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Samhällens död på senhösten 
har chockat odlarna

Förvåningen blir stor när en tom 
kupa hittas i samband med oxalsyra-
behandlingen i november-december, 
även om samhället fortfarande var 
mycket starkt vid matningstillfället. 
En tom bikupa med kanske några bin, 
möjligen en drottning på botten och 
ett litet antal ej kläckta täckta yngel i 
cellerna, är en mycket typisk vinter-
förlust, orsakad av varroakvalstret. 
Antalet varroa har då blivit för högt 
och gränsen för samhällets tolerans 
har överskridits. Kortlivade bin som 
plågats, av kvalstret, lämnar kupan 
för att dö, och kupan töms.

Under vinterbinas utveckling för-
ökar sig kvalstret med yngel ännu ef-
ter varroabekämpningen i augusti. 
Om det redan finns alldeles för många 
kvalster i augusti, kan antalet kval-
ster inte begränsas tillräckligt med 
bekämpningen i augusti, och vinter-
bin kan inte räddas. När varje vinter-
bi på larvstadiet har ett varroakval-
ster på sig, kommer samhället inte att 
överleva till jul, även om det vid mat-
ningen finns fler sommarbin än van-
ligt. Kläckta vinterbin och deras väl-
befinnande är avgörande för överlev-
naden över vintern.

De första odlarna som inledde senhöstens oxalsyrabehandlingar 
har upplevt obehagliga överraskningar. Vid tidpunkten för mat-
ningen har ett starkt samhälle tömts på bin. Vad har hänt? Varroa-
bekämpningen i augusti har utförts, men kvalstret tog samhället. 
Hur många varroabekämpningar måste man egentligen göra?

Det lönar sig att undersöka 
kakorna i ett samhälle som dött 
på vintern eller tömts redan innan 
oxalsyrabehandling. I ett samhäl-
le, som dött av varroa, finns det 
alltid kakor med några ej kläckta 
täckta yngel. När man öppnar 
cellerna hittar man också kval-
ster. På bottnen finns ofta stora 
mängder kvalster, och även de få 
återstående bina har i värsta fall 
2-3 kvalster per bi mellan bak-
kroppssegmenten.

Vinterförlusterna kan 
bli omfattande

Vinterförluster på grund av varroa 
kan höja ordentligt denna vinters 
förlustsiffra. En lång period av yng-
elsättning och samtidig ökning av 
kvalstren betyder också en högre nivå 
av kvalster.  Risken för att överskrida 
den kritiska gränsen ökar ju oftare 
den långa, varma hösten skämmer 
bort oss.  Under en varm höst flyger 
det kortlivade biet som plågas av 
kvalstret ut för att dö och odlarens 
oxalsyrabehandling är onödig – det 
finns inget att behandla.

Varroabekämpningens utmaning-
ar är något som diskuteras runt om i 
världen. Olika alternativ studeras fli-
tigt och enträget. Förlust av pollinera-
re och massdöd skrämmer. Men även 
bekämpningen har sina gränser. Är vi 
redan nära den punkt där bin dör an-
tingen av kvalster, eller bekämpar vi 
biodlare dem så flitigt att bin dör eller 
försvagas på grund av det?

I en ny publikation av översikts-
typ (Journal of Insect Science 2021, 
Vol. 21, Nr 5) diskuteras situationen i 
varroabekämpningen. Genom att ut-
veckla bekämpningsmetoder och ge-
nom deras kombinationer försöker vi 
bekämpa kvalstren. Ansträngning-
ar görs i allt högre grad för att foku-
sera på så kallad integrerad bekämp-
ning, det vill säga att man bekämpar 
endast vid behov och på olika sätt i 
olika situationer. För att göra detta 
måste man ha ett bra verktyg för att 
uppskatta nivån på kvalster. Dessut-
om måste man veta vilket är det an-
tal kvalster som föranleder åtgärder. 
I artikeln talas det om den så kall-
lade ekonomiska bekämpningsgrän-
sen (ET) och tröskelvärdet för eko-
nomisk förlust (EIL), som är vikti-
ga särskilt för professionella biodla-
re. Jag kommer att skriva mer om det-
ta ämne i nästa nummer av tidskriften 
Mehiläinen.

Varför överskrider antalet varroa den kritiska gränsen?
Det kan finnas flera orsaker till förödelsen som förorsakas av varroa, från kli-
matet, andra odlingar eller odlare i området, miljöförhållanden, närliggande 
vildsamhällen och framför allt odlarens odlings- och bekämpningsmetoder. Bäst 
kan en biodlare naturligtvis påverka sina egna odlingsmetoder.

Om fenomenet endast berör ett enskilt samhälle, kan det vara frågan om ett 
röveri efter bekämpningen, där kvalsterbelastningen plötsligt ökat.  Källan till 
kvalstren kan ha varit egna, grannodlingens eller vildsamhällenas kvalsterfyllda, 
försvagade samhällen. Också kvalsterbekämpningen kan av någon anledning ha 
misslyckats när det gäller just den kupan. 

Förebyggande:
●	 Behandla	bara	starka	samhällen	med	unga	drottningar.
●	 Följ	instruktionerna	för	bekämpningen.
●	 Följ	upp	antalet	kvalster.
●	 Stoppa	röverierna.
●	 Prata	med	din	odlargranne	så	att	varroabekämpningen	kan	utföras	

samtidigt.
●	 Förhindra	svärmning	och	försök	att	hitta	närliggande	svärmar.

Vid en större katastrof, det vill säga flera att samhällen har förlorats i flera 
odlingar, kan problemet vara systematiskt och bero på odlings- och bekämp-
ningsmetoden.  Detta problem utvecklas vanligtvis långsamt under förloppet av 
flera år. Antalet kvalster stiger bara långsamt tills allt rasar ihop. Det kan också 
vara en fråga om bekämpningsmedelsimmuna, dvs. resistenta kvalster.

Förebyggande:
●	 Övervaka	 aktivt	 antalet	 kvalster	 och	 tecken	 på	 virussymtom	 som	

DWV,	som	förorsakar	deformerade	och	krympta	vingar.
●	 Gå	noggrant	igenom	de	föregående	3-5	årens	kvalsterbekämpningar.
●	 Gör	augustibekämpningen	i	augusti,	inte	i	september,	så	att	kvalstret	

inte	hinner	föröka	sig	för	mycket	och	skada	vinterbinas	larver.
●	 Gör	 senhöstens	 oxalsyrabehandling	 endast	 när	 det	 verkligen	 inte	

längre	finns	täckt	yngel	i	kupan.	.
●	 Kontrollera	hur	många	kvalster	som	faller	ned	med	oxalsyradropp	i	

november-december.
●	 Gör	vårbekämpningen	om	fler	än	200	kvalster	faller	ned	med	oxalsy-

rabekämpningen	i	november-december.
●	 Om	du	varit	tvungen	att	utföra	en	vårbekämpning,	avlägsna	aktivt	

drönarlarver	på	våren	och	sommaren	och	försök	därmed	att	sänka	
antalet	kvalster	till	en	tolerabel	nivå.

●	 Vid	bromsa	kvalstrets	förökning	med	att	avbryta	yngelsättningen.
●	 Om	du	ser	bin	med	krympta	vingar,	gör	en	fullständig	sanering	(bort	

med	honung	och	yngel,	bina	på	mellanväggarna	)	före	mitten	av	juli	
och	kombinera	detta	med	oxalsyrabehandling	ungefär	en	vecka	efter	
att	drottningen	börjat	 lägga	 ägg	och	när	 det	 ännu	 inte	finns	 täckt	
yngel.	Honung	tas	inte	längre	från	det	här	samhället.

Gallret på varroaplattan underlättar övervakningen av varroakvalstrets 
naturliga dödlighet både i augusti före bekämpningen och i november-de-
cember vid bedömningen,, av antalet kvalster som finns kvar i kupan och 
behovet av vårbekämpning.  Kvalster som faller ned med senhöstens oxalsy-
rabehandling indikerar inte bara framgången med bekämpningen i augusti, 
utan också den allmänna nivån av varroa i samhället. Rengör varroaplattan 
innan oxalsyrabehandlingen och räkna efter ungefär en vecka antalet kval-
ster, som har fallit ner med behandlingen. Om det finns fler än 200 kvalster, 
är sommarbekämpningen, nödvändig.

