomfördes som en del av Finlands biodlings-
program. Den finns också på webbplatsen polytys.fi under 
Pollineringens betydelse och avtal om pollineringstjänst 
- > Ytterligare material om pollineringstjänsten. I samma 
materialbank finns också många andra undersökningar 
och examensarbeten om flyttning av bisamhällen och 
pollinering. Det är värt att titta på dem!

Eeva-Liisa Korpela
FBF har köpt rättigheterna til Biregistrets webbplats utvecklad avIlkka Vei-
ström. I webbplatsen Mehilaisrekisteri.fi finns en öppen, gratis register- och 
karttjänst, som samlar Finlands biodlingar på ett och samma ställe. I och med 
förvärvet vill FBF tillhandahålla ett verktyg för säker rapportering av odlings-
platser, såväl för medlemmarna som övriga biodlare i Finland.

Med hjälp av webbplatsen kan odlarna se den ungefärliga platsen för närom-
rådets andra biodlares kupor, vilket gör det lättare att välja sin egen odlingsplats. 
Dessutom visar registret de raser som odlas, antalet kupor och hälsostatusen för 
samhällena, om den angivits. FBF:s logotyp och annan information kommer att 
uppdateras på webbplatsen i slutet av året, men webbplatsen fungerar redan nu.

"Vi tackar Ilkka Veiström för att han har skapat den nödvändiga och prak-
tiska tjänsten. Vi tror att den kommer att vara till verklig nytta för odlarna. Ju 
fler biodlare som anmäler sina odlingar till webbplatsen, desto större nytta, sä-
ger förbundets verksamhetsledareMirkka Aarrekorpi.

Upphandlingen har gjorts med finansiering från EU:s nationella delfinansie-
rade biodlingsprogram från budgeten för programperiod II. Vi kommer sena-
re att ge ytterligare information om hur webbplatsens uppdateringsarbete fort-
skrider.

Mirkka Aarrekorpi och Virpi Aaltonen

Biregistret i förbundets namn
För några år sedan förvärvade FBF webbplatsen Mehiläisre-
kisteri.fi. Förbundet hoppas att så många biodlare som möjligt 
skulle anmäla sin odlingsplats till tjänsten.

VAD GÖR DU NÄR EN BJÖRN 
HAR BESÖKT BIODLINGEN

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

Dokumentera händelsen och gör en anmälan 
till händelsekommunens landsbygdsombuds-
man1och den lokala rovdjurskontaktpersonen2. 
Landsbygdsombudsmannen behöver se skad-
orna för att du kan få ersättning. Om tjänste-
männen 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 
monterar 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. 

Av rovdjurskontaktpersonen får du aktuell in-
formation om björnar som rör sig i området och 
hjälp och instruktioner samt kontakten med jäg-
are i området. 

Anmäl skadan även till FBF. 
vaakapesa.fi/karhut/process.php

Sätt upp elstängsel runt odlingen och eventuel-
la 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: 
mehilaishoitajat.fi/mehilaishoitajille/karhut/ai-
tausohjeet-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/sv/viltforvaltningen/kontaktuppgif-
ter/sok-kontaktuppgifter/
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Regnet, som kom i augusti 
efter en torr sommar, in-
spirerade många växter att 
blomma igen. 

I observationsboken re-
gistrerades bland annat 
den rikliga blomningen av 
rödplister (Lamium purpu-
reum). På en skala från 0 till 
4 är rödplisterns nektarvär-
de 2.  Pollen som förs av bi-
na till kupan har en tegelröd 
eller rödorange färg.    T. O. 
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Biodlarna inbjuds till Skördeseminarium och årsmöte i Kuopio. 
Vid årsmötet 7.11.2021 kommer man att behandla ärenden enligt 8 § i förbundets stadgar. 

EU:s biodlingsprogram 
Skördeseminariet den 6.11  

och  FBF:s årsmöte 7.11 i Kuopio

Prover till tävlingen Finlands bästa honung 2021 ska lämnas in i förväg till förbundskontoret. 
Instruktioner för tävlingen finns i denna tidskrift på sidan 174.

