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Små vinterförluster förutsätter låga 
varroanivåer och starka samhällen
Noggrann varroabekämpning 
i augusti är nyckeln till 
binas övervintring. Likaså 
sammanslagning av svaga 
samhällen senast under 
inmatningen. 

Starka samhällen utnyttjade väl den 
tidiga skördeperioden. Den goda starten 
på vårens yngelutveckling fortsatte trots 
kylan i maj, och den mat som samlades 
in räckte för nästa varma period. En 
exceptionellt varm juni påskyndade 
blomningen av växter, och huvudgrö-
dan hallon, hade slutat blomma fram 
till början av juli. För mjölkörten är 
nätterna tillräckligt varma, men torkan 
kan förhindra att nektar frigörs. För 
övrigt ser juli intressant ut. Sena grödor 
och odlingsväxter ger avkastning i vissa 
områden, men om samhällen kommer 
att hinna äta den insamlade skörden 
innan dess, vet vi bättre när denna tid-
skrift kommer ut.

Oavsett om det blir sen skörd el-
ler inte, måste vi redan nu förbere-
da oss inför nästa vinter och som-
mar. Tiden för varroakontroll är au-
gusti, när vinterbin utvecklas. Enligt 
COLOSS-undersökningen var vinter-
förlusterna i vintras rimliga, dvs. nära 
långtidsgenomsnittet (15,6 %), När det 
gäller varroa, måste man dock ständigt 
vara på sin vakt. Den lilla ökningen av 
kvalsternivåerna, som pågått i några år, 
slår sist tillbaka som en förlust av sam-
hället, eftersom antalet varroa nått kri-
tiska nivåer.

Bin med deformerade vingar 
är ett varningstecken

Varroakvalstret försämrar binas mot-
ståndskraft och därmed hela bisamhäl-
let. När du kontrollerar kupan och ser 
bin på kupans flygbräda, eller bin med 
deformerade vingar, är det ett tecken 
på för hög varroanivå. Vingskador or-
sakas av viruset Deformed Wing Virus 
(DWV), som ger bland annat deforme-
rade vingar och har en tydlig koppling 

I början av inmatningen, se till att drottningen lägger ägg och att yngelsättning 
finns i 6-8 Langstroth-kakor eller 8-10 kakor i två Farrar-lådor. Det är bra att ha 
minst fyra Langsroth- eller sju Farrar-kakor med täckt yngel. Antalet vuxna som-
marbin rasar under inmatningen, eftersom de slits ut av arbetet med att förbereda 
vintermaten och vården av yngel. Därför är det inte en bra idé att vinterbin deltar 
i dessa ansträngande sysslor.

till antalet varroa. Ta omedelbart bort 
honungen och bekämpa varroa i ett 
sådant samhälle. Utan effektiv varroa-
bekämpning kommer samhället inte att 
överleva till nästa vår.

Andra sjukdomar manifesteras ock-
så lätt i samhällen som plågas av var-
roa, varför antalet kvalster måste hållas 
i schack. Man kan ändå inte intensifie-
ra bekämpningen i det oändliga. Där-
för är avlägsnandet av täckta drönarlar-
ver på sommaren, särskilt på försom-
maren, ett effektivt sätt att minska sjuk-
domstrycket på vinterbin under utveck-
ling. Kalkyngel och europeisk yngelrö-
ta kan särskilt på våren plåga samhällen 
i viss utsträckning. Den primära vården 
för båda är att hålla samhället starkt, 
antalet kvalster mycket lågt och att fli-
tigt förnya kakorna. Varroabekämpning 
på senhösten och information om kval-
ster, som finns kvar i kupan, är av av-
görande vikt.

Amerikansk yngelröta är vanlig, 
men lätt att sanera

Amerikansk yngelröta är en vanlig 
sjukdom när man betraktar förekom-
sten av dess smittspridare, sporer-
na av Paenibacillus larvae. Enligt 
Epilobee-studien (2012-2014), före-

VARROABEKÄMPNING 
I AUGUSTI
I alla bekämpningsmetoder: 

• stäng nätbottnen
• flygöppning 15 cm2

• börja bekämpningen 
på kvällen

Bekämpningstiden: Efter honungs-
skörden och den första inmat-
ningen. Ej i värmen (tempera-
tur över +25 grader).

 Utför bekämpningen samti-
digt med din biodlargranne! 

 Detta förhindrar eventuell 
återförorening genom röveri.

Bekämpningens varighet: Bekämp-
ning med myrsyra två veckor, 
förutom myrsyra som punkt-
behandling 4 x var tredje dag, 
Thymol-kudde ca 3 veckor.

Varning: Använd skyddshandskar 
och -glasögon vid dosering 
av syra och thymol. Arbeta 
i väl ventilerade utrymmen 
eller utomhus. Akta dig för 
syrastänk!

(1) Testa först absorptionsförmågan med vatten. Dosera syran på duken i påsen. Placera duken ovanpå ramarna på baksi-
dan och dra ut ca 3 cm av duken ur påsen. Vid värme lite mindre, vid kyla lite mer. Följ avdunstningen med hjälp av en våg. 
Mål 1-os 10–12 g/dygn, 2–os 12–15 g/dygn

(2) VAR FÖRSIKTIG: Droppa inte myrsyra på bina!
Myrsyran måste ha absorberats av duken så att duken är fuktig. Syran får inte vara rinnande.

(3) Obs! Syran, som är tyngre än luften, rinner nedåt så att effekten av avdunstningen nerifrån är mycket beroende av 
lufttemperaturen utomhus.

I slutet av skörden kan en 
avläggare i samma odling 
lätt bli föremål för röveri av 
modersamhället. En tunnel 
framför flygöppningen kan 
förhindra röveri. 

Börja inmatningen sam-
tidigt i odlingens alla sam-
hällen och håll samhällena 
jämnt starka. Röveriet bör-
jar lätt så snart skörden är 
slut, eftersom det fortfaran-
de finns många sommarbin i 
samhällen och flygvädret är 
bra. Om ett samhälle tar mer 
mat än andra, är det värt att 
se till att detta inte är röve-
ri, där sjukdomarna sprider 
sig och samhället, som är ut-
satt för röveri, försvagas el-
ler till och med förlorar sin 
drottning.

kommer sjukdomen i klinisk form, dvs. 
som sjuka larver, ungefär lika mycket 
som i andra europeiska länder. Därför 
är det viktigt att följa upp förekomsten 
av sporer för att kunna genomföra 
saneringen i god tid före uppkomsten 
av kliniska symtom. Saneringen lyck-
as när samhället fortfarande är starkt 
och friskt.

I Finland analyseras sporerna av 
amerikansk yngelröta från ett honungs-
prov, så provtagningen är både enkel 
och billig. Saneringen är inte heller 
svår, men det måste göras på våren un-
der maskrosblomningen, eller åtminsto-
ne i god tid på sommaren, för att säker-
ställa övervintringen. Det är alltid till-
rådligt att analysera sporerna från ku-
porna som säljs och köpts, så att sjuk-
domen inte sprids genom försumlighet 
och helt i onödan. I sommar har biod-
lare på Åland tagit ett stort antal prover 
på amerikansk yngelröta, och planen är 
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Bekämpningsalternativ 
+ tillbehör

2-os 2-os1-os3-os Anvisning
FarrarFarrar Langstroth Langstroth

Thymol-kudden
+ förhöjningsram 
(ca 1-2 cm)

• placera kudden ovanpå 
ramlisterna i det övre facket, 
i mitten av kupans bakre del

17 g 2 x 12 g 12 g 2 x 12 g

Myrsyreduk
+ förhöjningsram (ca 2 cm)
(65 % myrsyra + köksduk 
som absorberar 150 ml 
vätska) (1)

Myrsyra Apidea-skiva (3)
+ förhöjningsram

Myrsyra som 
punktbehandling
65 % myrsyra + köks-
duk som absorberar 
25-40 ml vätska, t.ex. 
en tjock bit av en 
wettex-duk.