 

 

Yhteiskunnan talvitappioon tarvitaan muutakin kuin suuri punkkimäärä, mutta mikä on sietokyvyn raja? 
Myöhäissyksyn 2020 oksaalihappotiputuksella pudonneet punkkimäärät tarkkailutarhan eri pesissä 
vaihtelivat suuresti. Pesät 4,5 ja 7 ovat lähellä rajaa, jossa kevättorjuntaa olisi voinut jo harkita. Pesä kolme 
selvisi talvesta, vaikka punkkeja putosi OH-torjunnalla lähes 600 eikä kevättorjuntaakaan tehty. 
Pitkäaikaisseurannalla saadaan enemmän vastauksia. 
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Ett stort antal varroa är den vanligaste orsa-
ken till vinterförluster, men var går gränsen för 
bisamhällets tolerans? I december 2020 föll 
ett högst varierande antal kvalster ur observa-
tionsodlingens kupor med oxalsyradropp. Ku-
porna 4, 5 och 7 ligger nära sommarbekämp-
ningens bedömningsgräns. Kupa nummer tre 
med sina kvalster överlevde dock vintern, även 
om ingen vårbekämpning utfördes. Långsiktig 
uppföljning ger mer information om gränserna 
för binas tolerans.
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PÅ SKÖRDESEMINARIET 
träffades	vi	för	första	gången	på	länge

I år var atmosfären på 
Skördeseminariet särskilt 
varm. Över 100 biodlare 
samlades för första gång-
en på länge för att lyssna 
på föreläsningar, provs-
maka honung och prata 
med människor inom 
samma bransch.

Efter	en	lång	paus	erbjöd	Skör-
deseminariet,	 som	 firades	
iKuopio, möjlighet att lyssna 
på presentationer om biod-

ling live och  att träffa andra biodlare 
ansikte mot ansikte. Evenemanget 
utnyttjades av över hundra biodlare, 
och det kändes som att det fysiska 
mötet svarade på ett behov. Den här 
gången kunde man också delta i semi-

nariet på distans, och över 60 perso-
ner följde också evenemanget online.

Under de senaste två åren har 
många evenemang ställts in – bland 
annat 60-årsjubileet av Kuopioregi-
onens biodlare. Därför sammanfatta-
de föreningens ordförandeKari Lap-
pii Skördeseminariets öppningstal det 
som hänt under tiden i föreningen. 
Sedan fortsatte man med verksam-
heten i Kari ochPäivi Lappis eget fö-
retag, Hunajalähde.

"Fuskspel” bannlyst, 
ordning i ära

I verksamheten av Hunajalähde är 
grundidén att göra saker så effektivt 
som möjligt och fokusera på det 
väsentliga. Det innebär till exempel 
att saker och ting är i ordning, så 
att tiden inte slösas bort på att leta 
efter saker. Man sysslar inte heller 
fuskspel: järntråds- eller silvertej-
panordningar syns alltså inte på paret 
Lappis odlingar. Att fokusera på det 
väsentliga innebär också att betjä-
na kundbasen väl. Till exempel har 
Hunajalähde fadderverksamhet om 
kuporna, och mycket uppmärksamhet 
ägnas åt synlighet på sociala medier. 
Företaget strävar efter att hålla jämna 
steg med tiden och ständigt innovera 
nytt, det vill säga, med Kari Lappis 
egna ord: en idé om dagen håller 
konkursen borta. Entreprenörsparet 
berättade dock att de vill inte att fö-

retaget ska splittras i olika riktningar, 
utan fokusera på produktivitet. “När 
antalet kupor kan minskas, kan man 
tillbringa mer tid ute på sjön”, avslu-
tade Kari Lappi.

Från konsument och producent 
till partners

Partnerlantbruk är fortfarande ett 
nytt men lovande fenomen i Fin-
land. Hannele Suvanto från Hel-
singfors universitets Ruralia-institut 
belyste detta mångskiftande fenomen 
för seminariepubliken. Det väsentli-
ga i partnerlantbruket är det lokala, 
frånvaro av mellanhänder, hållbar 
produktion och riskdelning mellan 
producent och konsument. Vanligtvis 

betalar konsumenten i förväg för 
skörden eller produkten. Konsumen-
ten kan till exempel köpa en bikupa, 
en åkerteg eller till exempel skörden 
av ett äppelträd. Till partnerlantbruket 
hör också en känsla av gemenskap 
eller ett visst extra för konsumenten. 
Man kan ordna talko, provsmakning-
ar eller gårdsdagar, packa produkter 
i personliga förpackningar eller till 
exempel dela bilder och information 
om hur skörden utvecklats till part-
nerkonsumenten.

I Finland ägnar sig endast 18 går-
dar eller samfälligheter än så länge 
åt partnerlantbruk, varav två är ho-
nungsodlingar – en av dem förres-
ten Hunajalähde. Ute i världen be-
drivs partnerlantbruk i stor utsträck-
ning, bland annat i Tyskland. I Nor-
ge, som till sin befolkningsmängd är 
ungefär lika stort som Finland, finns 
så många som 90 partnerlantbruk. In-
tresserade kan lära sig mer om ämnet 
online: blogs.helsinki.fi/kumppanuus-
maatalous

Ängs- och fältväxter

Överintendent Leena Lehtomaa från 
NTM-centralen i Egentliga Finland 
introducerade ett stort antal av den 
finska naturens biväxter för semina-
riepubliken. Lehtomaa, som också 
håller på med biodling, har i sitt 
arbete särskilt studerat traditionella 
biotoper, och hon konstaterade att 
en stor del av deras växter också är 
bra nektarväxter. Traditionella bioto-
per, dvs. ängar, fält, betesmarker och 
skogsbeten, har minskat i Finland 
under de senaste decennierna ända 
fram till utrotning, då betesgång har 
minskat eller övergivits. Syftet är att 
skydda och vårda traditionella bioto-
per, till exempel med hjälp av boskap 
eller slåtter. Lehtomaa fortsatte att 
slåtter är en mycket bra vårdform, så 
länge den görs efter att växterna har 
blommat och växtavfallet från slåttern 
samlas in. “Vårdade ängar är av stor 
betydelse för vilda pollinerare och 
andra insekter", säger Lehtomaa.

På en honungstävling i London

London Honey Awards är en interna-
tionell honungstävling där honungs-
producenter inte tävlar mot varandra. 
I tävlingen delas istället ut diplom i 
brons, silver, guld och platina bero-
ende på hur bra tävlingsjuryn anser 

att varje honung är. Biodlaren Raimo 
Tervola deltog i tävlingen i våras 
och vann ett diplom i platina för sin 
lingonhonung. Han förklarade med en 
ingenjörs precision vad som krävdes 
för att delta i tävlingen och hur myck-
et det kostade. Vissa laboratorietester 
krävs till exempel i förväg för den 
tävlande honungen.

Tervola berättade att han deltog i 
tävlingen av intresse och en önskan att 
få veta vad utländska experter tycker 
om hans honung. Naturligtvis erkän-
de han att utmärkelserna hjälper till 
med marknadsföring. Det har också 
kommit köpförfrågningar från utlan-
det om lingonhonung. "Men jag tän-
ker inte börja med det. Produktionen 
är ändå så liten," säger Tervola. Istäl-
let vill han härnäst lära känna Api-
mondias honungstävling.

Namnskyddet ökar 
produktens uppskattning

Kitkan viisas, rönttönen från Kaja-
naland och kalakukko  – dessa är 
exempel på finska produkter med 
EU-namnskydd. Dock lite annorlunda 
för alla: Kitkan viisas har en skyd-
dad ursprungsbeteckning och Kaja-
nalands rönttönen en skyddad geo-
grafisk beteckning; karelska pirogen 
däremot är en garanterad traditionell 
produkt.  Livsmedelsverkets överin-
tendent Piritta Sokurasäger att det 
för närvarande finns 12 namnskyd-
dade produkter i Finland. Det skulle 
dock finnas underlag för många fler. 
"Namnskydd hjälper en produkt att 
få uppskattning och det penningvär-
de den förtjänar. I södra Europa är 
namnskyddade varumärken mycket 

välkända, och man kan också ta ut 
dubbelt eller tredubbelt betalt jämfört 
med en vanlig produkt," säger hon.

