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Skördeseminariet uppmuntrade deltagande i 
INTERNATIONELLA honungstävlingar
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av Zofuz Knudsen och Lars Fischer, 
som odlar bin på ön Fyn i Danmark. 
Vännerna och deras fruar bor i ett 
samhälle som ligger på en gammal 
plantskolas marker – omkring dem 
finns det gott om parker och träd-
gårdar.

Knudsen och Fischer har tre biod-
lingar: en lantlig och en skogsodling 
nära deras hem och en urban odling i 
staden Odenses centrum på marken, 
som tillhör ett gammalt kloster. Idag 
inrymmer klostret ett ålderdomshem, 
för vars boende odlarkompisarna re-
gelbundet berättar om biodling.  De 
har en stark social dimension i sin bi-
odling.

Kristalliseringen görs med 
omsorg

Huvuddelen av honungsskörden i 
landsbygdsodlingen kommer från 
rybs och raps. Under perioden från 
slutet av april till slutet av juli får 
man 40-50 kilo honung per bikupa. I 
staden är säsongen längre och slutar 
i mitten av september när murgrönan 
blommar. Det finns gott om grödor 
i staden, och cirka 60 kilo skördas 
per bo.

Precis som i Finland kristallise-
ras honung, som skördats från lands-
bygden i Danmark, lätt som hård 
och grov. Zofuz Knudsen och Lars 
Fischer satsar mycket på kristallise-
ring så att honungen mycket blir mjuk 
till konsistensen.  Där har de lyck-
ats ganska bra, eftersom deras kris-
talliserade honung har premierats tre 
gånger i Apimondias honungstävling 
- 2017 till och med som världens bäs-

Huvudtalarna på Skördeseminariet, Zofus Knudsen och Lars 
Fischer, berättade om sin egen biodling samt sina erfarenheter 
från Apimondias honungstävlingar. De danska odlarna 
uppmuntrade även sina finska kollegor att skicka sin honung till 
Apimondias tävling.

Zofuz Knudsens och Lars Fischers 
honung som valts till världens bästa 
honung är försommarhonung från deras 
egen hemodling på Fyns landsbygd.

ta honung. Naturligtvis har också de-
ras flytande honung varit framgångs-
rik i tävlingen. År 2015 vann den en 
silvermedalj i sin serie.

"Vi vill prova allt"

När Knudsen och Fischer får frågan 
om hur de blev de första danskar-
na att delta i Apimondia-tävlingen 
skrattar de och säger att de är experi-
mentvilliga äventyrare. Efter att slut-
ligen ha vunnit titeln bästa honung i 
världen, bestämde sig Zofuz Knudsen 
för att ansöka om att bli domare i 
tävlingen och Lars Fischer i sin tur att 
bli föredragshållare i Apimondia. Nu 
har männen också sådana erfarenheter 
inom biodlingen bakom sig.

Duon uppmuntrar också finländ-
ska biodlare att skicka sin honung 
till Apimondia-tävlingen. Först tän-
ker Fischer att kristalliserad honung 

säkert har de bästa förutsättningarna 
att lyckas, eftersom de nordiska län-
derna verkligen vet hur man produ-
cerar kristalliserad honung, och inte 
lika många av den deltar i tävlingen 
som flytande honungar. Sist konstate-
rar dock odlarkompisarna att det bäs-
ta är att tävla med den honung, som 
man själv tycker bäst om. Domarna 
vill också alltid ha överraskande sma-
kupplevelser.

Zofuz Knudsens och Lars Fishers 
videopresentation kan ses på SML:s 
YouTube-kanal.

Virpi Aaltonen

MER OM SEMINARIET I TIDNINGEN OCH PÅ NÄTET
Skördeseminariet hölls den 14 november som fjärrevenemang från SML:s kontor 
i Helsingfors. Mer än 200 odlare från hela Finland hade anmält sig för att lyssna 
på presentationerna. 

Förutom Zofuz Knudsen och Lars Fischer hörde man på seminariet Suvi Lu-
oma,forskningschef på Foodwest, som sammanfattade det viktigaste bidraget 
från konsumentundersökningarna om honung, som genomförts på uppdrag av 
SML. Mera om detta kan du läsa på sidorna 196–197. BiodlarenTeemu Aitta-
maa berättade historien om sin toppmoderna honungsförpackning. Den kan 
ses på webbplatsen korpikuusikonhunaja.fi. Anneli Salonen hade sammanställt 
i sin presentation ett regelverk för förpackning av honungsprodukter, som pre-
senteras på sidorna 188–189. Maritta Martikkala talade om skördesommaren 
och priserna på honung; mera om dessa på sidorna 200-202. I slutet av semina-
riet berättade Anneli Salonen om kvaliteten på tävlingens honungsprover och-
Virpi Aaltonenpresenterade tävlingens domare och de vinnande honungarna.

Seminariets presentationer finns på SML:s hemsida: mehilaishoitajat.fi -> Fin-
lands biodlingsprogram -> Programevenemang 2020 -> Skördeseminarium 2020

Skördeseminariet som var planerat 
för Kuopio i samband med Obser-
vationsodlarseminariet flyttades till 
Tammerfors eftersom det beslöts att 
hålla Skördeseminariet som ett webi-
narium. Det kom ett bra antal deltaga-
re, även om någon alltid måste utebli 
i sista minuten på grund av influen-
sasymptom. Odlarna uppförde sig på 
ett glädjande ansvarigt sätt. 

Seminariet behandlade olika ob-
servationsodlarverksamheter och sär-
skilt olika varroabekämpningstea-
mens och vågkupeodlarnas verksam-
het. Men det var också viktigt att od-
larna träffades och utbytte erfaren-
heter, något som inte kan upplevas i 
webinarier.

Vågkuporna anger den aktuella 
skördesituationen

Beräkningen av kvalster är ett idogt 
arbete som några odlare i åratal fort-

Observationsodlarna 
samlades i Tammerfors
På Observationsodlarseminariet undersökte vi digitala verk-
tyg som lämpar sig för beräkning av kvalster och vi hörde 
hur data från vågkupor kan utnyttjas.

satt med på ett berömvärt sätt. För att 
kunna dra några slutsatser behövs det 
dock resultat från en större grupp. I 
seminariet försökte man hitta digi-
tala verktyg, som skulle underlätta 
räkningen av kvalster, men som fort-
farande kräver experiment och ut-
veckling. Den traditionella räkningen 
fungerar briljant och säkert.

Informationen från vågkupor har 
funnits sedan 2012. Resultaten rap-
porterades av Sakari Raiskiofrån 
Naturresursinstitutet. Med hjälp av 
vågkupenätverket kan man förutsä-
ga årets skörd, och när nätverket väx-
er, kan noggrannheten i prognoser för 
skördesituationen ännu förbättras. Det 
antal vågar, som EU-programmets fi-
nansiering tillåter, kommer att köpas 
in under den kommande sommaren.

Observationsodlare producerar in-
formation som gynnar hela biod-
lingssektorn. Du kan delta i verksam-
heten genom att registrera dig hos 

Eeva-Liisa Korpela (uppföljning av 
vågkupor och lönsamhetsberäkning) 
ellerMaritta Martikkala (varroakon-
troll och avelsbedömning). Fler ob-
servationsodlare behövs och önskas 
välkomna.