• placera duken ovanpå ramarna
 (duk ca 15 cm x 15 cm)
• lägg t.ex. till ett spärrgallerram 

så att syra kan avdunsta (2)

• placera skivan ovanpå ramar-
na med öppningarna nedåt

•  avdunstningsyta enligt pro-
duktanvisningar

• låt köksduken absorbera 
myrsyran (65 %) 

 (ca 7-10 cm x 15 cm)
• placera en bit duk ovanpå 

ramarna i mitten av kupan 
på den bakre delen.

120 ml 
påse

150 ml 
påse

120 ml påse 150 ml 
påse

120 ml 150 ml 120 ml 150 ml

25 ml / 
engångsdos
4 x var 4:e 
dag

40 ml / 
engångsdos
4 x var 4:e 
dag

25 ml /
engångsdos
4 x var 4:e 
dag

40 ml / 
engångsdos
4 x var 4:e 
dag

Tabell 1 OLIKA ALTERNATIV FÖR VARROABEKÄMPNING I AUGUSTI
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● Kvalitetsbestämningarna för skördesäsongen 2020 omfattade 150 inhemska 
honungsprover.

● Den genomsnittliga vattenhalten i proverna var 16,5 procent, vilket är 0,4 pro-
centenheter mer än i proverna från sommaren 2019. Värdeintervallet var mellan 
14,5 - 19,1 procent. Det fanns tre prover med en vattenhalt på 19,1 procent. 
En av dessa var ljunghonung, där en vattenhalt på ca 20 procent tillåts med Gått 
från Finland-märket och en vattenhalt på 23 procent i honungsdirektivet. I de 
andra två proverna var vattenhalten för hög i förhållande till kraven för Gott från 
Finland-märket. Dessutom var vattenhalten i fem prover mellan 18 % och 19 %, 
medan vattenhalten bör ligga mellan 16,5 % och 17,5 %.

●  Den genomsnittliga halten av HMF var 6,0 mg/kg, vilket är 2,0 mg högre än före-
gående år. Halten av ett prov (74,9 mg/kg) överskred den gräns som tillåts enligt 
EU:s honungsdirektiv, dvs. 40 mg/kg. Dessutom var koncentrationen av så många 
som 12 prover 15–40 mg/kg, medan proverna för sommaren 2019 endast visade 
sex prover med en HMF-halt som översteg 15 mg/kg. HMF-halten i honung, som 
uppfyller kriterierna för Gott från Finland-märket, får inte överstiga 15 mg/kg. 
OBS! Om provets HMF-halt var den lägsta möjliga, dvs. under 1, användes värdet 
1 i beräkningen av medelvärdet. Det fanns 23 sådana prover.

● Den genomsnittliga invertasen var 134,3 enheter, med värden från 13,8 till 305. 
Jämfört med 2019 var genomsnittet betydligt lägre, då genomsnittet då var 
156,4 enheter. Värdet i två av proverna var mindre än 35 enheter (13,8 och 
31,2 enheter), vilket vanligtvis är ett tecken på hård värmebehandling.

● Provernas elektriska ledningsförmåga var i genomsnitt 352 μS/cm och värdena 
varierade mellan 137 och 1530. Den genomsnittliga elektriska ledningsförmågan 
var högre än 2019 (326 μS/cm). Den elektriska ledningsförmågan hos blomsterho-
nung är, med undantag för ljunghonung, vanligtvis mindre än 800 μS/cm. Inga stora 
mängder honungsdagg hittades i proverna, vilket kunde förklara de höga talen för 
ledningsförmågan. I bakgrunden för siffrorna kan också finnas nektar som samlats 
in från lind, bovete, ljung, lingon eller myrmarker.

Vintern 2019–2020 var Kajanaland, 
Koillismaa och Lappland täckta av 
höga snödrivor. I övriga Finland över-
vintrade samhällena, som är vana vid 
ett snötäcke, i nästan snöfria landskap.

Efter en mild vinter var det riktigt 
kallt i april och början av maj. Pilarna 
började blomma, men bina kunde först 
inte bege sig ut på samlingsflykter på 
grund av det kalla och blåsiga vädret. 
Detta visade sig också i uppgifterna 
från vågkuporna i början av maj.

Försommaren gjorde 
att förväntningarna för 
skörden ställdes högt

Efter den 20 maj skedde det ett väder-
omslag, och vi gick vidare till en varm 
tidsperiod, som förvandlades till en 
värmebölja i början av juni. På grund 
av det kalla vårvädret hade blomningen 
av många vårväxter försenats, och när 
värmefronten kom, tidigarelades blom-
ningen av försommarväxterna. Som ett 
resultat av detta blommade ett stort 
antal växter samtidigt.

Fruktträdens blomsterknoppar hade 
överlevt bra tack vare den mycket mil-
da vintern, och blomningen av fruktträ-
den var verkligen riklig. Pollenproverna 
från honung visade mer pollen än van-
ligt från växtgruppen Prunus.

Hu! - värmebölja i juni och kraftiga regn i juli

Efter den kalla våren 2020 fick värmen från försommaren väx-
terna att blomma rikligt och samtidigt. Särskilt fruktträd hade 
utmärkt blomning. Sensommarregn hindrade dock skörden, 
och på många ställen var bina tvungna att äta upp sina förråd.

Under senare år har det 
funnits långa värmeperioder 
på sommaren, vilket har gjort 
det möjligt för bin att samla 
honungsdagg. Honungspro-
verna från sommaren 2020 
innehöll dock ingen egentlig 
honungsdagg. Små mängder 
av tecken på honungsdagg 
hittades i flera honungar.

Bina samlade en bra skörd från hal-
lon, trots att jorden var mycket torr 
på grund av det varma vädret. Blom-
ningstiden för hallonen var dock kort, 
som i tidigare somrar 2018 och 2019. 
Den rikliga blomningen av växter och 
bra flygväder inspirerade bin att skörda 
så mycket under juni månad att många 
biodlare började få brist på utrustning, 
och ny utrustning byggdes i våldsamt 
fart. En toppenskörd hägrade.

Regnet spolade dock 
bort toppenskörden

I månadsskiftet juni-juli satte ett stor-
migt lågtryck vid namnet Päiviö stopp 
för värmen. Den korsade Finland längs 
landets hela längd från väst till öst och 
inledde regnperioden. I många områ-
den gick blomningen av mjölkört förbi 
i regnen i juli.

Sommaren 2020 drabbades vårry-
bs och -raps av vårens kyliga väder och 
rikliga mängder av skadedjur. Under 
blomningstiden i juli kom det också 
frekventa eftermiddagsskurar som be-
vattnade blommande växtbestånd och 
gjorde det svårt för bina att samla in 
nektar. Juli som helhet var mycket reg-
nig, och bina konsumerade honungsför-
råden som samlats i kupan. Toppskör-
den smälte i regnen i juli.

Tarja Ollikka

Laboratorieresultat för honungsprover 2020

Eeva-Liisa Korpela, text och diagram

Pollen av nektarväxter / sommaren 2020

Medellisten kasvien siitepölyt / kesä 2020
Rosaceae (ruusukasvit, mm. vadelma)

Salix (pajut)

Trifolium repens/hybridum (valko/alsikeapila)

Brassicaceae (ristikukkaiset, kuten rypsi)

Trifolium pratense (puna-apila)

Apiaceae (sarjakukkaiskasvit, kuten koiranputki)

Myosotis (lemmikit)

Lathyrus/Vicia/Pisum (nätkelmät/virnat/herneet)

Prunus (tuomet,luumut, kirsikat)

Vaccinium-ryhmä (mustikka, puolukka jne.)

Muut
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Muut

Pollenfördelning av nektarväxter i alla prover (beräkning av partiklar med stan-
dardmetoden). Det fanns totalt 39 463 beräknade pollenpartiklar, och bilden visar 
de tio vanligaste arterna eller artgrupperna. Gruppen övrigt omfattar 55 olika 
växtarter eller grupper av arter.

I pollenbedömningarna för honung 
tillhör topplatsen bland växter utan 
nektar älgörten. Pollen från den fanns 
i över hälften av beräknat pollen. 
Näst mest fanns lupin.
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att sanera Åland för att bli helt fritt från 
sjukdomen.