Sokura såg också namnskyddspo-
tential i finsk honung, och uppmunt-
rade odlarna att överväga en lämp-
lig produkt för skydd. Enligt henne 
kan man få hjälp av Livsmedelsver-
ket med ansökan. Vissa europeiska 
honungar har redan skydd. Ett exem-
pel är den honungsdagg, Strandjan-
ski manov med, som skördas i Stran-
dja-bergens ekskogar i Bulgarien.

I slutet av seminariet samman-
fattade Anneli Salonen resultatet 
av projektet More than honey och 
Claude Flener som koordinerar 
B-GOOD-projektet i Finland, analy-
serade  honungssommaren i Finland 
och lite varstans i Europa. 
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Garanterad tra-
ditionell produkt

Skyddad geogra-
fisk beteckning 
(SGB)

Skyddad ur-
sprungsbeteckning 
(SUB)

EU:s namnskyddsmärken.

På seminariet berättade Päivi och Kari 
Lappi från Hunajalähde om företagets 
verksamhet. Under lunchrasten provsma-
kade paret på honungstävlingens prover. 

Hannele Suvanto presenterade part-
nerlantbruket för seminariepubliken 
och uppmuntrade också honungsgår-
dar att överväga om det skulle passa 
deras eget företag.

En stor del av växterna i traditionella biotoper är också bra växter för 
bin. Ängen på bilden ligger i byn Rapola.
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Rekordmånga 165 prover deltog den-
na höst i tävlingen Finlands bästa 
honung. Tyvärr kom några prover 
för sent, annars skulle den magiska 
gränsen på 170 prover ha brutits i år.

Tävlingens jury möttes den sista 
oktober för att välja ut honungarna till 
finalen. Samtidigt bedömde kvalitets-
kommittén alla tävlingsprover och de-
lade ut hedersdiplom till de honungar 
som befunnits vara utan anmärkning. 
Juryn bestod av Pekka Peltotalo,An-
neli Salonen,Mika Olsbo,, Josefii-
na Keskustalo,, Sonja Sinisalo och 
Jarkko Isokungas. Kvalitetsbedöm-
ningar utfördes också avTarja Ollik-
ka och Virpi Aaltonen.

Serien enblomshonungar samlar 
alltid naturligtvis få deltagare, men 
under de senaste åren har mycket få 
prover mottagits. I år fanns det ba-
ra fem. Tävlingens förjury beslutade 
att enblomshonung och regionalho-
nung ska tävla i samma serie av sort-
honung. Med endast tre serier och ett 
stort antal högkvalitativa prover val-
des sex honungar från varje serie till 
finalen.

Segern i föreningarnas tävling 
till Mellersta Finland

Till lokalföreningarnas serie fick vi 
i år 11 honungar. Honungarna var 
mycket olika, som sig bör i seriens 
anda, och publiken som smakade på 
proverna funderade länge över sina 
val. Många av provsmakarna tyckte 
att serien var särskilt intressant. Vin-
nare av serien blev Keski-Suomen 

turligtvis är självförsörjande när det 
gäller pollinerare. “Vår honung är 
blandblomshonung.  På grund av ar-
betet i lantbruket hinner vi inte skör-
da honung förrän i slutet av skördesä-
songen”, berättar Nyrhinen.  Grödor-
na omfattar till exempel maskros och 
klöver, skogsbär och dunört i skogso-
dlingar.

Segern i honungstävlingen glad-
de oss, eftersom vi på gården nyligen 
har övervägt att minska antalet biku-
por på grund av den svåra marknads-
situationen. Förhoppningsvis kommer 
segern och uppmärksamheten i lokal-
tidningen att hjälpa till i marknadsfö-
ringen och den superfina honungen 
kommer att få fler beundrare.

   SERIEN KRISTALLISERAD    
   HONUNG FINAL

1.	Nr	162	Sinikka	och	Niko	Nyrhi-
nen,	Makkolas	ekologiska	gård,	
Heinoniemi

2.	Nr	117	Katja	Raatikainen	och
		 Anna	Schulman,	Riihimäki
3.	Nr	153	Jorma	Sahinaho,	Saarijärvi
4.	Nr	53	Merja	Mäki-Säntti	och	Jar-

mo	Korpela,	Björneborg
4.	Nr	157	Riitta	Peräinen,	Jyväskylä
6.	Nr	51	Vesa	Nuutila,	Suomusjärvi

Bästa flytande honung från 
Egentliga Finland

Serien av flytande honung vanns av 
Rea Pelto-Uotila, vars biodlingar lig-
ger i området mot Virmo och Nousis. 

Mehiläishoitajat (Biodlare i Mellersta 
Finland), honung producerad av Ans-
si Hiekkala. Den vinnande honungen 
hade skördats från en skogsodling i 
Äänekoski, och i honungen kunde 
man förnimma skogsbärens aromer.

   LOKALFÖRENINGSTÄVLINGENS
   RESULTAT

1.	Nr	6	Keski-Suomen	Mehiläishoita-
jat	(Biodlare	i	Mellersta	Finland),	
Anssi	Hiekkala

2.	Nr	9	Pohjolan	Mehiläishoitajat	
(ung.	Nordens	biodlare),	Karri	
Pyhtilä

3.	Nr.	7	Kuopion	Seudun	Mehiläis-
hoitajat	(Kuopioregionens	Biodla-
re),	Jouko	Eskelinen

Vinnaren i serien kristalliserad 
honung från Norra Karelen

Sinikka och Niko Nyrhinen från Ki-
des vann serien kristalliserade ho-
nungar. Segern kom som en sådan 
överraskning att paret var tvungna att 
kontrollera flera gånger om det var 
verkligen sant. Naturligtvis märkte 
paret Nyrhinen att kristalliseringen i 
år lyckades särskilt väl.”Men jag vet 
nog inte varför. Vi använde precis 
samma recept från Ari Seppäläsom 
tidigare”, skrattar Sinikka Nyrhinen.

Paret Nyrhinen har odlat bin se-
dan 2014. Biodling är en sidonäring 
för paret Nyrhinen, som driver eko-
gården Makkola. På gården odlas 
brödsäd, och som en ny skördeväxt, 
ekologiska jordgubbar, där man na-

Hon hade fyra honungar som hon 
tyckte var bra när hon funderade på 
att delta i tävlingen. “Sedan lät jag 
barnen bestämma vilka honungar som 
jag skulle välja till tävlingen. Den 
ena valde en och den andra en annan, 
skrattar hon. Och barnen gjorde ett 
bra val, eftersom båda honungarna 
tog sig till finalen.

Honungen som vann serien för 
flytande honung kommer från ett 
skogsområde, där grödorna inklude-
rar skogsbär och lind. “Det finns ock-
så en äppelodling i närheten, och bi-
na flyger också mycket i rosenkvit-
ten”,berättar odlaren.

Rea Pelto-Uotila har bedrivit bi-
odling i tio år, men hon har redan fått 
bekanta sig med bin och honung som 
liten flicka. "Jag fortsätter egentligen 
min farfars biodling. Han började att 
odla bin sådär vid 10 års åldern och 
kunde fortsätta tills han var nästan 
90 år gammal. Jag var med honom 
då och då när han arbetade på sin od-
ling, mest dock som provsmakare. 
När man var van vid att ha bin, eller 
att det fanns “flygande kryp” överallt, 
kändes det naturligt att bli biodlare”, 
säger Pelto-Uotila med ett leende.

I serien sorthonung 
välbekant vinnare

Lingonhonung verkar ha en magiskt 
tilltalande arom, eftersom den lyckas 
bra år efter år. Men för att överleva 
i ett så tufft sällskap – och på inter-
nationella arenor – måste honungen 
också vara mycket välproducerad. 
Raimo Tervola från Uleåborg vet hur, 
så segern i serien sorthonung gick 
till lingonhonungen, som samlats in 
längs floden Muhosjoki.