Maritta Martikkala

SML:s observationsodlarverksamhet är en viktig 
del av utvecklingen av biodlingen och av att lotsa 
sektorn framåt. Observationsodlare producerar 
information och erfarenheter, som spelar en viktig 
roll i sektorns utveckling. Valet av årets observa-
tionsodlare är bara en liten del av den uppskattning 
vi vill ge dessa aktiva biodlare.

Biodlingens forsknings- och hälsoutskott vägle-
der och övervakar observationsodlarnas verksamhet 
och ger årligen styrelsen förslag på en aktiv odlare 
som "Årets observationsodlare". I år valdes arbets-
paret Juho och Jouni Joutsimatka från Kuhmois.

Fadern Jouni och sonen Juho sköter tillsammans 
sina bin smidigt och flexibelt. De började med våg-
kupor år 2015; dessutom har de varit involvera-
de i lönsamhetsberäkning och avelsbedömning se-
dan början.

Maritta Martikkala

Årets observationsodlare, arbetsparet Jouni och Juho Joutsimatka
Jouni och Juho Joutsimatka, som har sin biodling i Kuhmois, valdes till Årets observationsodlare 2020. 
Utnämningen tillkännagavs vid Skördeseminariet den 14 november.

M
ar

itt
a 

M
ar

tik
ka

la

T.O.

vaakapesa.fi
Vågkupeuppföljningen har över-
förts till en ny server och samtidigt 
har dess direkta webbadress änd-
rats till ett nytt, kortare format. 
Annars är sidorna oförändrade 
och kan även nås som tidigare via 
SML:s hemsida
mehiläsihoitajat.fi-> Vaakapesät.
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Totalt deltog 134 honungar i tävling-
en Finlands bästa honung 2020, varav 
en jury bestående av kvalitetskommit-
téns medlemmar valde ut tävlings-
proverna till finalen. Fem kandidater 
från serien kristalliserad, flytande och 
regionalhonung hamnade på bordet. 
Endast tre sorthonungar nådde fram 
till finalen, eftersom de övriga proven 
uppfyllde antingen inte sorthonungs-
kraven eller hade kvalitetsfel. 

Mångsidig professionell jury

På grund av coronaepidemin kunde 
allmänheten inte smaka på finalho-
nungarna, men vinnarna utvaldes av 
en panel på fem personer av livsmed-
elsproffs med produktexpertenAnni 
Kuljufrån SOK, journalisten, ölex-
pertenAnikó Lehtinen,frilansmatre-
daktörSuvi Rüsterprofessor i organo-
leptisk utvärderingMari Sandelloch 
köksmästaren, matentreprenörenJou-
ni Toivanen.

Varje domare gav honungen, som 
han eller hon tyckte var bäst i serien 
5, den näst bästa 3 och den tredje bäs-
ta 1 poäng. Dessutom röstade varje 
domare separat för den bästa honung-
en i hela tävlingen.

Serievinnare 
från hela Finland

Den här gången ägde den tuffaste 
striden rum i en mycket högkvalitativ 
och smakrik serie regionala honung-
ar. Till sist vannHeikki Dubatscheff 
med sin honung producerad i Hieta-
saari, Uleåborg, där juryn bland annat 
hittade aromer av äppelpaj och rostat 
socker.

I år lyckades urbana honungar 
bäst i serien flytande honung. Till vin-
narpallen nåddeLaura och Jarmo 
Katavisto från Helsingfors. Deras 
honung prisades för sin förvånans-
värt starka och rikliga smak, vackra 

LINGONHONUNG charmade honungsdomarna
Högkvalitativ lingonhonung är en fullträff för de 
finska smaklökarna. Raimo Tervolas lingonhonung 
har flera gånger av odlarpubliken valts som den bästa 
i Finland, och nu gjorde även livsmedelsproffs detta. 
De bästa honungarna i de övriga serierna kom den 
här gången från Saarijärvi, Helsingfors och Uleåborg.

färg och goda munkänsla.
Hos flera domare framkallade den 

kristalliserade serien smakminnen av 
barndomens honung. Som den bästa 
i denna serie röstades saarijärvibon-
Risto Pykälämäkishösthonung, som 
beskrevs som genuin och mångsidig i 
smaken. Bland dofterna hittades bul-
le med smöröga och kola.

Sorthonung ger nya 
upplevelser åt domarna

Honungarna i sorthonungsserien – 
lingon, honung av honungsdagg och 
ljung – var endast bekanta för Anni 
Kulju, som bedömer honungar på 
SOK. I synnerhet förundrades ju-
ryn över den bubblande konsistensen 
av ljunghonung och den bitterhet 
som observerats i smaken, liksom 
honungsdagghonungens mörker och 
smak som uppfattades som sirapsak-
tig. Men alla honungar i serien prisa-
des för sin smak – mest dock seriens 
vinnare, Raimo Tervolas lingonho-
nung, som beskrevs som kolaaktig, 
mild och med flyt i munkänslan. .

I slutändan avgjordes hela tävling-
en med en knapp marginal, endast en 
röst, för lingonhonung, eftersom en-

Många biodlare skulle vilja ha vacker rödskimrande 
lingonhonung i sina kupor. Raimo Tervola berättar att 
det viktigaste i produktionen är en lämplig odlingsplats.

"Jag har två biodlingar på lingonheden i Muhos, från 
vilka jag fått lingonhonung nästan varje sommar. Den-
na hed är en utmärkt plats för produktion av lingonho-
nung, eftersom inga konkurrerande växter, såsom hal-
lon, blommar där samtidigt med lingon."

För sorthonung måste kuporna flyttas till platsen vid 
en lämplig tidpunkt. "Den andra odlingens kupor för vi 
tidigare till platsen, eftersom det finns ett kärr intill den 
där jag har fått lite blåbärshonung och hjortronhonung. 
Kuporna i den andra odlingen förs dit när lingonblom-
ningen börjat”, berättar Tervola.

Efter lingonblomningen flyttar Tervola den ena od-
lingens kupor till bra platser med dunört, den andra blir 
kvar efter skörden i väntan på att dunörten ska blomma.

Man kan inte förvänta sig att få lika mycket sortho-
nung som flerblomshonung. “Den senaste skörden var 
ungefär 20 kilo per kupa. Under bra skördeår, som till 
exempel 2014, blommade lingonen i området med helt 
vita blommor.  Det är då jag har nått en skördenivå i ge-
nomsnitt på 60 kilo”, uppskattar Tervola.

När finländarna har visat att de tycker mycket om 
Tervolas lingonhonung, har odlaren börjat drömma 
om även större honungstävlingar. Kanske får vi 2022 
en finsk representation till Apimondias honungstävling.

