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ELASTICITETSMEKANISMERhjälper 
samhället att klara vintern

Bisamhällets överlevnad 
över vintern är en produkt 
av komplex social aktivitet. 
I en stressituation har bin 
många sätt att återställa 
jämviktstillståndet i 
bikupan, men överdriven 
sjukdomsbelastning eller 
ogynnsamma väderändringar 
kan bli ödesdigra för hela 
samhället.. Honungsbin kan inte över-

vintra ensamma eller inte 
ens med några få artfrän-
der. Det är osannolikt att 

små avläggare eller svaga samhällen 
överlever ända till våren. Om dessa 
samhällen trots allt överlever, kom-
mer ett samhälle, som nätt och jämt 
överlevt, inte att vara till någon nytta 
i synnerhet i professionell biodling, 
eftersom skörden uteblir.  Den grund-
läggande lärdomen med övervintring 
är att samhället måste vara tillräckligt 
starkt på hösten för att överleva som 
livskraftig över vintern.

Vad betyder då ett starkt sam-
hälle? Kort sagt, i ett starkt samhäl-
le finns det tillräckligt med vinter-
bin och en ung, äggläggande drott-
ning, varroabekämpningen och vin-
terfodringen har utförts vid rätt tid-
punkt, det finns tillräckligt med fo-
der, och kupans struktur är lämplig 
för övervintring. En nybörjare kan 
lätt få lära sig en läxa, om han eller 
hon i slutet av sommaren tolkar ett 
samhälle med ett översvallande antal 
sommarbin, men med ett drottning-
problem eller för mycket varroa, som 
starkt. Resultatet kan då vara en miss-
lyckad övervintring.

Stressfaktorerna kan störta 
hela samhället ner i undergång

Även om samhället i alla avseenden 
är övervintringsdugligt, kan det utsät-
tas för olika stressfaktorer, som kan 
vara ödesdigra för enskilda bin och 
i slutändan för samhället som helhet. 
Sådana faktorer kan till exempel vara 
olika patogener, parasiter och växt-
skyddsmedel. Termen superorganism 
används ofta för ett bisamhälle. Bin 
fungerar alltså inte som individer på 
ett sådant sätt att hela bisamhällets 
intresse alltid är främst. De hanterar 
stressfaktorer tillsammans, även om 
en del individer går förlorade. Då 
kommer samhället efter en svacka att 
återgå till sitt ursprungliga jämvikts-
tillstånd. Om stressfaktorn är för stark 
och blir övermäktig, kan samhällets 
flexibilitetsmekanism brytas och sam-
hället kollapsar.

Att känna till bisamhällets över-
levnadsmekanismer är viktigt för att 
bättre kunna förstå och ta hand om 
friska, väl övervintrande samhällen. I 
början av förra året publicerade fors-
karenZeynep N. Ulgezenvid Wage-
ningens universitet och hans arbets-
grupp en artikel, där man reflekte-
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Ett starkt samhälle på hösten kan, tack vare en komplex samverkan, klara 
sig särskilt i vinterns utmaningar. Styrkan finns i att 1) tillräckligt med 
vinterbin har fötts från slutet av augusti fram till september-oktober, 2) det 
finns en ung, äggläggande drottning i samhället, 3) pollen har samlats in för 
höstens yngelsättning, 4) varroa har bekämpats vid rätt tid så att bekämp-
ningseffekten är tillräcklig, (5) samhället har fodrats vid rätt tidpunkt när 
det finns tillräckligt med foder för energi, 6) kupans struktur är lämplig för 
övervintring, dvs. ventilation, fuktighet och utrymme i förhållande till antalet 
bin är lämpliga.