   SORTHONUNG, FINAL

1.	Nr	24	Raimo	Tervola,	Uleåborg:	
Lingonhonung

2.	Nr	18	Juuret	maalla	/	Petra	
Kumpulainen	och	Mauri	Ruuska,	
Pihtipudas:	Dunörtshonung

3.	Nr	146	Rea	Pelto-Uotila,	Nåden-
dal	Honung	från	hedskogen	i	
Mynämäki

4	Nr	155		Jorma	Sahinaho,	Saarijärvi:	
Sensommarhonung

5.	Nr	26	Heikki	Dubatscheff,	Uleå-
borg:	Hietasaaren	lähihunaja

6.	Nr	75	Esa	och	Satu	Jussila,	Jokela:	
Honung	från	byn	Pihnari	i	Ikalis

Lingonhonungen bäst 
även denna höst

Pokalen i tävlingen Finlands bäs-
ta honung tilldelades också Raimo 
Tervola, vinnare för andra gången i 
rad av sorthonungsserien. I tävlingen 
skulle man rösta på den bästa hon-
ungen i varje serie och separat för 

Utmärkt kvalitet i 
honungstävlingen
På Skördeseminariet valde publiken i 
tävlingen Finlands bästa honung 2021 
lingonhonungen producerad av Raimo 
Tervola som sin favorit. Vinnaren av 
serien av flytande honung gick till Rea 
Pelto-Uotila till Nådendal, och vinnaren 
av de kristalliserade honungarna var 
Sinikka och Niko Nyrhinens honung från 
Heinonniemi i Kides. I föreningsserien 
vann Anssi Hiekkalas honung från Kes-
ki-Suomen Mehiläishoitajat (Biodlarna i 
Mellersta Finland).

den bästa honungen i hela tävlingen. 
Tävlingen om den bästa honungen 
blev ganska hård, eftersom rösterna 
spreds så att varje honung av de 18 i 
finalen mottog minst en röst.

FINLANDS BÄSTA HONUNG 2021

1.	Raimo	Tervola:	Lingonhonung
2.	Karri	Pyhtilä:	Kontion	kotihunaja
2.	Rea	Pelto-Uotila:	Flytande	honung

Virpi Aaltonen

   FLYTANDE HONUNGAR, 
   FINAL

1.	Nr	147	Rea	Pelto-Uotila,	Nådendal
2.	Nr	69	Juha	Vuorio,	Uleåborg
2.	Nr.	101	Karri	Pyhtilä,	Kontio:	Kon-

tion	kotihunaja
2.	Nr	136	Tero	Huusko,	Korholanmäki
5.	Nr	135	Anne	Koskenniemi,	Tam-

merfors
6.	Nr	39	Timo	Heinonen,	Letala:	

Skogshonung
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Jurymedlemmarna Sonja Sinisalo och Mika Olsbo bedömer tävling-
ens honung.

Rea Pelto-Uotila, vinnare av serien 
av flytande honung, fick sitt diplom 
på lilljulfesten anordnad av Egentliga 
Finlands Biodlare. 

Raimo Tervola, som har vunnit Finlands 
bästa honungs- och bästa sorthonungs-
diplom, vill härnäst testa vad man 
tycker om hans honung i Apimondias 
honungstävling..

Sinikka och Niko Nyrhinen, som producerade den bästa kristalliserade hon-
ungen, är engagerade i ekologisk biodling i Heinoniemi, som sträcker ut i sjön 
Saimen. I år blev skörden 20 kilo per kupa.
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Nivån	 på	 tävlingen	 Finlands bästa honung 
var hög i år. Så många som 126 honungar, 
eller 76 procent av proverna, fick diplom. 
Fulla 30 poäng erhölls av 25 honungar. De 

flesta kommentarerna handlade om föroreningar och 
hög fukthalt. Flera klart för fuktiga prover fanns med. 
De kan ha skördats på sensommaren, som var mycket 
regnig på många ställen. Proverna visade massor av 
aromer av bland annat dunört och honungsdagg, men 
många vanliga smaker, som lind och ljung, var nästan 
helt frånvarande från smakernas spektrum.

Namn      Serie
Aamuisa	Oy	/	Sari	Ruotsalainen	och	
Sami	Niemi,	Laihela	 	 	 	 1,	4
Alatalon	Hunaja	Oy	/	Alatalo	Anita	och	Sami,	Lahtis	 1
Arbøl-Lilleberg	Katrine,	Åbo	 	 	 1
Beesyssla	/	Jarmo	Tuokko,	Jomala		 	 1
Cicek	Yasin,	Uleåborg	 	 	 	 2,	4
Dubatscheff	Heikki,	Uleåborg	 	 	 2,	4
Edfelt	Titti,	Pargas,	Vikbo	torp	 	 	 2,	4
Eskelinen	Jouko,	Karttula		 	 	 4,	4
Falenius	Marja	och	Tony,	Tusby	 	 	 2
Harmaala	Pertti,	Oulunsalo	 	 	 4
Hautanen	Risto,	Joensuu		 	 	 2
Heinonen	Timo,	Letala	 	 	 	 2,	2
Heinonen-Tuomi	Marjo,	Reso	 	 	 2
Helkiö	Osmo,	Torvoila	 	 	 	 1,	2,	3
Hiekkala	Anssi,	Jyväskylä	 	 	 	 2
Hilska	Erkki,	Saarijärvi	 	 	 	 1
Honeybunny	–	Finnmade	Honey	/	
Annu	Pekala-Heikkilä,	Elimä	 	 	 1
Huusko	Tero,	Korholanmäki	 	 	 2,	3
Hyytiä	Eerik	och	Fredling	Kirsi,	Kaland	 	 1,	1
Häikiö	Martti,	Kuopio	 	 	 	 1,	2
Härmälä	Pasi,	Seinäjoki	 	 	 	 2
Iivari	Sirpa,	Putkilahti	 	 	 	 4
Jakola	Nina,	Sievi	 	 	 	 1,	2
Jussila	Esa	och	Satu,	Jokela	 	 	 1,	4
Juuret	maalla	/	Kumpulainen	Petra	och	
Ruuska	Mauri,	Korppinen		 	 	 2,	3
Katavisto	Jarmo	och	Laura,	Helsingfors	 	 1,	2
Kiiskinen	Tapani	och	Valtanen	Pirjo	/	
Egyptinkorven	hunajaa,	Nurmes	 	 	 2
KissMyHoney	/	Hannu	Airola,	Livonsaari	 	 2
Kiviluoma	Jari-Matti	och	Tuija,	Juonikylä	 	 2
Kokko	Jenni	och	Pertti	/	Kuninkaisten	hunaja,	Esbo	4
Kortekangas	Tuija,	Säynätsalo	 	 	 4
Koskenniemi	Anne,	Tammerfors	 	 	 2
Kraft	Marru	&	Pohtila	Tomi,	Rovaniemi,	Hirvas	 4
Kämäri	Tiiti,	Iittala	 	 	 	 1
Köntti,	Aimo,	Vanda	 	 	 	 2
Könönen	Tarja	och	Lastunen	Arto	
Kankaala	gård,	Lokakylä	 	 	 	 1,	4
Laitinen	Heidi,	Torneå	 	 	 	 1
Lakervi	Erkki,	Tammerfors	 	 	 1,	1