Virpi Aaltonen

KRISTALLISERAD HONUNG
40 Risto Pykälämäki, Saarijärvi, hösthonung 18 poäng

23 Esa Jussila, Jokela   11 poäng
88 Jorma Sahinaho, Saarijärvi    7 poäng
72  Villilän Mehiläistarhat, 
       Johanna och Sampsa Haijanen, Letala   6 poäng
89  Jorma Sahinaho, Saarijärvi    3 poäng

FLYTANDE HONUNG
123 Laura och Jarmo Katavisto, Helsingfors 16 poäng
25  Marja Vinni och Asko Niemelä-Koura, Vanda,
 Honung från Klockarmalmen i Esbo 12 poäng
92  Jorma Sahinaho, Saarijärvi    8 poäng
75  Arja Korhonen, Varpaisjärvi    5 poäng
17  Raimo Tervola, Uleåborg    4 poäng

ENBLOMSHONUNG
16  Raimo Tervola, Uleåborg, Lingonhonung 23 poäng
90  Jorma Sahinaho, Saarijärvi, 
 Honung av honungsdagg   15 poäng
91  Jorma Sahinaho, Saarijärvi, 
 Ljunghonung            7 poäng

REGIONAL- ELLER SÄSONGSHONUNG
28 Heikki Dubatscheff, Uleåborg, 
 Hietasaari närhonung     16 poäng
15 Raimo Tervola, Uleåborg, 
 Honung från Ule älvdal  12 poäng
70 Petra Öhman, Houtskär, 
 Försommarhonung   12 poäng
4  Aytac Manilaci, Esbo, 
 Honung från Trastmossen, Esbo    6 poäng
83 Pertti Harmaala, Oulunsalo 
 Honung från Limingovikens kustäng    1 poäng

LOKALFÖRENINGARS BÄSTA HONUNG (3 bästa)
11 Stadin Tarhaajat och Hunajafrendit, 
 Marja Vinni och Asko Niemelä-Koura
12  Pohjolan Mehiläishoitajat, 
 Jorma Taipaleenmäki, Kempele
15  Uudenmaan Mehiläishoitajat, 
 Kiurun hunaja ay / Olli och Paula Kiuru, Vanda

Hemligheten bakom 
lingonhonung

dast två av domarna röstade på sam-
ma honung som den bästa. 

Vinnaren av föreningstävlingen 
hämtades från Klockarmalmen 
i Esbo

I år avgjordes föreningarnas bästa ho-
nung bland sex prover.  Honungarna i 
serien rankades av Anneli Kankare, 
som har haft en lång karriär som 
konsumentrådgivare på SML och har 
utmärkt erfarenhet av kvalitetsbe-
dömning av honung.

Som den bästa honungen ranka-
de Kankare den honung som skördats 
från Klockarmalmen i Esbo av Stadin 
Tarhaajat och Hunajafrendit, produce-
rad av Marja Vinnioch Asko Nieme-
lä-Koura. Kankare beskrev den vin-
nande honungen som en kvalitativt 
oklanderlig, nyanserad honung med 
en lång, bra eftersmak och en fin, 
ovanlig nyans.

Mer information om honungstäv-
lingen och juryns och finaldomarnas 
bedömningar finns på SML:s webb-
plats: mehilaishoitajat.fi ->Suomen 
mehiläishoito-ohjelma -> Ohjelman 
tapahtumat 2020-> Sadonkorjuuse-
minaari 2020

Virpi Aaltonen
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Raimo Tervolas biodling vid stranden av Muhosjoki. En 
björn besökte odlingen år 2015, och bilden visar den 
upprullade skogsträdgården efter besöket.  Där håller 
inte längre Tervola kuporna året runt, men tar dem dit 
för lingonblomning.
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Mika Olsbo, Paula Collan, Josefiina Keskustalo och Anneli 
Salonen kommer i år att vara med honungstävlingens för-
handsjury. 

Professorn i organoleptisk utvärdering Mari Sandell (till vänster) ingick i den 
expertpanel som valde de vinnande honungarna i enskilda serier. Anneli Kan-
kare bedömde däremot honungarna i föreningsserien.
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Det är mycket viktigt att alla odlare 
kommer ihåg och förstår att honung 
är surt och löser därför upp metaller. 
De enda material som lämpar sig för 
bearbetning av honung är rostfritt 
stål och livsmedelsplast. 

Maritta Martikkala
biodlingsrådgivareAKTUELLT INOM BIODLING 6/20

De högkvalitativa honungarna i skör-
deseminariets honungstävling är en 
verklig källa till stolthet. Det är dock 
inte värt att sätta näsan i vädret, utan 
vara uppmärksam och komma ihåg 
att överraskningar kan slå till från 
oväntat håll.

När det gäller honungens fuktig-
het och uppvärmning vet finska bi-
odlare redan hur man ska göra rätt. 
Honungar börjar sällan jäsa, och åt-
minstone slutar inte jästa honungar 
på butikshyllorna.  Fuktigheten mäts 
och riskerna är kända. På samma sätt 
kan odlare vid uppvärmning av ho-
nung agera i enlighet med honungs-
förordningen och SML:s riktlinjer 
för God praxis, och alltför höga nivå-
er av HMF, eller hydroximetylfurfur-
alhalter, förekommer knappast längre.

Kvaliteten på honung kräver 
konstant noggrannhet av biodlaren

Spår av främmande ämnen i honungen kan endast detekteras 
i laboratorieundersökningar. Odlaren kan inte upptäcka dem 
sensoriskt. Därför är det viktigt att vara försiktig både i od-
lingsoperationerna och vid bearbetning av honung.

Det är lätt att kontrollera saker 
som kan upptäckas med sinnen, men 
osynliga, smaklösa och luktfria fak-
torer överlämnas till odlarens exper-
tis och noggrannhet. Resultatet av 
honungens laboratorietest kan där-
för komma som en överraskning, om 
man inte haft tillräcklig information 
om riskställena. 

Livsmedelsverket övervakar  
årligen resthalter

Livsmedelsverket samlar årligen in 
60 honungsprover för resthaltsana-
lyser. Under de senaste tio åren har 
bara ett fåtal gånger resthalter hittats 
i honungar, men målet är naturligtvis 
nolltolerans.

Ibland har man i analyserna fun-
nit en liten mängd kumafos, den akti-
va föreningen i ett i Finland förbjudet 
varroabekämpningsmedel. Utredning-
en visade att odlarna hade köpt be-
kämpningsmedlet utomlands. Rester 
av dessa selektiva bekämpningsme-
del som användes ännu på 1990-ta-
let – främst tau-fluvalinat –hittas fort-
farande i små mängder till exempel i 
bivax. Det är därför bra att ämnen är 
förbjudna i Finland och vi bekämpar 
varroa med naturliga syror och tymol.

Användning av antibiotika 
en helt onödig risk
Små halter av antibiotika har också 
hittats i tre fall. Antibiotika är inte 
tillåtna i biodling förutom i speciel-
la undantagsfall på grundval av så 
kallade kaskadbestämmelser. Läke-
medelsrester är en mycket hög risk. I 
allmänhet används antibiotikamedici-
nering för att bota amerikansk yngel-
röta, och i fall som har uppdagats, har 

gammalt slitet filter som redan en 
gång slängts. I utredningen av det 
andra fallet drogs däremot slutsatsen 
att källan var en gammal gryta, som 
reparerats genom lödning och där 
honung hade lagrats.

Mycket besvärande är förra som-
marens incident, då man var tvungen 
att återkalla honung på grund av en 
för stor blyrest. En återkallelse mås-
te göras om det i honungen hittas nå-
gon undersökt rest av en kemisk för-
ening, som ligger utanför de tillåtna 
gränsvärdena. I det här fallet hade od-
laren agerat noggrant och efter bästa 
förmåga, och det fanns inget sätt att 
hitta källan till resterna. Sist och slut-
ligen och tack vare odlarens egna an-
strängningar, avslöjades källan till 
bly. Blyet hade lossnat från fogarna 
på sedimentkärlet, även om honungen 
bara var i kärlet i 24 timmar.