Låga varroanivåer på 
sensommaren säkerställer 
övervintringen

Tiden för varroabekämpning är nu i 
augusti. Heta dagar försvårar bekämp-
ningen med myrsyra och tymol, och 
därför undersöker man alternativa be-
kämpningsmedel. Att avlägsna drö-
nare och göra avbrott i yngelsättning 
är bra behandlingstekniska åtgärder. 
Med sommarens behandlingsteknik kan 
man uppskjuta toppen av ökningen 
av antalet kvalster precis så mycket 
så att vinterbin ska kunna utvecklas 
utan kvalster eller under lågt tryck från 
kvalster. Även användningen av oxal-
syra håller på att utvecklas med olika 
metoder. Oxalsyra fungerar dock bara 
på kvalster hos vuxna bin, och dess 
effekter, särskilt på otäckta larver är 
under forskning.

Ett starkt samhälle är avgörande 
för övervintringen, och det uppnås när 
kvalstren inte försvagar utvecklande 
vinterbin. Antalet bin, särskilt antalet 
yngel, måste vara tillräckligt i början 
av augusti. Vid tidpunkten för honungs-
skörden lever sommarbin fortfaran-
de och försvårar bedömningen. I första 
hand bedöms samhällets styrka enligt 
yngelsättningen.

Att minska vinterförlusterna till en 
acceptabel nivå på mindre än 10 pro-
cent, kräver bra behandlingsmetoder 
av alla biodlare. Vi är på rätt kurs med 
förluster på 15,6 procent, varav 5,1 pro-
cent försvagade samhällen. På det var-
roafria Åland var förlusterna klart läg-
re än på det finska fastlandet: 10,3 %, 
varav största delen (7,9 %) försvaga-
de samhällen. Låga nivåer kan uppnås, 
när antalet varroa hålls lågt och svaga 
samhällen slås samman senast under in-
matningen.

I Europa har vinterförlusterna i 
allmänhet varit omkring 15 procent, 
men enligt nyligen publicerade resul-
tat är de amerikanska förlusterna fort-
farande omkring 50 procent (45,5 %, 
april 2020–april 2021). Det långsik-
tiga genomsnittet i USA är 39,4 pro-
cent. (Källa: phys.org/news/2021-06-
beekeepers-high-colony-loss.html)
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FBF:s årliga COLOSS-internetenkät 
bekräftade den preliminära uppfatt-
ningen från diskussionerna med od-
lare: vinterförlusterna 2020–2021 var 
klart lägre än föregående vinter, dvs. 
15,6 procent. Föregående vinter var 
förlustsiffrorna nära 30 procent. Fin-
lands långsiktiga medelvärde för vin-
terförluster ligger på cirka 15 procent.

Om man bara räknar döda sam-
hällen, kupor med drönarmödrar, helt 
drottninglösa kupor och samhällen, 
som har dött av olika orsaker i den 
omgivande naturen, var förlusterna 
10,5 procent. Försvagade samhällen, 
som inte hinner utvecklas till en skör-
deproducerande enhet, utgjorde 5,1 
procent. Dessa höjer de totala förlus-
terna till 15,6 procent.

Varroa den främsta orsaken till 
försvagning av samhällen

Det finns många orsaker till försvagning 
av samhällen. Den största utmaningen 
är säkert varroa och de problem den 

Genomsnittliga vinterförluster på det finska fastlandet 
– På Åland är förlustsiffrorna klart lägre än vanligt

När försvagade samhällen räknas med, var vinterförlusterna 
i Fastlandsfinland mera än 15 procent, dvs. på nivån för 
det långsiktiga medelvärdet. På Åland klarade man sig med 
förluster på 10,3 procent.

orsakar, som binas förkortade ålder 
och försvagad motståndskraft, liksom 
sjukdomar orsakade av virus. En stor 
riskfaktor, som kommer upp i diskus-
sionerna, är övervintring av för sva-
ga samhällen. I resultatet av enkäten 
2018–2019 var 10 procent försvagade 
samhällen, vilket då ökade förlustsiff-
rorna. Under uppföljningsperioden på 
drygt tio år har det förekommit några 
förlustår på nästan 30 procent liknande 
föregående års förlust.

Vikten av och noggrannheten i var-
roabekämpning bör inte underskattas. 
Inte heller planeringen av den regiona-
la bekämpningen i områden med tät 
biodling. Biodlaren förvaltar sina egna 
samhällen, men påverkar också välbe-
finnandet hos bina hos sin biodlargran-
ne. Stora förlustår stoppar och skräm-
mer biodlaren, samtidigt som de sva-
gaste samhällena rensas ut. Förhopp-
ningsvis kommer de också att göra od-
larna vaksamma i varroabekämpning-
en och få dem bara övervintra starka 
samhällen.

Finland har de minsta 
förlusterna i Norden

Information om vinterförluster samt 
andra aktuella biodlingsfrågor delas 
aktivt mellan Nordens och Baltikums 
rådgivare. Bild 1 visar en graf över årets 
förluster, som alltid färdigställs nästan 
omedelbart efter att beräkningen slut-
förts. De största förlusterna upplev-
des i Danmark och Litauen. Det fanns 
dock inte så många döda samhällen i 
Danmark som befarats i förväg. I Norge 
är förlusterna nästan alltid de minsta, 
men nu förlorades det minsta antalet 
samhällen i Finland.

Som ett varroafritt område har 
Åland identifierats som sitt eget om-
råde, eftersom varroas påverkan syns 
tydligt i förlusterna. Varje år är Ålands 
förluster klart lägre än i Fastlandsfin-
land. I år var förlusterna verkligen lå-
ga, det vill säga bara 2,4 procent, när 
endast döda samhällen räknas. Men 
nu fanns det ovanligt många försvaga-
de samhällen på Åland, 7,9 procent, 
och det höjde de totala förlusterna till 
10,3 procent.

Maritta Martikkala

Vinterförlusterna i Norden och Baltikum, 
med undantag för Norge, var klart lägre än 
för ett år sedan. Bland Finlands vinterför-
luster finns också försvagade samhällen – 
5,1 procent i Fastlandsfinland och 7,9 pro-
cent på Åland – så de totala förlustprocen-
ten är 15,6 procent och 10,3 procent. Ingen 
information från andra länder finns till-
gänglig om antalet försvagade samhällen. 

Grafen har sammanställts i samarbete 
med följande medlemmar i COLOSS 
grupp för uppföljning av vinterförluster: 
Ole Kilpinen och Flemming Vejsnæs, 
Danmark; Luis Cadahia-Lorenzo, Norge; 
Björn Gustavsson och Preben Kristiansen, 
Sverige; Aivar Raudmets, Estland; Valters 
Brusbardis, Lettland; Laima Blažytė, 
Litauen och Maritta Martikkala, Finland. 
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Ta vara på honungens aromer

Utbildningen i sensorisk bedömning av honung, ledd 
av italienska utbildare, gav en intressant inblick i ett 
område, som ännu inte är särskilt känt i Finland.

I slutet av juni samlade utbildningen 
i organoleptisk bedömning av honung 
nästan 60 biodlare för att lyssna på 
Raffaele Dall’Olios och Gian Luigi 
Marcazzans föreläsning om ämnet. 
Ett 40-tal fortsatte sedan i en workshop 
där man gemensamt bedömde egenska-
perna hos finsk arthonung.

I början av utbildningen betonade 
Raffaele Dall’Olio vikten av att skilja 
mellan provsmakning och organolep-
tisk bedömning. “Vid provsmakning 
kan man till exempel fråga konsumen-
ten om han eller hon tycker om en viss 
produkt. Bedömningen däremot syftar 
till att beskriva produktens egenskaper 
eller att differentiera produkter genom 
att analytiskt förklara varför till exem-
pel smaken eller dess varaktighet känns 
annorlunda”.

Vid professionell organoleptisk be-
dömning används en panel som består 
av sakkunniga och där varje medlem 
ska arbeta ensam under laboratorieför-
hållanden. På så sätt är studierna repro-
ducerbara och metoden är vetenskapligt 
giltig. Förutom honung utförs organo-
leptisk bedömning i Italien på till exem-
pel choklad och alkoholhaltiga drycker.