Lepola	gård	/	Immonen	Janne,	Haukipudas	 2
Liukkonen	Susanna	och	Jukka	/Ketolan	hunaja,	Uleåborg	2
Loppukaarre	Kari,	Kyrkslätt	 	 	 1
Luonnon	Kulta	/	Flener	Claude,	Lundo	station	 2
Lyytinen	Kalle	och	Pitkänen	Tiina	/	
Puijonlaakson	mehiläistarha,	Kuopio	 	 4
Makkola	ekologiska	gård	/	
Nyrhinen	Sinikka	och	Niko,	Heinoniemi	 	 1
Manilaci	Aytac,	Esbo	 	 	 	 2,	4,	4
Marjamäki	Oili,	Oulais	 	 	 	 4
Marjaniemi	Anu,	Påmark		 	 	 1
Moilanen	Kristiina,	Saarijärvi	 	 	 1
Muukkonen	Santeri,	Helsingfors	 	 	 2
Mykkälä	Markku,	Vojakkala	 	 	 2,	4,	4
Mäki-Säntti	Merja	och	Korpela	Jarmo,	Björneborg	 1,	1
Mäntysaari	Nora,	Tammiainen	 	 	 1
Määttä	Nina,	Airaksela,	Kuopio	 	 	 1
Nurmi	Krista,	Hiltulanlahti		 	 	 1
Nuutila	Anni,	Kaland	 	 	 	 1,	4
Nuutila	Vesa,	Suomusjärvi	 	 	 1
Olssohns	Bigård	/	
Ohlsson	Tomas,	Marianne	och	Sven	Olof,	Munsala	 1,	3
Palomäki	Tarja,	Merimasku	 	 	 2
Parikka	Ari,	Kalhonkylä	 	 	 	 2
Pekkola	Samuli,	Ruutana	 	 	 	 4
Peltomäki	Heikki,	Uleåborg	 	 	 1
Pelto-Uotila	Rea,	Nådendal	 	 	 2,	4
Penttinen	Eila	Maria,	Venetmäki	 	 	 2
Peräinen	Riitta,	Jyväskylä		 	 	 1
Puistokaaren	hunaja	/	
Mäkinen	Salla	och	Santama	Jarno,	Tavastehus	 1
Pyhtilä	Karri,	Kontio	 	 	 	 2,	4
Raatikainen	Katja	och	Schulman	Anna,	Riihimäki	 1
Raiskio	Sakari,	Vaulammi		 	 	 1
Riihiaho	Sini,	Haapavesi	 	 	 	 4
Romppanen	Heli,	Suolahti	 	 	 4
Ruohosen	tarhat	/	Ruohonen	Anne,	Rusko		 1,	4
Rytky	Sirkku,	Haapavesi	 	 	 	 2
Röcke	Timo,	Helsingfors	 	 	 	 1
Saarinen	Anneli,	Multia,	Sahrajärvi	 	 1
Saatsi	Helena,	Mäntsälä		 	 	 	 1,	4
Sahinaho	Jorma,	Saarijärvi	 	 	 1,	4,	4
Sirkka	Hanna,	Vihijärvi	 	 	 	 1
Somppi	Maarit,	Äänekoski	 	 	 1
Särkiö	Pekka,	Lahtis	 	 	 	 2
Taiminen	Riikka,	Nådendal	 	 	 4
Talvipallo	ky	/	Santala	Juha,	Pekola	 	 4
Tervola	Raimo,	Uleåborg		 	 												1,2,	3,	4
Tähtelä	Ari,	Ylämylly	 	 	 	 2
Villilän	Mehiläistarhat,
Johanna	och	Sampsa	Haijanen,	Letala	 	 1,	1
Vinni	Marja	och	Niemelä-Koura	Asko,	Vanda	 2
Vuorio	Juha,	Uleåborg	 	 	 	 2
Väisänen	Veikko,	Vanda	 	 	 	 2
Vääräkankaan	hunaja	/	Kari	Vääräkangas,	Ylivieska	1,	2,	4
Willner-Santalahti	Birgitta	/	
Kejsarinnan	Hunaja	by	Queen	Bee,	Kotka	 	 2

Diplomen i tävlingen Finlands bästa honung 2021

En grupp frivilliga odlare samlas ett 
par gånger om året på ett observa-
tionsodlarseminarium för att djupare 
än vanligt studera biodlingens ut-
manande ämnesområden.   Den här 
gången träffades vi i Kuopio dagen 
före Skördeseminariet och förkovrade 
oss i frågor om varroa, nosema och 
vågkupor . På ett möte diskuterade vi 
till exempel hur man kunde utveckla 

OBSERVATIONSODLARNA lär	sig	
mer	om	biodlingens	utmaningar

webbplatsen för vågkupor och bätt-
re utnyttja dess data. Claude Fle-
ner visade också resultaten från det 
intressanta B-GOOD-projektet och 
berättade om projektets nuläge. Vår 
utländska gästCarlos Laynez  från 
Sverige berättade genom ett webbi-
narium om den svenska föreningen 
LigusticaBiodlarna och deras renpar-
ningsverksamhet.

Fyra rasföreningar i Sverige

Sveriges fyra rasföreningar verkar 
som självständiga lokalföreningar och 
mottar stöd till sin verksamhet. I ren-
parningsodlingen eller parningsområ-
det väljs drönarpopulationer ut, men 
till skillnad från Finland har Sverige 
ingen Beebreed.eu-liknande systema-
tisk testning. Olika parningsodlingar 
har ett något annorlunda sätt att arbe-
ta, men att importera en drottning i en 
parningskupa till parningsområdet är 
relativt förmånligt – till en kostnad av 
mindre än 10 euro.

Binas sticklystenhet testas 
tillsammans

FBF:s avelsbedömare bedömer sam-
hällenas tröghet eller lugn, ofta i 
samband med behandlingsaktiviteter, 
genom att poängsätta binas beteende 
med betyget 1-4, enligt anvisningarna 
i Beebreed.eu-systemet. Föreningen 
Ligustica har däremot ett helt annat 
sätt att testa binas sticklystenhet. Var-
je sommar samlas föreningens med-
lemmar på en parningsstation och är 
indelade i grupper om två eller tre för 
att utföra en bedömning. Bedömning-
en utförs på alla kuporna i området 
enligt en viss steg-för-steg-instruk-
tion. Det sista steget är ett slag på 
sidan av kupan. Poängen ges alltefter 
den tidpunkt när testaren får ett stick. 
De mest sticklystna samhällena iso-
leras i utkanten av parningsområdet 
och drottningen i dem byts ut snarast.

Maritta Martikkala

Johanna och Sampsa 
Haijanenobservationsodlare år 2021

FBF	utser	 årligen	Årets	observationsodlare.	Med	
hedersutnämningen	vill	man	uppmuntra	nya	odla-
re	att	delta	i	det	viktiga	arbetet.	I	år	var	syftet	med	
utnämningen	att	stödja	och	uppmuntra	dem	som	
endast	varit	med	under	en	kortare	tid,	men	som	
varit	 aktiva	 observationsodlare.	 Hedersdiplomet	
med	blommor	överlämnades	på	Skördeseminariet	
till	Johanna	och	Sampsa	Haijanen	från	Letala.	Paret	
är	involverade	i	både	lönsamhetsberäkningen	och	
avelsbedömningen.	
Gratulerar, Johanna och Sampsa! 

På observationsodlarnas seminarium diskuterades bland annat 
vågkuporna och hördes hur rasföreningarna fungerar i Sverige.
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På seminariet fick man också i praktiken se hur FBF:s nya vågar fungerar. Re-
sultaten av vågen, som testades i Janakkala sommaren 2021, visar sommarens 
viktutveckling: i juni steg vikten kraftigt, i början av juli finns det fortfarande en 
ganska bra ökning och i augusti, tack vare fuktighet, en liten ökning av skörden. 
På denna biodling verkar skörden dock vara ganska bra. I allmänhet låg den 
genomsnittliga skörden något under det långsiktiga genomsnittet.

30.11.2021 11.00 Vaakapesäseuranta

https://vaakapesa.fi/selaa.php?vuosi=2021&kunta=57 2/6

Mäkipelto 2 (Tarhaaja: Pekka Peltotalo)

Mittauspäivä Mittaustulos
(kg)

Mittaustulos
muutoksen
jälkeen (kg)

Painonmuutos Kumulatiivinen
muutos Kommentit

05.05.2021 28,2 0,0 0,0
1-osastoisena talvehtinut
mehiläisyhteiskunta, italialainen, Lyson
pesävaaka

06.05.2021 28,2 0,0 0,0
07.05.2021 28,3 0,1 0,1
08.05.2021 27,8 -0,5 -0,4
09.05.2021 27,4 -0,4 -0,8 13 astetta, illalla alkoi sade

10.05.2021 28,0 0,6 -0,2 Yöllä ja aamulla sadetta, päivällä
sadekuuroja, 9 mm vettä

11.05.2021 29,9 34,1 1,9 1,7 Lisättiin 2. osasto, lämmintä ja poutaa
12.05.2021 34,8 0,7 2,4 Kaunista ja lämmintä
13.05.2021 35,6 0,8 3,2 Kaunis ja lämmin sää

Pe
sä

n 
pa

in
on

 k
eh

ity
s 

(k
g)

Satokauden mittaustulokset
Janakkala, 2021
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Biodlingsprogrammet omfat-
tar finansiering för analyser 
vart annat år av finska bivax-
prover. Med dessa studier 
följer man upp förändringar 
i kvaliteten på finskt bivax 
(Tabell 2).

Tabell 2. Sommaren 2021 analyserades fem prover av vaxer från 
år 2020. Tre prover togs från konventionellt vax (A, B och E), ett 
prov från en ekologisk gård (C) och ett prov från en ekologisk 
anläggning med eget vaxkretslopp (D).