Uppmärksamhet på kärl som 
används i behandling av honung

Biodlaren ska behärska en enorm 
mängd saker, och i grundkursen hin-
ner man inte till annat än bara en bra 
början. Under de senaste åren har 
många nya odlare har kommit till sek-
torn. Utbildning i faktorer och frågor 
som påverkar kvaliteten på honung 
och andra biprodukter är därför alltid 
aktuell.

Jag började själv som biodlare 
1994 och jag minns att det på den ti-

En av de mest intressanta talarna 
på National Honey Show i London 
var Etienne Bruneau från Bel-
gien, ordförande för Copa-Cogecas 
honungsarbetsgrupp. Redan länge 
har honungsfalsifikat skapat debatt 
hos och oroat europeiska biodlare. 
I sin presentation visade Bruneau 
resultat och statistik som får en att 
tänka på förfalskningsproblemet

Många sätt att förfalska

Att förfalska honung är lönsamt 
när priset på honung är högt eller 
klart bättre än på en sockerlösning. 
Förfalskningar görs till exempel 
på följande sätt: Honungen späds 
med sockerblandningar och mo-

Honungsfalsifikat skapar debatt i Europa
Ute i världen är förfalskning av honung en professionell affärsverksamhet. 
Etienne Bruneau talade om förfalskningar på National Honey Show i London.

resterna orsakats av brister i läkeme-
delsregistrering och brist på förståelse 
för karenstider.

Det sorgligaste med läkemedels-
rester är att du kan bli av med ameri-
kansk yngelröta helt utan medicine-
ring. Amerikansk yngelröta kan be-
handlas genom att sanera sporerna, 
som orsakar sjukdomen genom brän-
ning, ut ur kupan och hela odling-
en.  Alla kakorna ska smältas ner och 
utrustningen genomgå en grundlig 
rengöring, antingen man medicine-
rar eller inte. Medicineringen är allt-
så en helt meningslös risk. Blotta sa-
neringen tar bort sporerna, eller åt-
minstone minskar dem så mycket att 
de små larverna inte längre blir sjuka 
och inga nya sporer skapas. Den lil-
la mängden sporer försvinner med ti-
den av sig själv, om inte nya sporer 
erhålls, till exempel genom ett rån.

Bly kan lossna 
från honungskärlets fog

Under årens lopp har också bly över 
den tillåtna koncentrationen hittats 
i några fall. Enligt uppgifter från 
Livsmedelsverket kom en officiell 
utredning fram till att källan var ett 

difieras med färgämnen. Bin matas 
med sockerlösning och sockret som 
lagrats av bin (hos oss lika med vin-
terfoder) säljs som honung. Man tar 
nektarn ur kupan så fort man fått den 
i vaxkakorna, med andra ord som 
helt rå, och torkar den. Denna typ av 
honungsförfalskningar förekommer 
särskilt i Kina.

För billig honung 
är knappast honung

Honung, som kostar bara en euro per 
kilo, kommer från Kina till Storbri-
tannien. I sitt framträdande frågade 
Bruneau skrattande om det då kunde 
vara fråga om honung. På grund av 
priskonkurrensen betyder falsk ho-

nung enorma inkomstförluster för 
europeiska biodlare. Förfalskningar 
fabriceras också i Europa: billig ki-
nesisk förfalskad honung eller sock-
erblandningslösningar blandas med 
honung, som produceras i det egna 
landet, och säljs som äkta honung.

Förfalskarna ligger bara ett steg 
efter de senaste laboratorietekni-
kerna. I och med utvecklingen av 
en ny metod för att skilja förfalsk-
ningar säger Bruneau, att det inte 
kommer att ta många månader, inn-
an en ny, mer sofistikerad förfalsk-
ning redan finns på marknaden. Ute 
i världen är förfalskning av honung 
en omfattande professionell affärs-
verksamhet.

Maritta Martikkala

den pratades mycket om honungens 
kvalitet. Det talades, förutom varroa-
bekämpningsmedel och övriga med-
iciner som odlaren själv tillfört ku-
pan, också om kärlen för behandling 
av honung och om slungor. 

Den utrustning som används för 
bearbetning av honung måste vara 
hel, och kärlens och till exempel slun-
gans fogar vara i gott skick. Fogar-
na på några gamla honungsbehand-
lingskärl kan ha förtennats och kan 
lösa upp tungmetaller i honung. Ho-
nungsslungan kan också ha korgar 
med spruckna plastbeläggningar och 
är därför obrukbara.

HUR KOMMER MAN NER TILL 
NOLLNIVÅN FÖR RESTER?
Vi kan bli av med rester genom ansvars-
fullt agerande, både när vi tar hand om 
bin och vid bearbetning av honung.
● Varroabekämpning är inget onö-

digt.
● Endast tillåtna metoder eller 

naturliga syror och tymol  för 
varroabekämpning ska använ-
das.

● Amerikanska yngelröta behand-
las med sanering genom brän-
ning.

● Kontrollera regelbundet tillstån-
det hos behandlingskärlen och 
utrustningen.

● Endast kärl av rostfritt stål och 
livsmedelsplast används för att 
bearbeta honung.

● Vårfodring görs endast för vä-
sentliga behov.

● Se till att överflödiga vinterfoder-
kakor avlägsnas från boet före 
skördetiden.
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Se till att fogarna på både slungan 
och alla honungsbehandlingskärl är 
i gott skick. En förtennad fog är alltid 
en risk. Även en kort stund i kärlet 
kan ta lösa upp sådana mängder 
tungmetaller till honungen, som över-
skrider de tillåtna mängderna

Ett helt års honungsskörd kan bli till 
farligt avfall om antibiotika eller andra 
rester hittas i honungen. Denna helt 
onödiga risk kan undvikas genom att 
noggrant sanera amerikansk yngelröta 
genom bränning och att se till att alla 
kärl, som används i behandling av ho-
nung, är lämpliga. 
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I Danmark studerades honungar 
i olika laboratorier 
– resultaten var häpnadsväckande
Det danska biodlarförbundet försökte undersöka tillförlitligheten 
hos laboratorietester i samband med honungsförfalskning. 
Resultaten från de olika laboratorierna visade sig dock strida mot 
varandra.

Honungsfalsifikaten har redan 
länge oroat odlarna.  Kapp-
löpningen med förfalskarna 
tvingar laboratorier att ut-

veckla sina analysmetoder för att bli 
ännu effektivare. Samtidigt visar sig 
dock den andra sidan av den effektiva 
jakten på förfalskningar: även vanlig 
högkvalitativ honung kan falla offer 
för misstankar om förfalskning.

Under senare år har man i Dan-
mark har upptäckt ett antal fall där en 
grossistköparen lämnat in den inköp-
ta honungen för analys och resultatet 
har varit en misstanke om förfalsk-
ning, som lett till att honungspartiet 
ratats. Detta har orsakat huvudvärk 
för odlarna.

Fjorton prover  
till två laboratorier

Danskarna beslutade därför att skicka 
14 olika honungsprover för analys 
till två europeiska forskningslabo-
ratorier. Man begärde en analys om 
förfalskningsmisstanken och bad om 
att metoden, som används, skulle 
vara LC-HRMS (Liquid chromato-
graphy coupled to high resolution 
mass spectrometry) -metoden, för att 
resultaten skulle vara jämförbara.