Från honung till 
arthonung

Organoleptisk bedömning gäl-
ler naturligtvis bedömning av 
alla typer av honung, men all-
deles särskilt arthonung. I Italien 
har mycket satsats på att definiera 
arthonung, eftersom detta kan öka ho-
nungens avsättning och ekonomiska 
värde – och skapa nyfiken glädje för 
biodling. Biodlare får därför lära sig 
behandlingstekniker för att produce-
ra arthonung, och landet har kartlagt 
produktionsområdena för arthonung 
och genomfört kemiska analyser och 
pollenstudier av honung i över 30 år.

Gian Luigi Marcazzan påpekar att 
definitionen av arthonung börjar ut-
tryckligen från identifiering av produk-
tionsområden. Av det stora antalet in-
samlade prover skapar man med hjälp 
av typiska egenskaper en grundprofil 
för arthonung. Nu har 22 honungstyper 
definierats i Italien.

“De karakteristiska egenskaperna 
hos en viss arthonung – det vill säga de 
organoleptiska, fysikalisk-kemiska och 

mikroskopiska egenskaperna – måste 
vara nästan lika. Honung produceras in-
te i en tunnel där det endast växer vissa 
ursprungsväxter, utan honung föds i na-
turen. Så vi studerade den renaste möj-
liga arthonungen ur flera prover, och så 
lärde vi oss att karakterisera den”, be-
skriver Marcazzan.

Misstag sker

Arthonung utforskas i Italien av CREA, 
det nationella jordbruks- och livsmed-
elsforskningscentret där Gian Luigi 
Marcazzan arbetar. Han säger att er-
farna biodlare oftast vet, vad deras 
odlingsområde har att erbjuda och hur 
man schemalägger odlingsverksam-
heten, så att man kan få arthonung. 
Nykomna biodlare, å andra sidan, gör 
oftare misstag.

“En biodlare skulle producera sol-
roshonung, och tog sina samhällen till 
kanten av ett 100 hektar stort solros-
fält. Bina flög dock efter nektar till en 
lavendelodling på fyra hektar som låg 
500 meter längre bort, vilket resultera-
de i lavendelhonung”.

En smakcirkel för att underlätta 
bedömning

När man gör en organoleptisk bedöm-
ning bedöms honungens utseende, doft, 
smak och konsistens - i denna ordning. 
Till exempel när det gäller utseendet 
bedöms färg, fasthet och transparens. 
I doften undersöks först intensiteten 
och sedan aromerna. Där har man 
bra hjälp av honungens smakcirkel. 

Vid arthonungsproduktion är det viktigt att först kartlägga produktionsområdet. 
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Honung frigör aromer när 
den snurras runt i ett glas.
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Uppfödningen av bipopulationer som är anpassade till finska 
förhållanden vilar på de finska drottningodlarnas axlar. Drott-
ningodlare producerar syskonparningar för observationsodla-
re, som fungerar som avelsbedömare och som skickar bedöm-
ningsdata vidare till FBF. De används för att samla in data 
till BeeBreed.EU-systemet för att beräkna avelsvärden för 
drottningar på drottninglinjer. Arbetet är långsiktigt. När data 
för många generationer äntligen finns tillgängliga, utgör de en 
värdefull databas, som kan utnyttjas av biodlare.

Aveln kräver fungerande parningsområden

Det är inte möjligt att avla drottninglinjerna utan bra och 
fungerande parningsområden. Hanteringen av drottning-
linjerna kräver också kontroll av drönarlinjerna. Ett bra 
parningsområde är ett område, där det inom en radie av 
10-15 kilometer, endast finns det drottningmaterial som drott-
ningodlaren önskar i biodlingar. Den säkraste parningsstatio-
nen sätts ofta upp på en ö. På fastlandet kan dock ett sådant 

Stöd till renparningsodlingar från EU-programmet
Biavel för finska förhållanden är krävande, långsiktigt och viktigt arbete. 
Därför stöds även inhemskt avelsarbete från biodlingsprogrammet.

område fungera, om det finns få odlare runt parningsområdet 
och om de köper drottningarna från drottningodlare i området. 
Biodlarna i omgivningen har därför ett stort ansvar och möj-
lighet att påverka. Genom att stödja drottningodlarnas arbete 
och parningsstationers verksamhet skapar vi utvecklingsmöj-
ligheter för den finska biodlingen.

Det totala stödbeloppet 2 000 euro

Att sätta upp och underhålla en parningsstation, som är näs-
tan en renparningsstation, är krävande. Från den pågående 
programperiodens finansiering kunde man utdela stöd på 
totalt 2 000 euro till renparningsstationer. Totalt inkom tre 
stödansökningar och stödet beviljades slutligen till två odlare: 
Markku Pöyhönen och Joni Tiittanen fick 1 000 euro var-
dera för att utveckla driften av sina renparningsstationer. Bå-
das parningsstationer ligger ute på öar. Villkor för stödet var 
att drottningodlaren åtar sig att producera drottningar, som är 
syskon till varandra, för bedömning av aveln.

Maritta Martikkala

Den organoleptiska bedömningen av honung har praktise-
rats i Italien i mer än 40 år. Passionen för ämnet återspeglas 
i det nationella registret över organoleptisk bedömning av 
honung, som inrättades 1988. För att bli medlem i registret 
måste man genomföra tre flerdagars utbildningar och bli 
godkänd i slutprovet. I utbildningarna fokuserar man bland 
annat på honungens kvalitet och arthonungens egenskaper 
och hur man skiljer dessa från flerblomshonung.

Registret har för närvarande över 300 medlemmar. 
De flesta av dem kommer från Italien, men även intresserade 
från övriga Europa och Förenta staterna har kommit med i re-
gistret. Intresset har ökat genom att Dall’Olio och Marcazzan 
år 2016 började hålla bedömningsutbildningar på engelska. – 
Syftet med utbildningarna är till exempel att upptäcka skäm-
da produkter, att identifiera honungens växt- och geografis-
ka ursprung – och att ha roligt, säger Dall’Olio.

Utbildarnas karriär tar andan ur en

Trots att utbildarna betonar att man ska ha roligt vid bedöm-
ningen, har båda en mycket seriös karriär bakom sig. Raffaele 
Dall’Olio är en doktor som har forskat i biodling i över 20 år. 
Han arbetar idag som fri forskare, utbildare inom biodling 
och konsult och är involverad i flera internationella forsk-
ningsprojekt. Hans särintressen är honung och drottningod-
ling. Dall’Olio fungerar också som domare i honungstävlingar 
och sköter sina 100 bikupor.

Gian Luigi Marcazzan har över 25 års erfarenhet av ho-
nungsbedömning. Han arbetar som forskare och chef för 
organoleptisk och kemisk bedömning av honung vid CREA, 
Italiens nationella jordbruks- och livsmedelsforskningscen-

Professionella honungsbedömare från Italien
I Italien har den organoleptiska bedömningen av honung utvecklats målmedvetet, och exper-
terna på området har ett eget register. Raffaele Dall’Olio och Gian Luigi Marcazzan, som ledde 
honungsworkshopen, är forskare med lång erfarenhet och professionella honungsbedömare.

ter. Marcazzan är chef för registret över organoleptisk be-
dömning av honung och leder det italienska honungsrådets 
organoleptiska bedömningsteam. Ute i världen är Marcazzan 
känd som chef för Internationella honungskommissionens te-
am för organoleptisk bedömning av honung. Dessutom arbe-
tar han, liksom Dall’Olio, som utbildare, domare i honungs-
tävlingar och biodlare med 40 bikupor.

Italiens nationella register över organoleptiska honungsbe-
dömare: www.albomiele.it
Beskrivningar av europeiska enblomshonungar: Apidologie, 
vol 35, suppl 1, 2004. European unifloral honeys. doi.
org/10.1051/apido:2004060

Virpi Aaltonen

Raffaele Dall’Olio Gian Luigi Marcazzan

Honung som ska bedömas: lingon, honungsdagg, hjortron- och mjölkörtshonung. 
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Det finns viktiga aromer på det innersta 
fältet i smakcirkeln, och på det yttersta 
finns mer exakta nyanser.