I	 en	 vaxstudie	 från	 2021	 fann	 man	
rester	 av	 tre	 verksamma	 ämnen	
som	 används	 i	 varroabekämpning,	
åtta	andra	 ämnen	och	bly.	 Förutom	
bly	 undersöktes	 mängden	 kadmi-
um,	kvicksilver	och	glyfosat	och	dess	
nedbrytningsprodukt	 AMPA.	 Dessa	
hittades	inte	i	ett	enda	prov.	Rester	av	
tymol	blir	också	kvar	i	vaxet.	I	denna	
studie	analyserades	inte	mängden	av	
den.	 I	 Sverige	 hittades	 3,0–8,9	mg/
kg	tymolrester	i	vaxproverna	år	2021.

I	tabell	tre	jämförs	mängden	res-
ter	i	finskt	vax	under	olika	år	och	rest-
halterna	i	svenska	vaxanalyser.	Tabel-
len	visar	de	högsta	resthalterna	som	
hittats.	 Mängderna	 i	 de	 finska	 pro-
verna	är	klart	lägre	än	i	de	svenska.	I	
den	analys	som	beställts	av	projektet	
More	than	honey	var	de	genomsnitt-
liga	mängderna	kumafoss	(0,05	mg/
kg)	 och	 taufluvalinat	 (0,05	mg/kg)	 i	
mellanväggarna	lägre	än	i	vaxprover	
som	samlats	 in	 två	år	tidigare	 (0,12	
och	 0,20	 mg/kg).	 Detta	 var	 förvän-
tat,	 eftersom	 resterna	 i	 vaxet	 späds	
ut	när	bina	blandar	nytt	vax	med	det	
gamla.	De	högsta	koncentrationerna	
i	proverna	hade	också	tydligt	sjunkit,	
även	om	de	i	enskilda	prover	fortfa-
rande	kan	vara	höga.

Tabell 3. De högsta 
resthalterna som hit-
tats i vaxanalyser un-
der olika år i Finland 
och Sverige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mg/kg Villirakenteet Kuorimavaha Pohjukkeet
Näytteen numero 1 4 7 10 13 16 2 5 8 11 14 17 3 6 9 12 15 18
ei yhdisteitä 0 0 0 0 0 0
Brompropylaatti 0,01 0 0,03 0,01 0,11 0,03
Kumafossi 0,01 0 0 0,03 0,03 0,11
Tau-fluvalinaatti 0 0,1 0,04 0,05 0,06
Dietyyli-m-toluamidi, DEET 0,02 0 0,08 0,05 0 0,01 0,04 0,05 0,01 0,13
Klorobentsilaati 0,01
DDT 0,01
Piperonyylibutoksdi 0 0,02 0,06 0,03 0,08
Tolylfluaniidi 0 0,01 0,01
Heksaklorsykloheksaani 0,04
Lindaani 0,04
Propargiitti 0,01 0,01
Difenylamiini 0,02 0,02
4-klor-3-Metyylifenoli 0,01
Ikaridiini 0,03 0,03 0,04
Pyraklostrobiini 0,02 0,03
Vinklotsoliini 0,03
Boskalidi 0,03
Yhdisteiden kokonaismäärä 0,05 0,03 0,14 0,03 0,08 0,01 0,11 0,12 0,30 0,10 0,32 0,44
Yhdisteitä kpl 2 2 4 2 2 1 5 5 9 3 8 8

mg/kg A B C D E
Brompropylaatti 0,02
Kumafossi 0,07 0,07 0,02 0,12 0,02
Tau-fluvalinaatti 0,11 0,10 0,07 0,92 0,03
DEET 0,04 0,02
Piperonyylibutoksidi 0,02 0,04
Tolyylifluanidi 0,01
Propargiitti 0,24 0,02 0,02 0,45
Permetriini 0,02
Flumetriini 0,01 0,01 0,03
Tebukonatsoli 0,01
Lyijy 0,05 0,10 0,05 0,25
Yhdisteiden kokonaismäärä 0,43 0,32 0,22 1,61 0,35
Yhdisteitä kpl 4 8 5 7 5

mg/kg EU-ohjelman 
näytteet 2018 

MTH näytteet  
2020 

EU-ohjelman 
näytteet 2020 

Ruotsi 
1998-2018 

Ruotsi 
2019-2020 

Brompropylaatti 0,05 0,11 0,02  0,05  
Kumafossi 0,2 0,11 0,1 0,5–1,6 0,39  
Tau-fluvalinaatti 0,38 0,1 0,9 0,5–5,2 1,58  
DEET  0,13 0,04  0,80  

 

 

 

Näyte Hiilivedyt 
yhteensä (g/100)   

Parafiini 

A 16,4 havaittu ”pieniä määriä” 
B 15,8 havaittu ”pieniä määriä” 
C 16,1 havaittu ”pieniä määriä” 
D 15,9 havaittu ”pieniä määriä” 
E 16,1 havaittu ”pieniä määriä” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     LÅT OSS SE TILL VAXETS KVALITET TILLSAMMANS.

●	 Alla	biodlare	har	ansvaret	för	kvaliteten	av	det	finska	bivaxet.

●	 Köp	 inte	 importerat	vax.	De	paraffintillskott	och	bekämpnings-
medelsrester	som	möjligtvis	kan	finnas	i	det	hamnar	som	en	del	
i	Finlands	vaxkretslopp.

●	 Köp	inte	billigt	utländskt	vax	online.	Det	är	sannolikt	en	förf.alsk-
ning	Vaxförfalskningar	är	nästan	omöjliga	att	urskilja	 från	äkta	
vax.	Den	tydligaste	urskiljningsmetoden	är	ett	billigt	pris!

●	 Vax	som	innehåller	rester	kan	inte	rengöras	med	hemvävda	kon-
ster	.	Även	kokning	i	vatten	under	lång	tid	minskar	inte	mängden	
fettlösliga	ämnen	i	vaxet.

●	 Det	är	lämpligt	att	sälja	vaxerna	i	lager	till	de	företag	som	hante-
rar	det	för	att	få	finskt	vax	in	i	vaxkretsloppet	och	mellanväggar	
gjorda	av	det	för	dina	egna	och	nybörjares	kupor.	Utländskt	vax	
behöver	därför	inte	importeras	till	Finland.

●	 Använd	 vattenlösliga	 varroabekämpningsmedel,	 dvs.	myr-	 och	
oxalsyra.	Då	hamnar	inte	rester	från	dem	i	vaxet,	som	till	exempel	
från	tymol.

●	 Använd	 inte	 varroabekämpningsmedel	 som	 köpts	 utomlands.	
Taufluvalinat	(till	exempel	som	en	aktiv	substans	i	Apistan)	an-
vänds	inte	längre	i	Finland	eftersom	det	inte	fungerar:	varroak-
valstret	hur	utvecklat	resistens	mot	dess	aktiva	substans.

●	 Antibiotika	hör	inte	hemma	i	bikupor.

●	 Skaffa	 dig	 information	 om	 bekämpningsmedel	 som	 används	 i	
odlingens	närmiljö	och	placera	kuporna	så	säkert	som	möjligt.	
Kontakta	om	möjligt	andra	biodlare	i	området.

●	 Var	uppmärksam	på	kemikalier	som	används	i	kupornas	struktu-
rer	och	hanteringen	samt	i	lagerutrymmen.

●	 De	aktiva	substanserna	hos	insektsmedel	som	appliceras	på	hu-
den	kan	också	hamna	i	vaxet.

●	 Finskt	bivax	är	för	värdefullt	för	att	brinna	upp	i	ljus.	Ljusen	kan	
tillverkas	av	utländskt	vax.
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Källor: Preben	 Kristiansens	 föreläs-
ning	på	webbinariet	i	projektet	More	
than	honey	den	23	september	2021:	
Oönskade	ämnen	i	bivax	och	om	vax-
förfalskningar
Mehiläinen	 3/2019:	 Rester	 även	 i	
finskt	bivax
Mehiläinen	5/2019:	Fastställande	av	
bivaxets	äkthet
En	lista	över	de	föreningar	som	hittats	
i	 proverna	 och	 deras	 användnings-
områden	 finns	 på	 webbplatsen	 av	
projektet	More	than	honey:	mehilais-
hoitajat.fi/more-than-honey-hanke/

Bild till vänster. Om det finns paraffin i mel-
lanväggarnas vax, bryts de sönder och rasar i 
kupan. Den här bilden är från Sverige.