Ett prov hade redan gett resultatet 
att honungen misstänks vara en för-
falskning. På våren hade ett prov av-
siktligt valts ut nära en plats för lar-
ver, så att vinterfoder med stor sanno-
likhet kunde finnas med. Andra pro-
ver valdes noggrant ut så att de var 
högkvalitativa honungar. Två finska 
vårhonungar ingick också.

Resultaten motstridiga

Analysresultaten från laboratorierna 
var märkliga. Eurofins hittade sju 
och FoodsQS däremot fem potentiellt 
förfalskade honungar. Enligt Euro-
fins var provet, som specifikt antogs 

vara blandat med vinterfoder, inte 
falskt. Detta prov analyserades inte 
av FoodQS-laboratoriet.  Dessutom 
var inte alla FoodQS misstänkta pro-
ver misstänkta i Eurofins analys och 
vice versa.

Om mindre än 5 % sackaros hit-
tas i provet anges det i Eurofins ana-
lyssvar, att tecken på sockersirap el-
ler vinterfoder hittades i provet och 
påpekades, att provet bör analyseras 
med hjälp av kompletterande meto-
der. Enligt analysen var därför hälf-
ten av proverna misstänkta eller så 
hade vinterfoder blandats in. Om dä-
remot mer än 5 % av sackaros hittas, 
anges det i svarstexten att provet inte 
överensstämmer med bestämmelser-
na i EU:s honungsdirektiv (2001/110/
EG, artikel 1 och Annex II).

Ett annat företag, FoodQS, upp-
gav inte om det fanns mindre än el-
ler mer än fem procent sackaros. I 
svarstexten anges helt enkelt att vis-
sa spår av tillsatt sockersirap upptäck-
tes. Dessa spår är inte typiska för äk-
ta honung, och därför är provet miss-
tänkt. Dessutom nämns det i deras 
text att det inte är möjligt att skilja 
mellan förfalskning och rester av fo-
dersocker.

I fodringen ska man 
verkligen vara försiktig

Danska biodlingsrådgivareFlemming 
Vejsnæsoch Ole Kilpinen, uppmanar 
odlarna att vara mycket uppmärksam-
ma. I slungningen ska man inte an-
vända kakor, där det kan finnas rester 
av vinterfoder. Dessutom varnar man 
för situationer där man varit tvungen 
att använda sockerlösningsfodring 
under ett eventuellt skördeuppehåll 
på sommaren. I det här fallet måste 
odlarna vara mycket försiktiga, så att 
inget extra foder hamnar i honungen.

Se till att vinterfoder inte blandas i 
honungsskörden. Ta vid behov bort 
överflödiga vinterfoderkakor på vå-
ren. 

Maritta Martikkala
biodlingsrådgivare

Ett samhälle, som fodrats väl på 
hösten, klarar sig tills pilen blommar.  
Fodra på våren endast vid behov och 
i mycket små portioner. På så sätt 
lagrar bina inte sockerlösningen, och 
risken för sockerblandning i honung-
en är obefintlig.
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Enligt skördeunder-
sökningen erhölls förra 
sommaren cirka 32 kilo 
honung per bikupa. Tack 
vare det stora antalet ku-
por, steg dock den totala 
skörden något över ge-
nomsnittet, till 2,2 miljo-
ner kilo.

Totalt inkom 174 svar på skördeun-
dersökningen som genomfördes i 
november. Av de tillfrågade höll 163 
på med konventionell biodling och 11 
var ekologiska odlare. Medelåldern 
för respondenterna var 55 år, vilket 
var högre än i skördeundersökningar 
2018 (53) och 2019 (52 år).

De flesta svaren kom från odlare 
i Nyland (30) och Egentliga Finland 
(23). Därefter kom Birkaland (15) och 
Tavastland, Mellersta Finland och 
Norra Österbotten (14 svar vardera).

Skörden per kupa 
under genomsnittet

Enligt skördeundersökningen är biod-
lingssektorns nyckeltal följande:

● genomsnittlig skörd 32 kg/kupa
● honungsskörd totalt 2,2 miljoner 

kilo
● Antal produktionskupor 1.6.2020: 

69 800 st
● antal övervintrade kupor 

30.9.2020: 82 200 st
● över ett år gammalt lager av 

honung vid månadsskiftet juli och 
augusti 875 ton

● Förlusten vintern 2019–2020 
18% (genomsnitt av skördeun-
dersökning och COLOSS-under-
sökningar)

Den långsiktiga genomsnittliga skör-
den per bikupa är ca 40 kg, så ho-
nungsskörden sommaren 2020 var 
tämligen svag. Ett stort antal kupor 
förbättrade dock situationen och den 

Ett stort antal kuporförbättrade den 
tämligen svaga honungsskörden

totala skördeuppskattningen på 2,2 
miljoner kilo ligger över genomsnittet 
för 2010–2019 (1,9 miljoner kilo). I 
slutet av september började nästan 
lika många kupor övervintra som för 
ett år sedan, då det uppskattade an-
talet kupor var 83 900.

Pollineringstjänst 
bedrivs av en tredjedel

I pollineringstjänsten hade 33 pro-
cent av odlarna kupor. Tjänsten de-
finierades brett i undersökningen 
– kuporna kunde ligga i närheten av 
grödor, som kräver insektspollinering 
också på en permanent odling, och 
odlarna fick nödvändigtvis inte betalt 
för tjänsten.

Däremot ingick inte kupor, som 
pollinerade de egna grödorna, vil-
ket förmodligen förklarar skillnaden 
med resultaten iSalla Holopainens 
avhandling. I hennes enkätundersök-
ning i projektet POLLINERINGSNYTTA 
rapporterade så många som hälften 
av odlarna att de producerade polli-
neringstjänster.

Omkring 13 procent av de tillfrå-
gade flyttade sina kupor för polline-
ringstjänsten. Motsvarande siffra år 
2018 var 12 procent.

Producenter av sorthonung 
fortfarande få

Nio procent av odlarna uppgav att 
de producerade sorthonungar och 
för detta ändamål flyttade 6 procent 
av odlarna sina kupor. Andelen sort-

honungsproducenter hade minskat 
något jämfört med skördeundersök-
ningen hösten 2019, då andelen var 
11 procent.

Finlands EU-finansierade biod-
lingsprogram har satt en målnivå för 
2021 för pollineringstjänster och pro-
ducenter av sorthonung till 15 pro-
cent av alla biodlare. När det gäller 
pollinering befinner vi oss i en bra si-
tuation, även om SML vill uppmuntra 
fler odlare att ta betalt för tjänsten. 
Enligt skördeundersökningen finns 
det ännu utrymme för förbättring i 
produktionen av sorthonung.

Fler svar behövs

De 174 tillfrågade odlarna utgör cirka 
fem procent av de finländska odlarna. 
Slutsatserna från skördeundersök-
ningen bör därför betraktas med re-
servation. De siffror, som kan beräk-
nas utifrån undersökningen, används 
dock bland annat för att övervaka 
EU-programmets effektivitet och för 
ansökning om finansiering. Därför 
skulle det vara mycket viktigt att un-
dersökningen ger en heltäckande bild 
av biodlingssektorn i Finland.