Den nedre delen av vinterbollen kan ses 
i en 2-facks Lg- kupa från flygöppningen, 
så att foderreserverna i toppboxen fort-
farande väntar på början av yngelsätt-
ningen och större foderbehov. Ett sam-
hälle, som störts av en termometer, höjde 
snabbt temperaturen till nära +30 grader, 
och de mest nyfikna bina steg ända upp.
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rar över överlevnadsmekanismerna i 
samhället. Dessa mekanismer är:

1.	 Förmåga	att	minska	yngelsättning-
en	 och,	 om	 nödvändigt,	 avsluta	
den,	 när	 skörden	 håller	 på	 att	
minska	eller	tar	slut.	När	det	blir	
kyligare	 bildas	 en	 vinterboll	 för	
värmereglering,	 där	 varje	 indi-
vid	genererar	värme,	och	lagrade	
foderresurser	 konsumeras.	 Man	
agerar	tillsammans	för	att	uppnå	
ett	gemensamt	mål.

2.	 Förmåga	 att	 på	 senvintern	 igen	
starta	 reproduktion	 och	 produk-
tion	av	nya	medlemmar.	Dessut-
om	 har	 samhället	 förmågan	 att	
schemalägga	 starten	 av	 repro-
duktionen	så	att	foderresurserna	
räcker	 tills	 naturen	 vaknar	 upp	
igen.	Reproduktionen	mångfaldi-
gar	konsumtionen	av	foderlagren,	
och	yngelsättning,	som	inleds	för	
tidigt,	leder	till	svältdöd.

3.	 Förmåga	 att	tidsinställa	 samhäll-
ens	tillväxt	och	förökning,	det	vill	
säga	svärmningen,	till	en	tidpunkt,	
då	naturens	näringskällor	är	mest	
rikliga.	Vid	tider	av	överflöd	lagras	
foder	 för	 vintern,	 och	 samhälls-
medlemmarnas	uppgifter	utdelas	
efter	 åldern.	 Arbetsfördelningen	
optimerar	effektiviteten	och	pro-
duktiviteten.

Dessa mekanismer underlättar sam-
hällets anpassning till olika miljöför-
hållanden. Flexibilitet och förmåga i 
en stressig situation att utbyta indi-
vider för den relevanta uppgiften för 
stunden, underlättar anpassningen. 
Om stressfaktorernas varaktighet och 
svårighet blir för starkt, kommer sam-
hället att kollapsa.

Tiden för rensningsflykten 
närmar sig

Den exakta tiden för rensningsflykten 
är ofta svår att förutse. Vårens nyck-
fulla väder kan göra bina försiktiga, 
och då turas man om rensningsflyk-
ten i små grupper. Bäst vet odlaren 
att rensningsflykten skett, när det 
finns avföringsfläckar runt kupan, 
och temperaturen har några gånger 
i vindstilla, soligt väder varit långt 
över 10 grader. Vid en solig vägg kan 
flygningar göras tidigare, om solen 
gassar på kupan, men då finns det 
risk för nedkylning, när förhållandena 
utanför kupan förändras.

I norra och östra Finland kan man 
ibland få vänta på flygväder ända till 
april-maj. Vinterns föränderliga tem-
peraturer har utmanat bisamhällenas 
värmereglering och samtidigt foder-
konsumtionen. Tidvis har det varit 

klart töväder och i nästa ögonblick re-
jäl frost. Temperaturvariationen ökar 
binas vinterbollgympa, där bollen ut-
vidgas och dras ihop. Vid gympa kon-
sumeras mera foder än vanligt. I söd-
ra Finland har bina, som haft mest 
bråttom, till och med begett sig ut på 
extra rensningsflykter.

Snön runt kupan kan, när tövä-
der och frostperioderna växlar, kon-
denseras och frysa och samtidigt täp-
pa till kupans ventilation. Vinterför-
lust på grund av samhällets kvävning, 
svältdöd eller förstörelse orsakad av 
möss kan ses som odlarens skötselfel, 
vårdslöshet eller bara en nybörjares 
okunnighet. Å andra sidan är en var-
roaförlust mer komplicerad i sitt or-
sakssamband, och där kan också mil-
jön spela roll.