Näyte Hiilivedyt 
yhteensä, % 

Parafiini 

A 16,4 havaittu ”pieniä määriä” 
B 15,8 havaittu ”pieniä määriä” 
C 16,1 havaittu ”pieniä määriä” 
D 15,9 havaittu ”pieniä määriä” 
E 16,1 havaittu ”pieniä määriä” 

 

Kuvateksti: Jos pohjukkeen vahassa on joukossa parafiinia, se rikkoutuu ja romahtaa pesässä. Tämä kuva on 
Ruotsista. 

Tabell 4. Resultat av bivaxets äkthetsanalyser 2021. Mäng-
den kolväten i rent europeiskt vax är ca 14-16%. Över 18 % 
tyder på förfalskning.

Anneli Salonen, 
forskningsexpert

Bivaxprover år 2021

Bivax förfalskas på många olika 
sätt

Bivax	förfalskas	eftersom	det	är	dyrare	
än	 många	 andra	 vaxer.	 Förfalskning	
sker	på	flera	 sätt	 (se	 t.ex.	Mehiläinen		
5/2019),	varav	det	vanligaste	är	att	till-
sätta	paraffin	i	vaxet.	Förfalskat	vax	kan	
undersökas	genom	att	bestämma	den	
totala	 mängden	 kolväten	 eller	 mäng-
den	 paraffin	 i	 proverna.	 Den	 totala	
mängden	 kolväten	 i	 rent	 europeiskt	
bivax	varierar	mellan	14	och	16	procent.	
Målet	är	14,5	procent,	medan	mer	än	
18	procent	tyder	klart	på	förfalskning.

Av	 de	 prover	 som	 analyserats	
2021	 tolkades	 alla	 som	 rent	 bivax,	
baserat	på	den	totala	mängden	kol-
väten.	 Små	 mängder	 paraffin	 hitta-
des	 dock	 i	 alla	 prover.	 I	 de	 prover	

som	analyserades	2018	(Mehiläinen	
3/2019)	fanns	tecken	på	paraffin	i	en-
dast	två	prover	av	åtta.

Extern	identifiering	av	vaxförfalsk-
ningar	 är	 mycket	 svår	 (Mehiläinen	
5/2019).	I	Sverige	var	det	en	anställd	
vid	 vaxgjuteriet	 som	 med	 sin	 vak-
samhet	förhindrade	att	ett	parti	för-
falskat	vax	på	cirka	200	kg	hamnade	
bland	annat	vax,	eftersom	han	hade	
en	lång	erfarenhet	i	verksamheten.	I	
detta	parti	uppgick	den	totala	mäng-
den	kolväten	till	nästan	90	%	och	en-
ligt	analysen	innehöll	det	över	huvud	
taget	inget	bivax	alls.

Ansvaret för vaxkvaliteten 
tillkommer alla

Det	är	de	finska	biodlares	ansvar	att	

hålla	 antalet	 vaxförfalskningar	 nere	
på	ett	minimum.	Detta	kan	påverkas	
av	 alla	 så	 att	 man	 inte	 köper	 bil-
ligt	utländskt	bivax.	Dessutom	är	det	
lämpligt	att	sätta	dina	egna	vaxer	och	
vaxmellanväggar	från	lagren	i	omlopp	
så	 att	 finska	 vaxmellanväggar	 finns	
tillgängliga	 för	 alla	 biodlares	 kupor.	
Många	 vaxhanterare	 gör	 vaxmellan-
väggar	för	biodlare	av	sitt	eget	skräp-
vax,	om	vaxmängden	är	minst	100	kg.	
Om	du	 inte	har	 så	mycket	 skräpvax,	
lönar	det	sig	att	ta	kontakt	med	det	
egna	 områdets	 biodlare.	 Genom	att	
arbeta	tillsammans	går	det	snabbare	
att	samla	ihop	en	vaxmängd	och	det	
är	möjligt	att	få	vaxmellanväggar	till-
verkade	av	vaxet	med	ursprung	i	ditt	
eget	område.

 Bly
Antal föreningar totalt
Föreningar st.

Prover i 
EU-programmet

Prover i 
EU-programmet
2020

Prov Kolväten 
totalt, %

-prover

"små mängder" konstaterade
"små mängder" konstaterade
"små mängder" konstaterade
"små mängder" konstaterade
"små mängder" konstaterade



EU-sammandrag 6/202112 13EU-sammandrag 6/2021

Enligt förbundets prisundersökning finns det en liten prisned-
gång på de mest populära honungsförpackningarna: I prisun-
dersökningen kostade en förpackning på 450 gram i genom-
snitt 6,69 euro och en förpackning på 500 gram 8,52 euro. 
I fjol var motsvarande priser 6,84 och 8,60. Däremot hade 
priset på de minsta förpackningarna stigit.

Som vanligt genomförde FBF under 
september-oktober en prisundersök-
ning till vilken det den här gången 
mottogs194 svar. Enligt undersök-
ningen, som genomförts online, är 
den mest populära försäljningsför-
packningen fortfarande en burk på 
450 gram. Dess popularitet har dock 
stadigt minskat. För tre år sedan, när 
75 procent av de tillfrågade i un-
dersökningen använde den burken, 
är det nu 63 procent som använder 
denna burk. I genomsnitt begärdes 
6,69 euro för en förpackning på 
450 gram och medianpriset för en 
burk var 6,50 euro. Förra året var det 
genomsnittliga priset på en burk 6,84 
euro och medianpriset 7,0 euro, så 
priset har sjunkit något.

Den näst mest populära burken 
var en förpackning på 500 gram, som 
28 procent av de tillfrågade uppgav 
att de använder. Burkens popularitet 
har varit mer eller mindre oföränd-
rad, och det fanns heller ingen stor 
prisskillnad jämfört med förra året. 
Burken åkte med köparen i genom-
snitt för 8,52 euro, så prisfallet jäm-
fört med förra året var 8 cent. Medi-
anpriset var 8 euro – det har varit det-
samma redan i tre år. En rätt så stabil 
förpackning!

Små förpackningar 
– bättre pris

Något under en fjärdedel av respon-
denterna användeen förpackning på 
350 gram. Dess genomsnittspris hade 
sjunkit med 5 cent från förra året och 
såldes nu för 6,39 euro. Enligt under-
sökningen hade däremot genomsnitts-
priset för de minsta förpackningsstor-
lekarna ökat: En förpackning på 300 
gram kostar nu 6,17 euro och en 
burk på 250 gram 5,89 euro, jämfört 
med förra årets genomsnittspriser på 
5,95 och 5,32 euro.

Vissa burkar på 140 gram och 150 

gram användes också. I dem var pris-
skillnaderna enorma, eftersom både 
sort- och flerblomshonung säljs i bur-
karna. Prisintervallet var mellan 2,50 
och 10,00 euro och det vanligaste pri-
set var 4–5 euro. Den minsta burk-
storleken var 50 gram och hade ett 
pris på 2 euro.

Som försäljningsförpackningar 
även hinkar

Vid försäljning i ett kilos förpack-
ning blev genomsnittspriset för ho-
nung 14,60 euro. Priset kan sägas ha 
legat stabilt de senaste åren. Genom-
snittspriset för honung i lösvikt i 
kundens eget kärl var 12,03 euro 
per kilo. Jämfört med förra året vi-
sade priset en minskning med 0,25 
euro, men medianpriset hade förblivit 
detsamma,12 euro.

Honung såldes också i mycket 
stora förpackningar – hinkar på upp 
till 10 liter. I detta fall begärdes till 
exempel 10 eller 12 euro per kilo ho-
nung. Mängdrabatter verkar vara van-
liga, och en respondent berättade för 
mig att de säljer hård honung lite bil-
ligare än den mjuka.

Få producenter av 
vaxkakehonung och 
sorthonung

Endast nio respondenter rapporterade 
att de producerar vaxkakehonung, 
vilket var ett rejält ras jämfört med 
tidigare år. Kanske fler nyblivna od-
lare än tidigare svarade på enkäten 
den här gången? Prisvariationen för 
vaxkakehonung var som vanligt stor: 
15-60 €/kg.

När det gäller producenter av sort-
honung kom det få svar, vilket kanske 
berodde på det faktum att produktio-
nen av flera sorthonungar förra som-
maren var svår. Enligt undersökning-
en erhölls dock skördar bland annat 

från dunört, lingon, hjortronmyrar, 
bovete, maskros och honungsdagg. 
Honung och säsongshonung, med oli-
ka odlares varumärken, var också en 
del av repertoaren. En rolig idé som 
tilltalade shoppare var skiktad honung 
med ljus honung under och mörk ho-
nung ovanför.