Om du har idéer om hur du kan 
göra det mer attraktivt att svara 
på en skördeundersökning, kan du 
skicka dem till undertecknad: eeva-lii-
sa.korpela@hunaja.net. Tack till alla 
som svarat på undersökningen, ditt 
arbete är mycket viktigt för utveck-
lingen och intressebevakningen i he-
la branschen!

Eeva-Liisa Korpela

Björnbär är en bra nektarväxt. I och med den globala uppvärmningen ökar 
odlingen av björnbär i Finland.
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Den andra delen av konsumentunder-
sökningen om honung, på uppdrag 
av förbundet, genomfördes i Tam-
merfors i början av september. Totalt 
bedömde 55 konsumenter fyra till sin 
struktur olika honungar och nio oli-
ka honungsförpackningar. Dessutom 
kunde panelisterna bedöma om de 
ansåg att de förpackningslösningar, 
som används i andra produkter, var 
lämpliga för honung.

Mjuk och flytande 
nästan lika tilltalande

I början av testet fick varje bedömare 
fyra små plastbägare med honung. 
I dem kunde man smaka på mjuka, 
ganska hårda, grovkornig och flytan-
de honung. 

Flest poäng i testet med en hårs-
mån fick den mjuka, finkorniga hon-

ligt blomsterprydda förpackning som 
den mest attraktiva.  Förpackning-
en tilltalade med sin elegans och en-
kelhet. Den andra förpackningen var 
en burk med bietikett från Ahontupas 
odlingar och den tredje förpackningen 
med blomsterhonung från Mesimes-
taris Pientuottaja, med en björn som 
biodlare på sidan av förpackningen.

Alla testförpackningar fick på en 
skala från 1 till 7 ändå mer än 4 i be-
tyg, vilket innebär att ingenting var 
svag enligt panelen.

Kuningatar gynnad tack vare 
förtrogenhet

På frågan om vilken av förpackning-
arna konsumenten kunde tänka sig att 
köpa, kilade Kuningatar-förpackning-
en på andra plats efter Eloisa hunaja 
och före en burk från Ahontupas od-
lingar. 69 procent av de som svarade 
var villiga att köpa Eloisa hunaja och 
64 procent Kuningatar. I kriterierna 
för att köpa Kuningatar-honung beto-
nades förtrogenheten med produkten 
och förpackningen, liksom den stiliga 
och tydliga förpackningen

När panelen ombads med några få 
ord berätta vad de tyckte om förpack-
ningarna de hade valt, var det tradi-
tionen och förtrogenheten som ansågs 
vara viktigast. Andra viktiga kriterier 

Konsumentundersökning-
en av honung bjöd på en 
liten överraskning: panelen 
bedömde mjuk, finkornig 
honung som något mer att-
raktiv än flytande honung. I 
förpackningarna tilltalades 
konsumenterna mest av 
elegansen och tydligheten, 
men ögonen fastnar också 
lätt på en välbekant ho-
nungsburk. ungen. Testarna tyckte att honungens 

fasthet var den bästa av de undersökta 
proverna. Konsumenterna tyckte ock-
så om strukturens jämnhet och hon-
ungens utseende.

Flytande honung var mycket lik-
värdig med den mjuka honungen: 62 
procent av konsumenterna var villiga 
att köpa båda. Konsistensen av fly-
tande honung bedömdes trevlig, men 
många tyckte också att den var lite 
för vätskeartig och tunn. Produktens 
ljusa utseende fick spontant beröm 
från panelmedlemmarna.

Grovkornighet och hårdhet 
splittrar opinionen

Grovkornig honung delade fler åsik-
ter, och det förlorade i populariteten 
tydligt mot flytande och mjuk ho-
nung. Munkänslan ansågs inte sär-
skilt trevlig på grund av strukturens 
överdrivna kornighet. 46 procent av 
panelen var dock beredda att köpa 

grovkornig honung.
Hård honung kom helt klart sist i 

testet. 35% av konsumenterna var vil-
liga att köpa den. Honungens struk-
tur ansågs vara för styv och paneldel-
tagarna stördes också av kornigheten.

I honungens smak märkte inte tes-
tarna några skillnader. Alla honungar 
upplevdes som välsmakande.

Praktisk förpackning 
uppskattad

När man valde honung på butikshyllan 
ansågs det viktigaste vara att förpack-
ningen var praktisk. Hela 97 procent 
klassade användarvänligheten som ett 
viktigt inköpskriterium. Det näst vik-
tigaste var att innehållet var inhemskt 
(89%) och för det tredje, den mest 
attraktiva förpackningen (85%).

Märket Gott från Finland, närpro-
ducerat, förmånligt pris och förtro-
genhet tilltalade också panelen. Un-
gefär hälften av konsumentpanelen 
var intresserad av ekomärket Luomu 
och FairTrade -certifieringen.

Vilken typ av förpackning är 
attraktiv?

Baserat på panelens bedömning, för-
väntas förpackningen i allmänhet 
signalera tydlighet och stillhet. Det 
lönar sig också att tydligt framhäva 
det inhemska på förpackningen.  Det 
borde inte komma som någon över-
raskning att humor och ett modernt 
grepp delade åsikterna mest – produ-
centen som gynnar dessa tar en risk, 
men vinner å andra sidan en del av 
konsumenterna på sin sida.

Bland de förpackningar, som er-
bjöds, valde juryn Eloisa hunajas sir-

SML försåg Foodwest med en mängd olika honungsförpackningar för att an-
vändas av konsumentpanelen. Förpackningarna valdes så att det fanns olika 
bildämnen på dem och att de representerade olika stilar, såsom traditionella, 
känsliga, moderna eller humoristiska. I urvalet ville man också lyfta fram olika 
förpackningsmaterial.

MJUK HONUNG tilltalade i konsumenttestet

var illustrationer och färger; elegans 
och enkelhet; förpackningsmaterial; 
burkens lämpliga storlek och förpack-
ningens skönhet eller tilltalande utse-
ende – vad de nu sedan innebär.

Slutligen ombads konsumenterna 
att välja en favorit bland alla förpack-
ningar. I det här fallet var den mest 
populära fortfarande Eloisa hunaja, 
den andra Kuningatar, men den tred-
je blev Sugar Daddies moderna Lu-
omuhunaja-förpackning. Naturligtvis 
var det ekologiska en viktig attrak-
tionsfaktor, men också förpackning-
ens utseende berömdes. Ingen av för-
packningarna lämnades utan röster, så 
ett brett utbud av honungsburkar har 
visst sina vänner.

Honung i en kartongburk eller 
en burk för ansiktskräm?

I den tredje delen av studien hade 
förpackningslösningar, som är typis-
ka för andra produkter, valts ut och 
frågan var vilken av dem som kunde 
vara lämplig för honung. De mest 
populära lösningarna var en sylthink 

i plast, ett juicepaket i kartong, som 
stängs med skruvkork, och en liten 
ansiktskrämförpackning i plast.

Kanske gjorde förtrogenheten 
plasthinken till en favorit – honung-
en förpackas ju i ett kilos plasthin-
kar. Hinken ansågs vara ett prak-
tiskt alternativ. Det ekologiska och 
återvinningsbarheten tilltalade i kar-
tongburken. Den ansågs också vara 
väl lämpad för flytande honung. Va-
let av krämburk baserades på lämp-
lig förpackningsstorlek och använ-
darvänlighet.