Redovisning av vinterförluster 
– en viktig rutin och lektion

Samhällen, som har dött på vintern, 
är en rejäl lärdom, särskilt för en ny-
börjare. Kakorna i ett dött samhälle 
bör undersökas, och samtidigt bör 
man också gå igenom samhällets 
bokföring minst tre år tillbaka. An-
ledningen till förlusten är inte alltid 
den föregående sommarens aktivite-
ter, men särskilt i varroadödsfall har 

Vinterfoder lämpar sig bäst för värmeproduktion och flyg-
bränsle. Om mängden foder är liten, behövs den särskilt efter 
en rensningsflykt, där en 50 procents sockerlösning i små 
mängder fungerar utmärkt. Före reningsflykter kan proteinrik 
fodring, det vill säga pollen eller dess substitut, till och med 
vara skadlig.

Fodersituationen på våren kan enkelt övervakas genom att 
väga kupans vikt baktill. Det är först vid början av yngelsätt-
ningen som konsumtionen ökar i mars-april till 1—2 kg per 
vecka.
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orsaken ofta utvecklats under ett antal 
år. Förluster och relaterade skäl bör 
registreras, så att det blir lätt att  svara 
på COLOSS-vinterförlustundersök-
ningen, som öppnas i maj.

Att ta reda på orsakerna till vin-
terförluster är en viktig del av utveck-
lingen av Finlands biodling, till en 
lönsam verksamhet och en rolig hob-
by. Att samla in döda samhällen är ett 
tungt och deprimerande jobb för både 
professionella och hobbyodlare.

På senhösten fick förbundet någ-
ra rapporter om samhällen, som dog 
av varroa, och många hade gjort ob-
servationer om större antal varroa än 
vanligt. Men ingen större summa av 
förluster är för närvarande känd.

Vårskötsel och -bekämpning 
omedelbart efter 
rensningsflygningar

På våren kommer yngelsättningen 
väl igång, om antalet kvalster är bara 

några tiotal. Kvalster, som fallit ned i 
senhöstens oxalsyradroppning, ger en 
antydan om antalet kvalster, som bli-
vit kvar i kupan. Om antalet kvalster, 
som föll ned med oxalsyradroppning, 
är  mindre än 200, är vårbekämpning 
inte nödvändig. Onödig bekämpning 
stressar bina. Under för stort kval-
stertryck ökar sjukdomsriskerna igen 
och vårutvecklingen producerar inte 
friska bin. Detta påverkar samhällets 
utveckling och förmågan att produce-
ra honungsskörd på sommaren.

Vid behov kan oxalsyrabehand-
ling ske inom en vecka efter rens-
ningsflygningen, det vill säga vid en 
tidpunkt, då det finns täckt yngel på 
ett område mindre än handflatan. Men 
var försiktig med att onödigt att kyla 
ned kupan på våren. En snabb kon-
troll en varm dag och vägning av ku-
pan, till exempel vikten baktill för att 
kontrollera foderresurserna, är till-
räckliga. Att i onödan hålla kupan öp-

pen ökar avsevärt risken för kalkyng-
el. På våren behövs allt yngel.

Många odlare fodrar för säker-
hets skull samhället på våren av räds-
la för att foderresurserna tar slut. Ett 
normalt fodrat sunt samhälle behö-
ver dock ingen hjälp i annat än un-
dantagsfall. Om vikten minskar för 
mycket och vädret håller sig kallt, 
kan bin hjälpas genom att ge dem en 
50-procentig sockerlösning i små do-
ser. Mörka raser kan stoppa yngel-
sättningen, när foderresurserna mins-
kar till under fem kilo. Den optimala 
situationen skulle vara att det skulle 
finnas minst foder precis, när det åter 
finns det som naturen erbjuder. Över-
flödigt socker eller vinterfoder måste 
avlägsnas på våren, så att sockret inte 
blandas med honung och skapar för-
falskningar.