När det gäller pris per kilo var de 
dyraste i hela undersökningen skik-
tad honung och lingonhonung, båda 
71,42 €/kg. Priset på flerblomshonung 
var som bäst 63,49 €/kg, medan för-
säljningsförpackningen på 315 gram 
hade ett pris på 20 euro.

Användning av glasburkar 
har ökat under de senaste åren

Plast var det mest populära förpack-
ningsmaterialet i undersökningen, 
efterföljt hack i häl av glas. Enbart 
35 procent av de tillfrågade använde 
plastförpackningar, 30 procent hade 
glas och plast och 28 procent av de 
tillfrågade använde endast glas. An-
vändningen av kartongförpackningar 
har varit ungefär densamma jämfört 
med förra året. De användes av 7% 
av respondenterna som antingen det 
enda eller ett av förpackningsalter-
nativen.

450 gram femårig prisjämförelse

2017	genomsnittspris	450g/6,94	€	eller	15,42	€/kg

2018	genomsnittspris	450	g/6,75	€	eller	14,87	€	

2019	genomsnittspris	450	g/6,66	€	eller	14,80	€	

2020	genomsnittspris	450	g/6,84	€	eller	15,20	€	

2021	genomsnittspris	450	g/6,69	€	eller	14,86	€	

BAKGRUNDEN TILL PRISUNDERSÖKNINGEN
•	 Prisundersökningen	genomfördes	på	FBF:s	webbplats	under	septem-

ber-oktober	2021.	Antalet	respondenter	var	194.

•	 Majoriteten	–	72	procent	 –	 av	de	tillfrågade	 var	hobbyodlare	 som	
uppgav	att	de	ägde	mellan	1	och	10	bikupor.	En	fjärdedel	av	respon-
denterna	hade	11	till	50	kupor.	Sex	respondenter	hade	över	50	kupor,	
och	endast	en	av	dem	hade	fler	än	100	kupor.

•	 De	flesta	svaren	mottogs	från	Nyland:	44	stycken.	Ett	stort	antal	svar	
mottogs	också	 från	Egentliga	Finland	 (22),	Norra	Österbotten	 (19),	
Birkaland	(14)	och	Norra	Savolax	(13).

•		 Endast	tre	ekologiska	producenter	besvarade	på	undersökningen	den	
här	gången,	så	det	går	inte	att	jämföra	traditionellt	producerad	honung	
och	ekologisk	honung.

• OBS. På grundval av prisundersökningen presenterar FBF inget re-
kommenderat pris för honung.

Det har endast skett få föränd-
ringar i förpackningsmaterialen un-
der de senaste åren. Enligt undersök-
ningen verkar det dock som om od-
larna  föredrar att endast använda ett 
förpackningsalternativ: antingen glas 
eller plast. Under de föregående tre 
åren var det mest populära alternati-
vet att använda både en glasburk och 
en plastburk. Användningen av enbart 
glasburkar har ökat något varje år un-
der de senaste åren.

Butikspriser 
pressar på

Undersökningens fria kommentarer 
visade oro för honungspriserna i buti-
kerna. Flera odlare sade att stormark-
nadernas honungserbjudanden skapar 
fel intryck hos konsumenten av den 
inhemska honungens genomsnittspris 
per kilo. Några odlare berättade att 
de säljer sin honung billigt, eftersom 
de upplever att de inte kan begära ett 
högre pris än butikspriset. 

Men inte alla är med i priskonkur-
rensen. “I år gillade jag inte prutning-
en: Jag berättade hur svettigt det var i 
en skyddsdräkt i värmen när man var 
ute och fångade någons svärm ute på 
stan och i allt odlingsarbete. Då tog 

det slut på prutningen.”
Tyvärr har basarerna, som ställts 

in på grund av coronaepidemin, på-
verkat försäljningen hos flera odla-
re, och en respondent sade att det inte 
är lätt idag för en liten producent på 
grund av byråkratin att få sin honung 
till butikshyllorna.

Regionala skillnader i 
avsättning och priser

I prisundersökningen kunde man se 
regionala skillnader i avsättning och 
priser på honung. I vissa delar av 
Finland klagade flera odlare på svag 
efterfrågan och låga prisnivåer, å an-
dra sidan värderas lokal honung över 
avsättningen, och priset är bra även i 
en bra skördesituation:

“Honungsskörden är något bättre 
än förra året. Priserna på bashonung 
på föregående års nivå. Priserna på 
sorthonung på väg upp. Försäljning-
en har varit bra."

“Skörden var bra, även om väder-
förhållandena är utmanande och skör-
den tog slut redan i början av juli. För 
honung som gick till butikerna fick 
jag en liten prisökning, jag fick vad 
jag bad om.”

Virpi Aaltonen

Liten minskning på honungspriserna

Prisjämförelse per förpackning 2020 och 2021

Genomsnittspris	500	g:	8,60	€	och	8,52	€

Genomsnittspris	450	g:	6,84	€	och	6,69	€

Genomsnittspris	350	g:	6,44	€	och	6,39	€

Genomsnittspris	300	g:	5,95	€	och	6,17	€

Genomsnittspris	250	g:	5,32	€	och	5,89	€

Ta
rja

 O
llik

ka

Vi
rp

i A
al

to
ne

n



EU-sammandrag 6/202114

I KORTHET

Blomflugor viktiga för pollinering av kummin

Helsingfors	 universitet	 och	 Finlands	 miljöinstitut	 har	
tillsammans	genomfört	ett	omfattande	experiment	med	
pollinering	av	kummin,	där	det	fanns	forskningsarealer	på	
trettio	åkrar.	Enligt	studien	spelar	blomflugor	och	andra	
flugor	en	viktig	roll	 i	pollinering	av	kummin:	vid	räkning	
gjorde	blomflugor	och	andra	flugor	fler	blomsterbesök	än	
humlorna	och	bin	tillsammans.	Olika	pollinerare	 trivdes	
också	på	olika	på	delar	av	arealerna.	Flugorna	hade	större	
betydelse	i	utkanten	av	åkern,	bin	och	humlor	igen	i	mit-
ten	av	åkern.	Pollinering	ökade	 skörden	av	kumminfrön	
med	40%.	Baserat	på	 studien	 lönar	det	 sig	också	 att	 ta	
hänsyn	till	blomflugornas	livsmiljöer	i	närheten	av	grödor	
i	behov	av	pollinering.	Studien	finns	på:	urly.fi/2kvZ 

Intressant forskning om urbana bin

En	 ung	 engelsk	 forskare Ash Samuelsonstuderar hur 
humlor	och	bin	överlever	i	urbana	miljöer.	Forskaren,	som	
arbetar	vid	Royal	Holloway	University	i	London,	har	bland	
annat	funnit	att	urbana	bin	hittar	näring	mycket	närmare	
än	sina	landsbygdskompanjoner.	Därför	har	de	bättre	för-
utsättningar	att	lyckas.	I	forskningskuporna	följer	man	till	
exempel	hur	samhällen	klarar	sig,	sökandet	efter	näring,	
sjukdomssituationen	och	övervintringen.	Mer	detaljerade	
analyser	 av	binas	dansspråk	har	också	gjorts.	 Studierna	
kan	läsas	på:	urly.fi/2kwh 

Om bin och pollinerare

Många fördelar med blombanor på 
grönsaksodlingar

Blommande	banor	som	sås	på	åkertegar	ger	näring,	skydd	
och	förökningsplatser	för	pollinerare	och	skadeinsekternas	
naturliga	fiender.	Samtidigt	ökar	de	mångfalden	på	åkern.	

Naturresursinstitutet	 har	
studerat	olika	blomsterba-
nor	under	växtsäsongerna	
2020–2021.	 Syftet	 med	
studien	är	att	öka	kunska-
pen	om	de	praktiska	möj-
ligheterna	 att	 genomföra	
ettåriga	blomsterbanor	på	
grönsaksodlingar.	 Banor	
med enbart bondbönor, 
bondbönor-honungsblom-
mor	 och	 bondbönor-ho-
nungsblommor-fodervicker	
har	testats.	Pirjo Kivijärvi, 
forskare	 vid	 Naturresur-
sinstitutet,	 presenterar	 i	
en	 Youtube-video	 resultat	
från	testerna	och	idén	om	
blombanorna, som stöd-
jer	 åkerns	mångfald:	urly.
fi/2kvC

Anneli Salonen