Panelen ansåg att en metallburk 
för ärtsoppa var det sämsta sättet att 
packa honung. I Norge tycker man 
annorlunda, för där är det metallför-
packningen som är den mest traditio-
nella honungsburken.

Virpi Aaltonen

MENETELMÄ
Kuluttajat arvioivat tuotteita Foodwestin tutkimustiloissa sokkotestissä koodatuista maistoastioista. 
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KONSUMENTUNDERSÖKNING AV HONUNG: 

Ett sammandrag av Foodwests konsu-
mentundersökningar finns på SML:s 
hemsida:mehilaishoitajat.fi -> Suo-
men mehiläishoito-ohjelma -> Ohjel-
man tapahtumat 2020 -> Sadonkor-
juuseminaari 2020

KONSUMENTPANELEN
● Deltagare 55 konsumenter 

från Foodwests panel.

● Ungefär hälften kvinnor och 
hälften män.

● Åldersspridningen i panelen 
20-69 år.

● Det fanns 15% av dagliga 
honungsanvändare.

● Minst en gång i månaden 
använde 63% honung.

%

Hur stor är sannolikheten att du skulle köpa produkten som du 
har smakat, om priset vore passligt för dig?

Köpintresse

Jag skulle allde-
les säkert inte 
köpa den

Jag skulle troligtvis 
inte köpa den

Jag är inte 
säker

Jag skulle troligtvis 
köpa den

Jag skulle alldeles 
säkert köpa den

Faktorer som påverkar valet av honung
Hur viktiga är följande faktorer för dig när du väljer honung?

Förpackningen är behändig att använda

Inhemsk produkt

Snygg förpackning

Gott från Finland-märket/Svanflaggan

Närproducerat

Förmånligt pris

Jag har använt den förut

Miljömärkning

Rättvisemärkt (Rejäl handel)
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Hienokiteinen: Mesimestarin

Juokseva: Valosen metsäkukkahunaja

Karkeakiteinen: Kuningatar hunaja

Kova: Hunajayhtymä

Kokonaisarvosana
Anna vielä kullekin tuotteelle kokonaisarvosana asteikolla 1-7: 

1 = erittäin huono 2 3 4 5 6 7 = erittäin hyvä

KA

5,2

5,1

4,8

4,3

N=55

Hienokiteinen hunaja

Juokseva hunaja

Karkeakiteinen hunaja

Kova hunaja

Anser att det är viktigt

Flytande honung

Flytande 
honung

Grovkornig honung

Grovkornig
honung

Finkorniga honungen

Finkorniga 
honungen

Hård honung

Hård 
honung
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Förbundets prisundersökning i 
höstas fick svar från 176 od-
lare, vilket var något färre än 
året innan. Vid tolkningen av 

resultaten är det dock värt att notera, 
att den här gången fanns det bland 
svararna bara 10 odlare med fler än 
50 kupor. Därför beskriver undersök-
ningen bäst det pris som små produ-
center begär för sin honung.

Trycket från två bra skördeår ver-
kar inte påverka priserna. Jämfört 
med förra året hade priset på en för-
packning på 450 gram stigit. Genom-
snittspriset var nu 6,84 euro och me-
dianpriset 7 euro. Priset på en burk 
hade således ökat i genomsnitt med 
18 cent och medianpriset stigit med 
0,50 euro. Förpackningsstorleken på 
450 gram är fortsatt dominerande, för 
69 procent av dem som svarat sålde 
sin honung i denna förpackning.

Mindre förpackningar 
allt populärare

Förvånansvärt nog var den näst van-
ligaste förpackningsstorleken inte 
längre en halvkilosförpackning, utan 
en 350-grams burk som användes av 
55 producenter. Nästan lika många, 
det vill säga 54 odlare, föredrog dock 
en förpackning på 500 gram. Trenden 
verkar dock tydligt vara på väg mot 
mindre storlekar.

I genomsnitt begärdes nu 8,60 eu-
ro för en halvkilos förpackning, vilket 
är 15 cent mer än förra året. Median-
priset hade förblivit detsamma, 8 eu-
ro. En förpackning på 350 gram kun-
de köparen få med sig till ett genom-

Småproducenter har höjt 
sina priser något
Enligt SML:s prisundersökning har priset på honung stigit något. 
Den populäraste förpackningen på 450 gram tingar nu i genom-
snitt 6,84 euro. Förra året var genomsnittspriset 6,66 euro.

snittspris på 6,44 euro.  Priset på den 
hade också stigit något från förra året.

Också mycket populära var för-
packningar på 300 gram och 250 
gram. Den enda förpackningsstorlek, 
som enligt undersökningen hade gått 
ner i pris, var en förpackning på 300 
gram. Nu kunde köparen få den till ett 
genomsnittspris på 5,95 euro, med-
an priset för ett år sedan var 6,31 eu-
ro. Genomsnittspriset på en kvartki-
los förpackning hade stigit med någ-
ra cent till 5,32 euro.

Konsumenterna handlar 
gärna i egna kärl
Enligt undersökningen är det ganska 
vanligt att sälja lös honung i konsu-
menternas egna kärl. En tillfrågad 
kommenterade, att den lösa honungen 
skulle ha sålts i vilket fall som helst.  
39 eller 22 procent av dem som sva-
rade använde detta försäljningssätt. 
Det genomsnittliga kilopriset på ho-
nung, som såldes i konsumenternas 
egna kärl, var nu 12,28 euro och me-
diankilopriset 12 euro. Förra året var 
genomsnittspriset per kilo 12,05 euro, 
så även här har priset stigit något.

Allt som allt berättade 19 odlare 
att de producerar honung i vaxkaka. 
Dess prissättning är ganska oregle-
rad, eftersom hos oss är försäljnings-
metoden fortfarande ganska ny.  Ho-
nung i vaxkaka såldes i bitar av varie-
rande storlekar eller som hela kakor. 
Vid försäljning i bitar varierade pri-
set per kilo från 16,5 euro till 60 euro 

per kilo. Det genomsnittliga kilopri-
set landade på cirka 39 euro, så priset 
på honung i vaxkaka hade ordentligt 
förbättrats jämfört med förra året. Ett 
roligt påhitt var att sälja hela Lang-
stroth-kakan med ett serveringsställ. 
Helheten var ganska dyr, 150 euro, 
men då kan du även i framtiden lätt 
njuta av honung i vaxkaka.

I undersökningen uppgav en hel 
del att de sålde sorthonung, vilket 
också kan bero på att endast ett fåtal 
av de större odlarna deltog i under-
sökningen. Det fanns dock ett brett 
utbud av sorthonungar till salu, och 
deras priser var vanligtvis högre än 
för flerblomshonung, som högst 40 
euro per kilo.

Glas och kartong ökar långsamt 
i popularitet
Förändringar i förpackningsmaterial 
sker långsamt, men förändringen kan 
observeras speciellt när man jämför 
med situationen för två år sedan. 
Fortfarande är det populärast att an-
vända både en plast-och glasburkar. 
Detta görs av 37 procent av odlarna. 
Bara 30 procent berättar att de använ-
der endast plast, vilket är åtta procent 
mindre än 2018. Enbart glas används 
av 26 procent, vilket är 6 procent mer 
än för två år sedan. Åtta procent av 
de tillfrågade använder kartongför-
packningar i alla eller en del av sina 
produkter. Så det har också skett en 
tydlig uppgång i användningen av 
kartong.