LÖRDAG 6.11 EU-PROGRAMMETS SKÖRDESEMINARIUM

i Spa Hotell Rauhalahti, Katiskaniementie 8,
70700 Kuopio. Mer information om hotellet finns på rauhalahti.fi

OBS. Anmälan till seminariet obligatorisk. Antalet deltagare på 
seminariet kan komma att begränsas i enlighet med myndighets-
riktlinjerna för coronaviruset. Därför kommer seminariet också att 
streamas, och seminariet kan följas online. Onlinedeltagare måste 
också anmäla sig till seminariet.

SÖNDAG 7.11 ÅRSMÖTE

08.45–09.00  Kontroll av fullmakter

09.00–11.00  Aktuella ärenden

11.00–12.00  Årsmötets öppnande, 
 ordförandeHannu Luukinen

12.00–13.00  Lunch 

13.00–14.00  Årsmötet fortsätter 

14.00–14.15  Kaffepaus

14.15–15.00 Årsmötet

PRISER

Seminariet är gratis, men måltider och logi är 
avgiftsbelagda.
Alla nedanstående avgifter faktureras i förväg.

lördag 6.11
Seminariepaket 24,00 € 
(lunch och eftermiddagskaffe, utan logi)

Logi    I enkelrum 101 €/person/natt
   I dubbelrum 62 €/person/
natt

i trebäddsrum 54 €/person/natt
Spa ingår i logipriset.

OBS. Logikostnaderna debiteras i sin helhet om 
avbokning görs 29.10 efter kl. 15. 

För dig, som har förbokat frukost, finns kaffe och 
te samt en semla för 7,90 €/person.

söndag 7.11
Mötespaket 24,00 € 
(möteslunch och eftermiddagskaffe)

Morgonkaffe eller -te och frukostsemla (7,90 €)

10.00–10.05 Öppnande av skördeseminarium, FBF:S ordförande 
Hannu Luukinen

10.05–10.30  Honungskällans filosofi: Mera med mindre!, Kari 
och Päivi Lappi, Hunajajalähde Oy

10.30–11.05  Skörden direkt till konsumenten – möjligheter 
med partnerskapsjordbruk, doktorand Hannele 
Suvanto,, Helsingfors universitet, Ruralia-institutet 
KUMAKKA – projektet för hållbarhet, konkurrens-
kraft och jordbrukets anseende genom partner-
skapsjordbruk

11.10-11.40  Biväxter i kulturlandskapet och lite någon annan-
stans, fjärravläsning, biodlare, överinspektör Le-
ena Lehtomaa, NTM-centralen i Egentliga Finland

11.45–11.55  Vad säger kvalitetsstudier om honung?, Tarja 
Ollikka och Virpi Aaltonen, FBF

12.00–14.00  Lunch och provsmakning av tävlingshonung
14.00–14.10  Årets observationsodlare utses
14.10–14.30  Med i den internationella honungstävlingen–Lon-

don International Honey Awards, biodlarenRaimo 
Tervola

14.30–15.00 Ansökan om EU:s namnskydd för honung, fjärrfö-
reläsning, överinspektör Piritta Sokura, Livsmedels-
verket

15.00–15.30  Utbildningsprojektet More than honey inne på 
upploppet: Vad blev kvar?, projektledare Anneli 
Salonen

15.30–16.00  Kaffepaus
16.00–16.30 Honungssommaren 2021, projektkoordinator,Clau-

de Flener, projektet B-GOOD
16.30–17.00  Resultat av tävlingen Finlands bästa honung 2021 

och premiering av vinnarna

Buffémiddag (stekbuffé) 22 €/person från kl. 19 till 21.

REGISTRERING OCH ANTAL DELTAGARE

Delta i Skördeseminariet i Savolax

Skördeseminariet inleds med ett lokalt per-
spektiv som säkert kommer att vara till nytta 
för alla biodlare.  Kari och Päivi Lappi från 
Hunajalähde Oy förklarar hur man kan göra 
mindre och få ut mera, det vill säga hur deras 
företags produktivitet har förbättrats genom 
åren.