T.
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.

“Den erbjuder en allmän klassificering, 
som gör det lättare att dela upple-
velsen med andra”, säger Gian Luigi 
Marcazzan.

På det innersta fältet i smakcirkeln 
finns de viktigaste aromerna, på det 
yttersta mer exakta nyanser. – Vis-
sa smakcirklar har också ett tredje fält 
med aromer relaterade till seder och tra-
ditioner. På grund av våra matvanor och 
bakgrund, vilka har att göra med dof-
ter, känner vi till exempel annorlunda 
saker i olika länder, påpekar Raffaele 
Dall’Olio. “Det är också värt att an-
vända olika personliga ord och referen-
ser vid bedömningen, eftersom en per-
sonlig referens hjälper till att identifie-
ra honungen nästa gång”, tillägger han.

När man smakar på honung börjar 
man med de grundläggande smakerna: 

söt, sur, salt och bitter. Sedan bedömer 
man smakens intensitet och tar person-
liga beskrivningar till hjälp. Man bedö-
mer eftersmaken och identifierar ock-
så fel, till exempel jäsning eller rök-
smak. I munnen känner man också ke-
miska egenskaper som eldighet, värme 
och förfriskning. Slutligen tittar man på 
honungens struktur: fluiditet, hårdhet, 
kristallstorlek och kristallernas smält-
barhet.

För provsmakningstekniken gav ut-
bildarna tipset om att ta bara lite ho-
nung i munnen i taget och låta den stan-
na kvar i munnen ett bra tag. “Skölj 
munnen med vatten mellan proverna el-
ler ta ett kex eller ett äpple för att neu-
tralisera munnen. Och ha roligt, var in-
te rädda för misslyckande!”

Och sedan till bedömningen!

Slutligen gick vi vidare till den roli-
gaste delen av utbildningen: den or-
ganoleptiska bedömningen. FBF hade 
skickat fyra finska arthonungsprover till 
utbildarna för bedömning: mjölkörts-, 
lingon-, hjortronhonung och honungs-
dagg. Deltagarna fick tre av dessa pro-
ver vardera.

“I honungsmakningen börjar man 
från den mildaste och går sedan till den 
starkare. Sådan är alltid marschordning-
en”, konstaterade Marcazzan. Vi börja-
de alltså från mjölkört och underteck-
nad fick agera som den första bedöma-
ren. Utseendet var lätt att bedöma: fly-
tande, något grumligt, ljusgult. Och 
doften? Intensiteten var ganska svag, 
men aromerna bakom mjölkörtsho-
nungens sötma var svåra att känna. 
“Fruktig, kanske lite blommig”, före-
slår jag. “Varma, var vår bedömning, 
men här finns det finns fruktighet ock-
så”, avslutar utbildarna. Andra doftaro-
mer var mandel, vanilj och gröna väx-
ter. Till min glädje hittade Dall’Olio 
ungt vin i doften, något som jag ock-
så kände.

När det gäller smaken, kan jag när-
mast ta ställning till den starka sötman. 
Utbildarna hittade också mild syrlighet, 
vanilj och en fruktig eftersmak. Smaken 
är ganska svag och blir inte kvar länge 
i munnen.

I doften skinnvarubutik 
och nescafe-pulver

I andra honungar finns roliga aromer. 
I lingonhonungen karamell, bärsylt, 
träighet och kamfer som öppnar näsan. 

Hjortronhonungen tolkades som mång-
facetterad och i den upptäcktes bland 
annat läder, karamell, fruktighet, rost-
ningssmak och karamelliserad ingefära. 
I honungsdagg kom det, förutom sötma, 
fram surhet och mild sälta. I smaken 
fanns det lakrits och malt, i doften 
russin, fikonsylt och nescafe-pulver(!).

Virpi Aaltonen
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Hälsningar 
från sommarevenemang med pollinerar-tema

På naturvandring i 
skogspollinerares spår

Naturvård till stöd för skogspolline-
rare, eller projektet Pölymetsä (2021–
2022), syftar till att göra bevarandet av 
skogspollinerare till en del av natur-
vården av ekonomiska skogar. Utveck-
lingsprojektet under ledning av Tapio 
Oy är en del av METSO-programmet, 
som är ett frivilligt åtgärdsprogram rik-
tad till skogsägare om skogens mång-
fald i södra Finland.

Hittills har det inte talats så myck-
et om pollinerare i samband med skogs-
bruksmetoder, och det har inte funnits 
någon nämnvärd forskning i ämnet. Där-
för anordnade projektet Pölymetsä den 
4 juni en naturvandring till Hyrias un-
dervisningsskog i Hyvinge. En grupp 
pollineringsexperter bjöds in för att dis-
kutera ämnet och utöka kunskapsbasen 
för Lauri Saaristo och Sara Turunen, 
som arbetar på Tapio Oy.

Under vandringen pratades det 
mycket om både pollinerares matgrö-
dor och boplatser. Betydelsen av för-
multnande träd betonades vid flera till-
fällen - särskilt viktig är döda träd i pe-
rifera områden och soliga platser. Vid 
gallring avhuggna och levande träd, 
som lämnats för att murkna, är ock-
så ett bra komplement till utbudet av 
boplatser. Ett annat METSO-projekt, 

Slutligen samlades vi för en gemensam 
diskussion i workshopens Live-rum, 
där vi hade inlett evenemanget.

P.S. I förhandsmaterialet ingick 
också tre YouTube-videor, som jag ha-
de filmat på en blomsteräng i Vanda, 
i en skog i Hyvinge och på min egen 
balkong. I dem berättade jag om ob-
servationer om pollinerare och livsmil-
jökrav och gav tips för deltagarnas eg-
na utflykter. Förvånansvärt användbart 
material kan man enkelt få med hjälp 
av selfie-metoden och en mobilkame-
ra. Det lönar sig att prova djärvt! Vide-
or filmade i naturen säger dock mer än 
tusen ord.

Virtuellt besök på äppel- 
och jordgubbsodling

I slutet av juni hölls ett evenemang för 
pollineringsprojektet Skörd och kvali-
tet, där man gjorde ett virtuellt besök 
på Lepaa trädgårdsskolas äppelodling 
och en ekologisk jordgubbsodling i 
norra Savolax. På jordgubbsodlingen 
var gråmögel ett stort problem, särskilt 
på våta somrar; det är blomningssä-
songens väder som avgör. Ur odlarens 
synvinkel fungerar det bra med tillsats 
av ämnet PrestopMix, när man lärt sig 
att agera lugnt med bin och när man går 
till kuporna vid rätt tidpunkt, det vill 
säga tidigt på morgonen.

Sanni Toratti från Verdera och 
Wilhelmiina Kallio från Biotus Ab 
stod för talen från företagen. Toratti på-
minde om att mikrobspridaren Vekotin, 
som används för att sprida PrestopMix, 
ska monteras tätt på bikupan, så att bi-
na passerar över pulvret när de lämnar 
bikupan, och för att metoden ska fung-
era. Dessutom tipsade hon om att det 
är lämpligt att applicera pulvret i ett 
tillräckligt tunt lager, annars börjar bi-
na städa. 

Kallio förklarade skillnaderna mel-
lan olika modeller av Vekotin och 
funderade på att anordna en polline-
ringstjänst. Den nya mikrobspridaren 
Vekotin 3.0 är säker att använda, ef-
tersom pulverbrickan placeras i kupan 
från sidan. Modellen är mycket regntå-
lig och antalet avtagbara pulverbrickor 
är två. Vissa kunder har funnit den extra 
pulverbrickan värdelös, medan andra 
tycker att den är praktisk - till exempel 
kan ett ämne som klumpat sig i vått vä-
der torkas med hjälp av den. 

Wilhelmiina Kallio påminde också 
om att flygöppningarna alltid måste va-
ra vända mot åkern som ska pollineras, 

Sommaren har varit en hektisk 
tid för pollineringsevenemang. 
Under utflykten i projektet 
Pölymetsä diskuterade vi 
pollinerares näringsgrödor och 
boplatser i ekonomiska skogar. 
På OUT-evenemanget lärde 
både lärare och pedagoger 
känna pollinerare i en 
virtuell workshop. I projektet 
Salapölys webbinarium hördes 
erfarenheter och tips om den 
biologiska bekämpningen av 
växtsjukdomar. På seminariet 
I pollinerares ärenden 
på Tuorla gård kunde vi 
bekanta oss till exempel 
med pollineringstjänsten.

och att det är en bra idé att anskaffa äm-
nen och förnödenheterna i god tid innan 
blomningen börjar. 