Populariteten av ursprungsmärket 
Gott från Finland är ganska stabil. 
Den användes av 44 procent av de 
tillfrågade.

KILOPRISET PÅ HONUNG  2019  2020

250 g burk  21,20 €  21,28 €
350 g burk  18,14 €  18,40 €
450 g burk  14,80 €  15,20 €
500 g burk  16,90 €  17,20 €
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Dålig skörd 
– användning av lager
Många av de tillfrågade kommente-
rade att skörden var svag, antingen 
på grund av vinterförluster eller som-
marens väder. Flera hobbyodlare sa 
att honung kunde säljas utan större 
marknadsföring – många hade redan 
sålt slut eller hade nästan slut på ho-
nung under julsäsongen. De större od-
larna berättade att under våren skulle 
de fortsätta med förra årets lager.

Många kommenterade att de ha-
de hållit sina priser oförändrade se-
dan förra året. “I år har det varit lätt 
att säga nej till prutare”, säger en od-
lare. Några odlare kunde äntligen hö-
ja sina priser på grund av den dåliga 
skördesituationen, och kunderna har 
inte kritiserat prishöjningen.

BAKGRUNDEN TILL 
PRISUNDERSÖKNINGEN
▪ Undersökningen genomfördes 

på förbundets webbplats i sep-
tember-oktober 2020.

▪ Totalt svarade 176 jordbrukare 
på undersökningen.

▪ Majoriteten var små producen-
ter:

 108 av de tillfrågade hade mel-
lan 1 och 10 bikupor; 35 hade 
11–20 bikupor och 23 hade 
21–50 kupor. Endast 10 av de 
tillfrågade hade fler än 50 ku-
por.

▪ Svar mottogs från hela Finland. 
De flesta svaren kom från Ny-
land (37), Åbo och Björneborg 
(31) och Tavastland (25).

Pollineringskampanjen 
piggar upp försäljningen

I regioner där det finns gott om pro-
ducenter och konkurrensen är stark, 
är det dock svårt att begära det pris 
de vill ha för honung. En odlare be-
rättade att det helt enkelt inte gick att 
sälja honung förrän han sänkte priset 
på burken med 50 cent. Konsumen-
ternas syn på ett rimligt pris påverkas 
också i hög grad av butikspriserna på 
honung.

Coronaepidemin har avsevärt 
minskat försäljningen hos ett fåtal av 
de tillfrågade, när direktförsäljningen 
varit svår eller omöjlig. Å andra sidan 
har epidemin ökat uppskattningen av 
inhemska och rena livsmedel. I år har 
medierna, och särskilt YLE, stått för 
draghjälp i försäljningen av honung: 
en odlare säger att den positiva pol-
lineringspubliciteten också har ökat 
konsumenternas intresse för honung.

Virpi Aaltonen

När coronaepidemin bröt ut förvand-
lades alla vårens seminarier som av 
ett blixtnedslag till webinarier. Den 
lugna virussituationen under hösten 
gjorde det möjligt att anordna mindre 
seminarier, till exempel utbildarut-
bildningen. Ja, det var trevligt att se 
biodlingssektorns utbildare fysiskt 
på plats. Epidemin minskade dock 
något inte bara antalet deltagare utan 
även föredragshållare, av vilka några 
deltog genom fjärranslutningar.

Huvudtemat för utbildningen var 
en förbättrad grundkurs och anord-
nande av utbildningar på distans. Ut-
bildarna fick förkovra sig i att orga-
nisera utbildningen som webbsemi-
narier, producera utbildningsvideor 
och streama, alltså sända program på 
plats. Detta övades helt praktiskt, ef-
tersom några av talarna faktiskt fanns 
på helt annan plats.

Det talades också om honungens 
kvalitet, och i synnerhet om lämp-
ligheten hos kärl och utrustning, som 
används för att bearbeta honung, för 
detta ändamål. Kvalitetssäkring mås-
te framhävas i all utbildning, vare sig 
det handlar om odlingsverksamhet 
eller hantering av biprodukter. Utbil-
darna som lotsades av Harri Lampi-
nen, lärde känna appen svärmnings-
karta, som också införde digitalise-
ringen i biodlingen.

Till deltagarnas glädje 
kunde man anordna 
utbildningen för utbildarna 
som ett närevenemang 
i oktober. Teman 
inkluderade en förbättrad 
grundkurs, produktion 
av utbildningsvideor och 
distansutbildningar.

Maritta Martikkala
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Utbildarna kunde träffas i Vääksy

När Harri Lampinen presenterade 
appen svärmningskarta för utbildar-
na, tänkte vi i utbildningen redan på 
svärmarna kommande sommar.
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Om bin, pollinerare och honung
Eeva-Liisa Korpela 

Uppföljning av pollinatörer i hela Europa under 
beredning
Arbetsgruppen för mål och metoder för EU:s gemensam-
ma övervakning av pollinatörer har slutfört sitt arbete i 
augusti 2020. Gruppen bestod av 19 sakkunniga från olika 
länder samt personal från JRC (Europeiska kommissionens 
gemensamma forskningscentrum) och EEA (Europeiska 
miljöbyrån. Mikko Kuussaarispecialforskare vid Finlands 
miljöinstitut, representerade Finland i arbetsgruppen.

De målgrupper, som valts ut för övervakning, är hum-
lor och eremitbin av steklarna och av andra pollinatörer 
blomflugor och dagfjärilar. Syftet är att inrätta ett omfat-
tande övervakningsnätverk för att upptäcka 30% av för-
ändringarna i pollineringsbestånden under en tioårspe-
riod i varje medlemsstat. Tanken är att övervaka utveck-
lingen av två indikatorer: den allmänna indikatorn på pol-
lineringsstatus och den så kallade GJP-indikatorn för jord-
bruksområden. I detta syfte kommer omkring 2 000 över-
vakningsområden att inrättas i Europa, där pollinatörer 
sannolikt kommer att övervakas genom linjeräkning och 
färgskålsfångst. Observationsrutor på en kvadratkilome-
ter ska randomiseras till olika livsmiljöer.

Arbetsgruppens rapport finns på Europeiska kommis-
sionens webbplats under namnet Proposal for an EU Pol-
linator Monitoring Scheme.

Medborgarinitiativ på binas och odlarnas vägnar
Namnsamlingen för det europeiska medborgarinitiativet 
Rädda bin och bönder! För ett bivänligt jordbruk och 
en sund miljö, fortsätter till och med 30.3.2021. I initi-
ativet uppmanas Europeiska kommissionen att föreslå 
lagstiftning för att fasa ut syntetiska bekämpningsmedel 
senast 2035, återställa den biologiska mångfalden och 
stödja jordbrukare i omställningsfasen. Minst en miljon 
underskrifter måste erhållas för att initiativet ska kunna 
tas upp i kommissionen. I slutet av november var antalet 
431 069. Mer information om initiativet finns på: europa.
eu/citizens-initiative/_sv. 
Initiativet kan,om man vill, 
undertecknas på samma 
sida.