Källa:	Zeynep	N.	Ulgezen	et	al.	(2021)	
Current	Research	in	Insect	Science	1 

Genom FBF har man kunnat ansöka om stöd till 
kurser eller evenemang om biodling för ungdo-
mar. Förra hösten ansökte sammanlagt sex för-
eningar eller företag om stöd, som finansierades 
genom biodlingsprogrammet, och stöd beviljades 
åt fyra av de sökande.

Ur det pågående biodlingsprogrammet har FBF har varje 
år kunnat dela ut stödbelopp av olika storlekar; dessa har 
riktats till ungdomsverksamheten. I det nuvarande biod-
lingsprogrammet, period III (1 augusti 2021–31 juli 2022), 
är 7 000 euro öronmärkta för ungdomsverksamhet. Sex 
ansökningar om stöd kom före tidsfristen och behandlades 
av styrelsen vid dess möte den 8 oktober 2021.

Styrelsen beslutade att dela upp stödet mellan de fy-
ra sökandena. Urvalet gjordes på grundval av de kriteri-
er som noterats i biodlingsprogrammet, och där betonades 
ungdomsverksamheten genom lokalföreningarna. Det be-
viljade stödbeloppet påverkades också av det stöd som sö-
kanden beviljats under tidigare perioder.

Detta stöd mottogs av Suomen Tumman Mehiläisen 
Hoitajat, Etelä-Suomen Mehiläishoitajat, Helsingin Seud-
un Mehiläishoitajat och Kuopion Seudun Mehiläishoita-
jat. Stödet ska användas senast den 31 juli 2022 och be-
talas mot de faktiska kostnaderna. Om verksamheten inte 

kan genomföras, till exempel på grund av coronarestriktio-
ner, kommer beloppet att förbli oanvänt.

Det finns inget stöd för ungdomsverksamhet tillgängligt 
för biodlingsprogrammets period III, dvs. hösten 2022. Det 
är ännu inte känt om stödet till ungdomsverksamhet kan 
fortsättas med finansieringen från den gemensamma jord-
brukspolitiken (CAP) från och med 2023. FBF anser dock 
att det är viktigt att fortsätta ungdomsverksamheten och 
kommer att förhandla om finansiering till den.

Virpi Aaltonen

Stöd till ungdomsverksamhet till 
fyra lokalaföreningar

Ett bikupebesök av ungdomar från Sydvästra Tavast-
lands Biodlares grundkurs våren 2019.
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Slutligen är det möjligt att göra en 
anmälan om odlingsplatsen och re-
gistrering som bigård elektroniskt på 
Livsmedelsverkets webbplats. Livs-
medelsverkets utbildning i ämnet an-
ordnades i slutet av november. Syftet 
med obligatorisk, officiell registrering 
är att odlare kan nås och odlings-
platserna lätt hittas till exempel vid 
sjukdomsfall. Tyvärr är uppgifterna 
i registret över odlingsplatser endast 
tillgängliga för myndigheterna.

En enskild bigård har dock behov 
av att se odlingssituationen i sin om-
givning. Det skulle vara bra att känna 
till odlingarna runt den egna odling-
en, och möjligen även de odlade ra-
serna, när man planerar nya odlings-
platser eller till exempel drottningod-

Ett	odlingsregister	tjänar	myndigheterna 
 – Ett biregister tjänar alla biodlare 
Förra året förvärvade FBF tjänsten Mehiläisrekisteri.fi, där man önskar att odlarna för in sina od-
lingar så heltäckande som möjligt. Karttjänsten underlättar till exempel sökandet efter nya odlings-
platser och underlättar drottningodling.

ling. Planeringen av varroabekämp-
ning på regional basis skulle också 
bli mer framgångsrik, när informa-
tion om andra odlingar skulle finnas 
tillgänglig.