I Tuorla i diskussion 
om pollineringstjänst

En grupp lantbrukare, biodlare och 
projektfolk samlades efter en lång tid 
den 5 juli under ett och samma tak för 
att prata om pollinerare i Tuorla i S:t 
Karins. I evenemanget I pollinerares 
ärenden hördes först tal av sakkunniga 
och därefter begav vi oss till yrkes-
högskolan Livias marker för att se på 
växtligheten sådd med pollinerarvän-
liga fröblandningar och för att besöka 
Veikko Mustalahtis bikupor. 

Själv höll jag en inledande presen-
tation om situationen för pollinerare 
och om livsmiljökrav i Finland. Nora 
Mäntysaari, från FBF berättade om 
den praktiska organisationen av polli-
neringstjänsten. Konkreta beräkningar 
av det skördetillskott som pollinering 
medför och tillskottet till odlarens lö-

TEKOPÖLY, lett av Luomus, pågår just 
nu – Fördelarna av murknande träd för 
pollinerare och mångfald. Brända och 
sandiga jordar är å andra sidan bety-
delsefulla för markboende pollinerare. 
Jordbearbetning i samband med skogs-
skötsel kan också vara användbar, även 
om forskningsdata i ämnet saknas.

Sammantaget förekommer tämligen 
få pollinerare i en helt igenvuxen skog. 
Lätta och värmeälskande insekter trivs 
bäst vid skogsvägarna, i små öppning-
ar och även i öppna avverkningsområ-
den. I detta avseende kan pollinerarnas 
krav till exempel ställas mot invånarna 
i gamla skogar, av vilka många också är 
i behov av skydd. 

Å andra sidan spelar blåbär och 
lingonhedar en viktig roll i både biod-
ling och bevarande av naturens mång-
fald. När man funderade över de vikti-
gaste skogsväxterna för pollinerare var 
dessa sälg, rönn, ljung, hallon, blåbär, 
lingon, mjölkört, havtorn, kovall och 
gullris. När det gäller träd hoppades 
man att blandningar av lövträd skulle 
bli vanligare och att flera blommande 
träd fanns landskapet.

Pollineringsverkstad 
för miljöpedagoger

I år hölls storevenemanget ULOS-UT-
OUT för lärare och andra pedagoger 

nekuvert är alltid intressanta och väcker 
debatt. Dessutom berättade Lotta Kaila 
om sin forskning om växtskyddsmedels 
påverkan och Sakari Raiskio om pol-
lineringsvänliga odlingsmetoder och 
växtartsval.

Dagen hade också kombinerats med 
projektet PÖLYHYÖTY och särskilt 
med en informationsutflykt om hum-
leövervakning som en del av projektet, 
där forskaren från miljöcentralen Janne 
Heliölä och Kaiu Tamminen, som del-
tar i humleövervakningen, rapporterade 
om övervakningen och svarade på frå-
gor från media. Bland andra rapportera-
de Yle om saken.

nästan helt virtuellt i mitten av juni. 
Det fanns nästan 100 olika workshops, 
föreläsningar, debatter och andra pro-
grampunkter och mer än 400 deltagare. 
Flera välkända namn som naturjourna-
listen Minna Pyykkö och miljöång-
estforskaren Panu Pihkala deltog i 
debatterna. På nöjesavdelningen var det 
Jukka Takalo sorkesters livestreamade 
kajakkonsert från Pielinens stränder 
som gladde mest.

Själv höll jag en 90-minuters 
workshop på evenemanget i trädgården 
och i den närliggande skogen. Tanken 
med workshopen var att gå och se ens 
eget närområde med en pollineringsin-
sekts ögon, där var och en av deltagarna 
råkade vara. Jag hade på förhand gett 
deltagarna en mängd användbart mate-
rial och webblänkar, samt gjort en frå-
gesport med pollinerartemat.

I början av workshopen berättade 
jag kort om FBF och mig själv och gick 
igenom de rätta svaren på frågesporten. 
Sedan skickade jag 21 deltagare från 
workshopen ut för att vandra i sin egen 
närmiljö och bad dem lägga upp bilder 
och kommentarer på workshopens Fii-
lisvirta. Detta gjorde det möjligt för al-
la att virtuellt delta också i varandras 
utflyktsstämningar. Själv svarade jag 
under utflykterna på deltagarnas frågor 
om insekter, växter och potentiella pol-
linerares boplatser som de fotograferat. 
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Tuorlas evenemang hade också kombinerats med en utflykt för media på temat na-
tionell humleövervakning, där forskaren Janne Heliölä (till höger) från Finlands 
miljöcentral berättade om övervakningen. 

På utflykten i projektet Pölymetsä diskuterade vi naturvården av ekonomiska 
skogar ur pollinerares perspektiv. På avverkningsområden är intensiteten i jord-
bearbetning, sparad vegetation och områdets storlek viktiga faktorer. 

På seminariet i Tuorla tittade vi på fröblandningar som tilltalar pollinerare. Det 
var mycket surr på platsen för fotot, och det fanns både honungsbin och olika arter 
av humlor i luften.
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Jag var en ung student i Helsingfors 
våren 1980 som sökte in till agrikultur-
vetenskapliga fakulteten, men det gick 
inte vägen den gången. Jag var väldigt 
intresserad av trädgårdsodling och var 
helt säker på att det är där jag har min 
framtid. Mellanåret tillbringade jag på 
Överby trädgårdsskola. Inte heller an-
dra gången kom jag in, men inte skall 
man ge sig så lätt. Efter ytterligare ett 
år det på forskningscentralen i Dick-
ursby kom jag sedan in år 1982. (de här 
åren var det nämligen svårare att kom-
ma in till agro-forst än till medicin).

Under första året skulle man ta en 
massa olika grundkurser oberoende 
vad man senare önskade fördjupa sig 
i. Det var då jag hamnade på en grund-
kurs i biodling som hölls av professor 
Anna-Lisa Varis. Efter det var jag såld. 
Då visste jag att efter att jag blir färdig 
så skall jag skaffa några samhällen. 

Åren gick och jag tog alla bikurser 
som universitet erbjöd. Det enda som 
blev ogjort var en gradu, för den gjorde 
jag i allmän entomologi.

Vår biodling

Året 1987 kom de första samhällena till 
oss. Då hade jag även under studietiden 
hittat min blivande man som jag gifte 
mig med sommaren 1987, så vi star-
tade med bina på hans hemgård. Den 
övertog vi sedan 1993 och 1996 över-
gick vi till ekologisk odling. Bina blev 
dock konventionella då vi bor så nära 
Tenala kyrkoby och grannarna odlade 
konventionellt.

Sedan gick det som det brukar gå 
för många. 2 samhällen blev snabbt 
flera, mängden skördad honung ökade 
kraftigt så släkt och vänner visste all-
tid vad de skulle få när vi kom besök.

Under Varis ledning fick man lära 
sig allting om bina, och praktiska öv-
ningar hade vi också men det som inte 

Vem är den svenskspråkiga 
rådgivaren Camilla
Det kändes fint när Mirkka ringde mig en dag i maj och berättade 
att man har beslutat välja mig till den nya svenskspråkiga rådgiv-
aren. Nu skall jag berätta om hur det gick till när jag blev med bin.

berättades så mycket om vad man gör 
med honungen efter att den var slung-
ad och silad.