Skulle det löna sig att bli partner med konsu-
menten? Inom partnerskapsjordbruk åtar sig 
konsumenten eller till exempel restaurangen i 
förväg att köpa en överenskommen mängd av 
skördesäsongens produkter av producenten. 
Alltså till exempel ett samhälles eller en bi-
odlings honungsskörd. Doktoranden Hannele 
Suvanto från Helsingfors universitet förklarar 
hur modellen fungerar och vad den har att 
erbjuda biodlare.

ILeena Lehtomaas presentation går vi tillbaka 
till honungens upprinnelse för att bland annat 
studera biväxter i kulturlandskapet. Lehtomaa, 
som är chefsinspektör på NTM-centralen, 
berättar vilka fina alternativ det finns för bin i 
den finska floran. 

Från ängarna och vägrenarna fortsätter vi till 
laboratoriet och mikroskopet. Årligen ana-
lyserar FBF och låter utföra analyser av 150 
honungar. Tarja Ollikka ochVirpi Aaltonen 
belyser vad som analyseras i honungen och 
vad analysresultaten berättar om honungen.

Förra året fick vi följa Skördeseminariet från sofforna hemma, i år kan vi tillsammans 
delta i det i Kuopio. Återigen kommer det att finnas ett varierat utbud av information 

och underbara honungar.

 Raimo Tervola,känd för sina högkvalitativa 
arthonungar, talar också om honung. I våras 
deltog han i tävlingen London Honey Awards 
och berättar nu på Skördeseminariet om erfa-
renheten, vad tävlingen krävde och om man 
i London tyckte om lingonhonungen från Ule 
älvdalen lika mycket som hemma i Finland.

Piritta Sokura från Livsmedelsverket fortsätter 
om internationella möjligheter. När nu Lapp-
lands gamla, mjöliga potatissort, puikula, och 
Puruvesis siklöja en gång har EU:s namnskydd, 
varför skulle det inte också kunna gälla hon-
ungen från Lapplands myrbär eller lingonho-
nungen från finska moskogar? Sokura förklarar 
vad som skulle krävas för att få namnskydd för 
honung.

Mer än bara honung erbjuds naturligtvis till 
seminariegäster av projektet More than ho-
ney, som under de senaste tre åren utbildat 
odlare att producera produkter till kuporna 
och föda upp finska drottningar. Anneli Salo-
nen, som leder projektet i slutskedet, förklarar 
vilket material och kunnande som kommer att 
finnas tillgängliga för biodlare efter projektets 
slut.

Seminariet avslutas naturligtvis med honung. 
Först sammanfattar Claude Flener från projek-
tet B-GOOD de allmänna observationerna och 
särdragen i skördesommaren, sedan utses vin-
narna i tävlingen Finlands bästa honung 2021. 
Förra året valdes de vinnande honungarna av 
en expertpanel, nu kommer publiken att igen 
kunna välja sina favoriter.

Varmt välkommen!

Anmälan till skördeseminariet och årsmötet öppnar 11.10 kl. 9.00. Anmälan till både seminariet 
och FBF:s årsmöte ska skesenast 29.10.2021.
Det enklaste sättet att anmäla sig är att använda www.mehilaishoitajat.fi/tapahtumat >: Sadon-
korjuuseminaari ja vuosikokous Du kan också anmäla dig på FBF:s kontor: sml@hunaja.net eller 
010 387 4770.

Antalet deltagare i Skördeseminariet kan komma att begränsas i enlighet med gällande häl-
sosäkerhetsrestriktioner. Deltagare antas enligt det antal som tillåts av restriktionerna i anmäl-
ningsordningen. Arrangemangen för evenemanget följer rekommendationerna från RFV, social- 
och hälsovårdsministeriet och sjukvårdsdistriktet i Norra Savolax. Du bör också vara beredd på att 
bära munskydd i mötessalen. Engångsskydd finns på platsen. Du ska inte komma till seminariet 
om du har minsta symptom på influensa. Förbehåll för ändringar i evenemangets arrangemang.
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