Biregistret är en tjänst hos FBF

FBF har köpt rättigheterna till Mehi-
läisrekisteri.fi – tjänsten Bigårdar på 
kartan, där odlarna kan markera sin 
odlingsplats på kartan. Tjänsten är 
gratis och det är väldigt lätt att regist-
rera sig för den. Dataskyddspraxisen 
följer gällande regler. Du kan välja att 
lägga till dina egna data, till exempel 
om vilka biraser som finns i odlingen, 
om det är en ekologisk odling och om 
den är fri från varroa.

Karttjänsten kan vidareutveck-
las och nya funktioner kan läggas till 
den. I somras fanns det flera problem 
i FBF:s nuvarande björnkarta. Dessa 
kunde lösas, om björnkartan kunde 
länkas till denna samma karttjänst. 
Om eventuella ändringar i björnkar-
tan kommer att informeras ytterliga-
re i följande tidskrift och i odlings-
bulletiner.

På kartan i biregistret kan vilken 
odlare som helst studera situationen 
i sin omgivning. Kartan visar odling-
en summariskt, vilket gör att det inte 
går att läsa av den exakta platsen för 
kuporna. Tjänsten blir dock en riktig 
tjänst för odlarna först när vi får alla 
odlare att gå med i den och att de hål-
ler sina data uppdaterade. 

Maritta Martikkala

 

FBF:s nyaste karttjänst, Mehi-
lisrekisteri.fi, betjänar odlare i 
sökandet efter en ny odlingsplats 
eller planering av drottningodling. 
Tjänsten är gratis och säker och 
kan utökas med en mängd ytterli-
gare information, såsom ekologisk 
odling. Eventuella fördelar med 
karttjänsten kommer dock endast 
att erhållas om alla odlingar är 
fullständigt och dagsaktuellt mar-
kerade på kartan. Kartbilden visar 
odlingen med den noggrannhet 
som en utomstående kan se den i 
bästa fall.

T.
 O

.
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Bild 1. Genomsnittlig honungsskörd i olika landskap sommaren 2021

Reflektion över resultaten av 
skördeundersökningen 2021

Undersökningen visar 
tydligt hur året för bina kan 
variera mycket på grund av 
väderförhållandena på olika 
håll i landet. Stora skillnader 
hittades också i resultaten 
från biodlare, som hade olika 
antal kupor.

FBF:s nyckeltal 
för år 2021

FBF:s medlemsantal 2 555

Antal produktiva kupor 72	900 st.

Antal kupor hösten 85	500 st.

Skörden totalt 3.1 milj.kg

Vinterförlusterna 13,3 %

Skörden i genomsnitt 41,9 kg/kupa

Import av honung 1,9 milj.kg

Genomsnittlig 
konsumtion av honung

799 g/person

Överårig honungsskörd 664	000 kg

Skördeundersökningen	 är	 ett	 viktigt	
verktyg	 för	 att	 kunna	 samla	 in	 data	
för	 FBF:s	 egen	 statistik	 och	 andra	
statistiker,	 som	 följer	 vår	 bransch.	
När	det	gäller	många	 centrala	data,	
har	 vi	 redan	 statistik	 från	 över	 40	
år.	 Till	 skördeundersökningen,	 som	
genomfördes	i	slutet	av	2021,	fick	vi	
svar	från	181	biodlare.	Stort	tack	till	
er	 alla!	 Förhoppningsvis	 kommer	 vi	
nästa	år	också	att	 få	 svar	 från	Kym-
menedalen,	Österbotten	och	Åland,	
från	vilka	vi	i	år	inte	fick	ett	enda	svar

Åldersfördelningen	 bland	 upp-
giftslämnare	 var	 22–88	 år,	 och	 del-
tagare	 var	 både	 biodlare	 som	 star-
tade	 sommaren	 2021	 samt	 sådana,	
som	varit	med	länge.	Uppgiftslämnar-
nas	medelålder	var	56	år.	I	början	av	
sommaren	2021	hade	uppgiftslämna-
re	i	genomsnitt	16	produktiva	kupor.	
Fem	procent	av	de	tillfrågade	var	eko-
logiska	odlare.	Flest	svar	mottogs	från	
Nyland,	 Egentliga	 Finland	 och	 Nor-
ra	Karelen.