Standardhonungen som då på 
slutet av 80- och 90-talet fanns på 
bu-tikshyllan, var tyvärr ofta en plast-
burk, stenhård som cement, och om 
man mot förmodan fick ut något ur den 
så var det väldigt grovkornigt. Ingen 
höjdare precis. Alltså tog vi tag i bok-
en Allt om biodling av Åke Hansson. 
Innan internet var det biodlarens bibel 
om man kunde svenska, och det gjor-
de vi ju. Där stod det hur man behand-
lar honungen. Man skall röra den i ett 
svalt utrymme tills den just har kristal-
liserat färdigt. Då sätter man honungen 
på burk och får en ljus, mjuk och sam-
metslen honung. Alla älskade vår ho-
nung. Vi blev helt överväldigade över 
mottagandet vi fick på torg, markna-
der osv. Vi beslöt snabbt att brända oss. 
Gården som vi odlar heter Mellang-
ård så det fick bli Mellangård Honung. 

Allting vi producerade tog hela tiden 
slut långt innan följande års skörd ens 
var påtänkt. Vi fortsatte utöka mängden 
samhällen. Till slut hade vi 70 – 80 st 
samhällen i produktion.

På den tiden vi började med bin för-
packades finsk honung för det mesta i 
plastburkar som vi upplevde som pro-
blematiska. De var inte återvinnings-
bara och locket hade mera att önska. 
Vi sneglade på hur man gör i Sveri-
ge och Tyskland. Där förpackades ho-
nungen i snygga glasburkar. Sagt och 
gjort, så skulle vi också göra. Vi hittade 
en sexkantig burk som just precis rym-
de 500 g honung. Vi designade vår egen 
etikett och så var vi i gång. Med åren 
lärde vi oss att en del vill ha mera ho-
nung och andra vill ha mindre mängd. 
Då tänkte vi att varför inte, så då inför-
skaffade vi glasburkar som såg ut som 
glaskrukor. Av dem fanns det olika stor-
lekar. Vi valde allt från 250 g till 700 g. 
Hör och häpna! Försäljningen ökade. 
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Sedan sysslade vi också med smak-
satt honung. Många människor som sa-
de att de inte tycker om honung tyckte 
ändå om de smaksatta och det gick in-
te länge innan även de började använ-
da naturell honung. Därtill hade vi i vår 
bod honungskosmetika, mjukisbin som 
barnen tyckte om, egentillverkade bi-
vaxljus och andra biprodukter.

Honungens Dag

Ganska fort märkte vi också att folk 
visste väldigt lite om “blommor och 
bin”. De tror bara att honungen på 
något lustigt sätt kommer i burken. 
Då beslöt vi att börja arrangera Ho-
nungens Dag. Folk skulle få komma 
och titta på hur man slungar honung 
och delta i bisafari. En bisafari är att 
klä sig i en skyddsdräkt och under 
ledning av Stefan (min man) gå ut 
till bigården och titta in i ett samhälle. 
Hade man tur kunde man få se drott-
ningen och ville man ha ett stick så 
fick man det gratis. För övrigt kostade 
det ingenting att komma till oss. Uppe 
på vår gamla höskulle inredde vi Café 
La’gårdsvinden där man kunde dricka 
kaffe/te, äta en honungsbakelse eller 
våfflor med grädde och nyslungad ho-
nung, ta ett glas honungslikör. I Tysk-
land hittade vi passande kaffekop-
par och assietter med snyggt bimotiv. 
Honungens Dag anordnade vi i 10 års 
tid och den besöktes årligen av 500 – 
800 personer. 

Under sommarmånaderna tog vi 
även emot grupper som fick höra på en 
30 minuters föreläsning i lättsam ton 
och dricka kaffe med honungsbakel-
se. Innan gruppen for vidare besökte de 
vår honungsbod som vi inrett intill ho-
nungsrummet. Några småroliga anek-
doter är då en ung kvinna ringer och 
frågar om det passar att den blivande 
bruden får gå in om de ordnar möhip-
pan hos oss. Jag förstod ingenting, 
så jag frågade att vart skall hon gå in? 
I kupan såklart fick jag till svar. Månne 
hon hade gjort någonting annat på bio-
logilektionen? En annan rolig historia 
är då en bestämd dam ringer mitt i vin-
tern och undrar om hon kan få en burk 
honung. Jag beklagade och sade att ty-
värr är vår honung slut. Hon blev be-
stört och sade att om jag ändå inte kun-
de göra ett undantag och burka en burk 
åt henne. Då måste jag förklara att mitt 
i vintern får man inte honung och att 
på kuporna finns det inte någon kran. 
(Nuförtiden finns även sådana kupor). 
Jag stod en gång på en marknad och 

det kom fram en herreman som undra-
de hur vår honung var så ljus. Jag för-
klarade långt och säkert omständligt för 
efter en knapp halvtimme sade han att 
han tror inte alls på vad jag säger utan 
vi har satt grädde i den och så gick han.

Annat smått och gott

Åren gick och jag var aktiv i Finlands 
Biodlares Förening r.f.. Jag var också 
ett antal år i styrelsen. Föreningen ver-
kar över i princip hela södra Finland, 
vilket i sig är en utmaning då som 
nu. Oberoende var man ordnar möten 
eller aktiviteter så har någon alltid 
lång väg. Jag var med och drog kurser, 
långa (400h) och korta, bara över ett 
veckoslut. Många kursdeltagare bör-
jade faktiskt med bin och några hål-
ler fortfarande på. Det känns väldigt 
fint. Föreningens dåvarande ordförande 
Mia Bruce ringde mig (Mellangård 
Honung) en kväll år 2003 och frågade 
om vi tar emot titeln Årets biodlare? 
Jag blev helt stum, för dels hade vi ju 
egentligen inte varit biodlare speciellt 
länge då, dels tyckte vi att vi håller väl 
på som alla andra, men kanske ändå 
inte. Klart vi tackade ja. Det var ju en 
heder och kändes väldigt fint att det vi 
gjorde hade uppmärksammats inom 
föreningen och förbundet. Sedan fick vi 
det inkommande året skriva i tidningen 
Mehiläinen.

Bikupan kan fungera som “Pekka 
Pouta”. Jag var i bigården och skötte 
bina i strålande solsken. Gick igenom 
kupa efter kupa. Normalt flyger det in 
och ut bin i vanlig ordning men plöts-
ligt såg jag att det bara kom in bin. Näs-
tan inga bin flög ut. Jag förstod ingen-

ting. Varför gör de nu så här. Jag titta-
de upp på en klarblå himmel. Skötte bi-
na färdigt och for hem. 30 minuter se-
nare hällde det ner. De små djuren vis-
ste att regn är på kommande så alla sök-
te sig hemåt. Sedan tänkte jag att detta 
bara var ett tillfälle men det visade sig 
sedan genom åren att bina faktiskt för-
utspår vädret för det hände flera gånger.

Vi hade bin i 30 år och till slut kun-
de jag konstatera att varje sommar var 
olik den andra och att bina inte läst 
samma böcker som jag eller gått samma 
kurser som jag. Det gjorde ändå alltid 
som de själva ville. Kunde bara konsta-
tera till slut att bina klarar sig TROTS 
människan inte tack vare.

Jag har efter att vi fått vår utrust-
ning såld blivit en vanlig honungskon-
sument. Den egna honungen tar slut 
i sommar, vilket gör att jag får bör-
ja köpa honung som en vanlig dödlig, 
men nu är jag ju med i gänget igen ge-
nom att få ge hoppeligen goda råd åt er.

Camilla Elf

Ivriga bisafaribesökare väntar på att få titta in i en kupa.

Mellangård Honung säljer honung på Ekenäs julmarkand.



EU-sammandrag 4/2021 EU-sammandrag 4/202114 15

Youtubaren Roni Back i arbete som biodlare

Detvar ganska spännande när Roni Backs bil svängde in på Kulmalas 
gård. Ur bilen steg en okomplicerad kille precis som han ser ut på 
YouTube. Ronis fotograf Daniel var något sen, och medan vi vän-
tade, hade vi tid att förutom fotograferingen gå igenom till exempel 

betygen i studentexamen (Ronis bästa ämne var matematik).
Sedan på med blåställ och i arbete. Först lärde vi känna bina och drott-

ningodlingen i Kulmalas gårdsodling. Det andra målet var den av Köhkörös 
och Mahnalas odlingar, som hade det roligaste namnet, det blev den första. 
På en varm dag fladdrade bin runt tills vi blev milt stressade, men Roni klara-
de arbetet utmärkt: kuporna kontrollerades och drottningen märktes. Honung 
smakades direkt från vaxkakan, och det smakade ju som honung. “Jag tror 
inte att det här kommer att behandlas mycket före försäljningen”, sa Daniel 
träffande nog.

Till sist provade Roni och hans flickvän Airi arthonungar och försökte gis-
sa, vilken växt de kom från. Tävlingen var utmanande men ojämn: Airi vann 
med 2-0. Innan gästerna åkte togs förstås massor av gruppbilder. En youtu-
bare klarar inte kompisfoton utan att posera, inte ens på en biodling.

Virpi Aaltonen, text och bilder

Roni Back - finländarnas yuotubarfavorit

Roni Back är för närvarande en av de mest populä-
ra finska youtubarna. Hans Youtube-kanal har över 
540 000 följare. Youtubarnas videor ses ofta mest av 
barn och unga, men i Backs följarskara finns det plats 
för folk i alla åldrar. 

Back, som är känd för sin humoristiska experimen-
tanda, samarbetar med företag och organisationer – 
nu också med FBF. Idén till samarbetet kom från Miro 
Kulmala, då ungdomsnämnden övervägde hur man i 
corona-tider bäst skulle nå ut till ungdomar och dela ut 
bi- och pollineringskunskaper till dem. Det lyckades ju 
ganska bra! Slutresultatet kan kontrolleras på Youtube 
på Roni Backs kanal.

Youtubaren Roni Back 
besökte i juni Miro 
och Aaro Kulmala på 
biodlingen Hunajakulma 
i Tavastkyro. På Backs 
Youtube-kanal kan man 
se hur en proffs på sociala 
medier klarar av biodling.

Roni Back fick också känna på drottningod-
ling. Vi får se vilken sorts drottning det blir 
av Elisabeth III, skyddad av en hårspole 
och döpt av Ron.

Virpi Aaltonen och Eeva-Liisa Korpela I KORTHET
Aktuellt från FBF

Om bin och pollinerare

Uppdraget omfattar ett brett spektrum av aktiviteter inom 
utvecklingen av biodlingssektorn, skydd av pollinerande 
insekter och forskning på området.

Forskningssakkunnig ansvarar för forsknings- och projekt-
samarbete, främjande av pollineringstjänsten och allmänna 
råd relaterade till pollinerare samt samordning av nätverket 
av observationsodlare. Forskningssakkunnig leder även lär-
domsprov och monografier, skriver artiklar för tidskriften 
Mehiläinen och arrangerar olika evenemang. Dessutom 
omfattar uppgifterna kontorsarbete och medlemsrådgivning 
alltefter behov.

Forskningssakkunnigs arbetsbeskrivning är självständig, 
men han eller hon har nära samarbete med förbundets an-
dra sakkunniga. Uppdraget kräver också ett nära samarbe-
te med odlarorganisationer, myndigheter och forskare. För-
mågan att kunna tala inför en publik och social kompetens 
är viktiga, eftersom uppdraget omfattar framträdande vid 
både förbundets och andra evenemang.

Anställningsförhållandet är en tillsvidareanställning på 
heltid (37,5 timmar/vecka). Framgång i uppdraget förutsät-
ter en högre universitetsexamen, och forskarutbildning är 
till stor nytta i uppdraget. Krav på språkkunskaper är att be-
härska finska och engelska, övriga språkkunskaper, särskilt 
svenska, räknas som merit. Egen bil måste är ett krav, efter-
som arbetet innebär en del resor. Arbetsuppgifter kan ock-
så tillfälligt förekomma på kvällar och helger. Arbetet inleds 
i början av september eller när möjligt.

Arbetsplatsen är FBF:s kontor på Ulrikasborgsgatan 1 A 3 
i Helsingfors. Ibland kan distansarbete förekomma. Kollek-
tivavtalet är ett ramavtal för rådgivningssektorn.

Förfrågningar per telefon 20.8. kl. 9.00–12.00, 044 506 
3200 / Mirkka Aarrekorpi, verksamhetsledare, FBF rf. An-
sökningar med löneanspråk via e-post: sml@hunaja.net 
25.8.2021 senast kl. 16.00. Vi kommer att inleda intervjuerna 
redan under ansökningstiden.

Vandabaserade Lidl på pollinerares 
uppdrag
Omgivningen i Lidls butik i Vapaala, Vanda, 
ser lite annorlunda ut än de flesta liknande 
tomterna. Där ser man inte en slätrakad gräs-
matta, utan ett 75 meter långt staket byggt av 
murket trä och planteringar med pollinerare i 
åtanke. “Innan butiken byggdes 2018 genom-
fördes en ekologisk undersökning i området. Den 
avslöjade att tomtens speciella värde är den stora 
mängden murket trä. Under byggfasen bevarades träet under 
en presenning och ett trästaket byggdes av det”, säger Lidls 
hållbarhetsexpert Jenni Hakkarainen.

Både pollinerare och fåglar har bosatt sig i trästake-
tet, och av blommorna, som såtts på gårdsplanen med en 
fröblandning, är det åtminstone blåklint, färgkulla och kä-
ringtand som faller insekterna i smaken. De ursprungliga trä-
den på tomten skonades där det var möjligt och artvariatio-
nen fylldes på genom att plantera fyra olika bärbuskar, liksom 
tiotals träd som enbuskar, klibbal, lönn och valnötsbuskar.

“Vapaalas projekt var en framgångsrik pilot – från början 
av detta år har en liknande ekologisk undersökning genom-
förts på Lidls alla nya butikstomter och åtgärder för biologisk 
mångfald planeras utifrån de specifika egenskaperna hos var-
je tomt”, tillägger Hakkarainen.

Bin som coronahundar
I Nederländerna har forskare från Wageningen University 
och startup-företaget InsectSense på ett lägligt sätt utnytt-
jat binas utmärkta luktsinne och tränat dem att identifiera 
COVID-19-viruset. Träningen fortskred som med de berömda 
Pavlov-hundarna: när bin fick ett vävnadsprov infekterat med 
coronaviruset, fick de också sockerlösning som belöning. 
De tränade bina började sträcka ut sina tungor inom några 
sekunder när de blott luktade ett infekterat prov. 

Wageningen University rapporterade om saken i ett 
pressmeddelande på nätet den 3 maj. Sedan dess har nyhe-
ten spridit sig över hela världen.

Vill du bli vågkupeobservatör?
Förbundet har införskaffat nya vågkupor för observations-
odlare. Upphandlingen har finansierats genom budge-
ten för nationella, EU:s delfinansierade biodlingsprogram. 
Om du är intresserad och beredd att regelbundet regist-
rera vägningsresultaten i FBF:s övervakning (på vaakape-
sa.fi), kontakta forskningssakkunnig Eeva-Liisa Korpela: 
eeva-liisa.korpela@hunaja.net. Användningen av vågen är 
gratis och FBF betalar för gränssnittet som krävs för vågen 
som fungerar via sms. Målet är att ha bredast möjliga nät och 
täckning i Fastlandsfinland och på Åland.

Finlands biodlares förbund söker  
EN FORSKNINGSSAKKUNNIG  

med tillträde i början av september.

Stöd till lokalföreningars ungdomsverksamhet
Den tredje programperioden i det nationella, delvis EU-finansierade 
biodlingsprogrammet inleds den 1 augusti 2021, vilket möjliggör 
för lokalföreningarna att på nytt ansöka om stöd för sin ungdom-
sverksamhet. Budgeten för perioden 1 augusti 2021–31 juli 2022 
är 7 000 euro och är avsedd att kompensera för rimliga timlöner 
och resekostnader för utbildare i ungdomsklubbar samt utrust-
ningsköp. Ansökningar med kostnadsberäkningar lämnas in senast 
den 30 september 2021 via e-post sml@hunaja.net. 

FBF:s styrelse kommer att besluta om fördelningen av stödet 
vid sitt oktobermöte och beslutet kommer att meddelas i tidskrif-
ten Mehiläinen. Mottagarna av stödet kommer att rapportera om 
genomförandet av sin ungdomsverksamhet vid framtida evene-
mang i förbundet eller i tidskriften Mehiläinen.