Nyckeldata	för	år	2021,	beräkna-
de	 på	 grundval	 av	 skördeundersök-
ningen,	anges	i	tabell	1.

Honungskonsumtionen når en 
ny topp

Sommaren	 2021	 var	 speciell	 med	
tanke	 på	 väderförhållanden.	 Därför	
varierade	den	genomsnittliga	skörden	
kraftigt	i	olika	landskap	(Figur	1),	även	
om	dess	 genomsnitt	 (41,9	 kg/kupa)	
var	nära	långtidsgenomsnittet	(40	kg/
kupa).	Den	totala	skörden	var	något	
mer	än	3,1	miljoner	kg.	I	landskapen	
fanns	 det	 också	 stora	 skillnader	 i	
vinterförluster.	Förlusterna	varierade	
från	4,1	procent	 i	Södra	Savolax,	till	
33,3	procent	i	Kajanaland.

Under	 2000-talet	 har	 honungs-
konsumtionen	 stigit	 långsamt.	 År	
2021	 uppnåddes	 den	 högsta	 siffran	
hittills,	 det	 vill	 säga	 den	 beräknade	

Tabell 1. Ta
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Resultat från biodlingsenheter av olika storlekar, baserade på skördeundersökningen 2021.

Grupp	1

1–5	kupor

Grupp	2

6–15	kupor

Grupp	3

16–40	kupor

Grupp	4

över	40	kupor

Alla	

uppgiftslämnare
Uppgiftslämnare	st. 94	(52	%) 43	(24	%) 23	(13	%) 21	(12	%) 181
Kupor/uppgiftslämnare	st. 3 9 24 78 17
Genomsnittsskörd	kg/kupa 35 35 34 47 42
Medelålder 55 57 59 51 56
År	som	odlare 8 15 14 20 11,7
Ekologiska	producenter	st. - 1 4 5 10
Försäljning	av	
honungsskörd

Direkt	till	konsumenter

Till	återförsäljare

Till	förpackningsanläggning

85 %

 8 %

 4 %

83 %

10	%

  3 %

42 %

28 %

29 %

20	%

29 %

42 %

36 %

25 %

32 %

Vinterförlust 21	% 16	% 17	%    8 % 11	%
Kupor	i	pollineringstjänsten	
av	uppgiftslämnare	%

17	 23 26 76 27
Pollenproducenter	% 5 7 13 14 8
Producenter	av	perga	% 6 7 9 14 8
Producenter	av	propolis	% 6 12 17 19 10
INGEN	varroa	i	kuporna	% 31 26 9 5 24

honungskonsumtionen	 var	 799	 g/
person.	 I	 siffran	 har	man	 tagit	 hän-
syn	 till	 både	 import	 och	 export	 av	
honung.

Jämförelse av uppgiftslämnare 
med olika antal av kupor

Den	 här	 gången	 tittade	 vi	 också	 i	
resultaten	 separat	 för	 de	 grupper	
av	uppgiftslämnare,	 som	hade	olika	
antal	kupor.	Grupperna	ger	sannolikt	
en	ganska	bra	bild	av	antalet	biodlare	
i	 Finland	med	olika	 storlekar	 av	od-
lingar.	Vi	vet	att	de	flesta	av	biodlarna	
är	 hobbyodlare.	 I	 denna	 undersök-
ning	 beskrivs	 dessa	 i	 grupperna	 1	
(1–5	kupor)	och	2	 (6–15	kupor	 ),	 så	
enligt	 skördeundersökningen	 odlar	
75	 procent	 av	 våra	 odlare	 mindre	
än	15	kupor.	Halvprofessionella	eller	
professionella	 skulle	 för	 sin	 del	 ut-
göra	cirka	25	procent	av	odlare..	År	
2020	var	andelen	odlare,	som	ansökt	
om	stöd	till	sina	kupor,	eller	biodlare	
med	 fler	 än	 15	 kupor,	 cirka	 20%	 av	
FBF:s	 medlemskap,	 så	 tolkningen	

ligger	förmodligen	nära	den	verkliga	
situationen.

Enligt	 undersökningen	 variera-
de	de	 genomsnittliga	 skördarna	per	
bikupa	 hos	 odlare	 med	 olika	 stora	
odlingar.	Den	genomsnittliga	skörden	
för	odlare	med	över	40	kupor	(grupp	
4)	var	47	kg/kupa,	vilket	är	mer	än	10	
kg	mer	än	för	dem,	som	har	ett	min-
dre	antal	kupor.	Som	en	försäljnings-
kanal	 för	honung	hade	grupperna	1	
och	 2	 huvudsakligen	 direktförsälj-
ning.	Av	grupp	3	såldes	ungefär	hälf-
ten	genom	direktförsäljning	och	den	
andra	hälften	såldes	till	detaljhandla-
re	och	förpackningsanläggningar.	Av	
honungen	från	odlare	med	fler	än	40	
kupor	 såldes	 knappt	 hälften	till	 för-
packningsanläggningar.

Enligt	 undersökningen	 var	 åter-
vinning	 av	 pollen,	 perga	 och	 pro-
polis	 ganska	 ringa,	 totalt	 sett.	Min-
dre	än	10	procent	av	odlarna	samlar	
dessa	produkter,	odlare	med	över	40	
kupor	något	oftare	än	andra.	De	har	
också	 betydligt	 oftare	 kupor	 i	 polli-

neringsverksamhet	 än	 odlare	 i	 an-
dra	grupper.

Vinterförlusterna hos 
småodlare är större än 
genomsnittet

Intressant	 nog	 var	 vinterförlusterna	
betydligt	 över	 genomsnittet	 för	 od-
lare	med	under	40	kupor,	dvs.	i	grup-
perna	1–3.	Mer	professionella	odlare	
lyckades	bättre	med	sina	kupor	över	
vintern	med	mindre	förluster.

Oroande	 i	 resultaten	 av	 skörde-
undersökningen	är,	att	fler	än	en	fjär-
dedel	av	odlare	i	grupperna	1	och	2	
ansåg,	att	det	inte	fanns	varroa	i	de-
ras	kupor.	Förhoppningsvis	 leder	 in-
te	denna	uppfattning	till	 att	de	 inte	
utför	 någon	 varroabekämpning.	 Att	
upptäcka	 ett	 litet	 antal	 varroa	 i	 ku-
porna	 är	 knepigt	 och	 ger	 biodlaren	
ofta	ett	felaktigt	budskap.	Konsekven-
ta	 höst-	 och	 vinterbekämpningar	 är	
värda	att	göra,	även	om	man	inte	sett	
några	kvalster	i	egna	kupor.

Anneli Salonen
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Om bin och pollinerare

Varroa förändrar bisamhällets beteende

Italienska	forskare	har	pre-
senterat	 nya	 rön	 om	 bi-
samhällets	 hygieniska	 be-
teende.	I	sin	studie	jämför	
de	på	ett	roligt	sätt	det	hy-
gieniska	beteendet	av	bin	i	
förhållande	 till	 säkerhets-
avstånd,	som	vi	människor	
hållit	 till	 varandra	 under	
koronaepidemin.

I	 fältförsöken	 observe-
rade	 forskarna	 på	 vilket	
sätt	 förekomsten	 av	 var-
roakvalster	påverkar	ett	bi-
samhällets	beteende.		Den	M
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Anneli Salonen

bidans,	som	berättar	om	födoväxter,	görs	i	ett	friskt	sam-
hälle	mitt	på	kakorna,	men	i	kupor,	som	rejält	förorenats	
av	varroa,	rör	sig	och	dansar	flygbin	runt	kanterna	av	ka-
korna,	 långt	borta	 från	yngelcellerna.	På	detta	sätt	hålls	
de	gamla	bin,	som	samlar	in	skörden,	så	långt	borta	som	
möjligt	från	yngel.

Ett	annat	karakteristisk	sätt	för	bina,	som	var	skötsel	av	
kamraterna	i	kupan,	skedde	också	på	ett	avvikande	sätt	i	
kupor	förorenade	av	varroa.	I	friska	kupor	rensades	andra	
bin	lite	överallt	i	kupan.	I	sjuka	samhällen	koncentrerades	
rensningsverksamheten	på	de	yngelområden,	där	de	nya	
bin	som	bar	varroa,	kläcktes	ur	cellerna.	Där	gör	rensning-
en	mest	nytta.
Källa:	 Economist,	 november	 2021.	Mer	 information	 om	
studien:	science.org/doi/10.1126/sciadv.abj1398 

Camillas hörna

På förbundet hade vi jobbat hårt för att först genomföra 
Vinterdagarna i januari, sedan för att kunna publicera den 
nya hemsidan. Vinterdagarna anordnades ju på distans. 
Hoppas många av er deltog. Från Norge fick vi höra hur de 
tacklar europeisk yngelröta. Åtgärderna är kraftiga, vilket 
har lett till att läget i Norge är väldigt lugnt. Vi har här i 
Finland en mjukare linje. Det ställer kanske högre krav på 
den enskilda biodlaren eftersom ifall man inte upptäcker 
att man har europeisk yngelröta kanske sprider den vidare 
utan att själv veta om det. Det är i så fall väldigt tråkigt. 
Alla problem i bikupan beror inte på varroa, så det gäller 
verkligen att hela tiden hålla sinnet öppet för att problemen 
kan bero på någonting annat. 

Vi fick också höra om en forskning som utförts på hur 
tambiet konkurrerar med vilda insekter. Erik Stange har där 
hållit i trådarna. Fortsättning följer så mera om det senare.

Ända sedan hösten har vi alla jobbat med nya hemsi-
dan som kommer att publiceras vecka 8. Ett litet smakprov 
gavs på Vinterdagarna. Nu kommer all information till bi-
odlarna och konsumenterna att finnas på adressen www.
hunaja.net. Dessutom är den nu helt och hållet både på 
finska och svenska, vilket gläder mig väldigt mycket. Då 
jag själv var aktiv biodlare saknade jag nog det att det in-
te fanns aktuell information på svenska. Äntligen får jag 
väl säga. Nu är hemsidan fullspäckad med viktig informa-
tion till alla biodlare. Det är mycket man skall hålla reda 
på, men nu finns allting på en plats. Den gamla sidans sill-
sallad förpassas till historien.

 

Lite senare, senast på sommaren kommer man att kun-
na även på finska och svenska får hjälp med att komma un-
derfund med vad man har för problem i kupan. Vi på för-
bundet har översatt en dansk sjukdomsportal med symp-
tombeskrivningar och bilder till finska och svenska. Den 
lär fungera bra även i telefonen. Sedan skall ni inte glöm-
ma att biodlingsrådgivarna även finns till hands för er. Det 
är bara att ringa och diskutera. 

Hälsningar
Camilla

Vi går mot ljusare tider och det räcker säkert inte länge förrän bina flyger ut på sin rensnings-
flygning. Det är spännande tider vi lever i. Hur har bina övervintrat? Det klarnar längs med 
våren, men innan sälgen och lite senare maskrosen har blommat kan man inte vara helt 
säker på att bisamhället har klarat sig. 
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Naturligtvis intresserar lönsamheten 
hos biodlare alla, som är verksamma 
inom branschen. I Finland har man 
sedan 1912 följt jordbrukets lönsam-
het genom lönsamhetsbokföringen. 
Lönsamheten i biodlingen började 
man följa hundra år senare, nämligen 
2012, och de första resultaten erhölls 
2013. För den faktiska databehand-
lingen står Naturresurscentret (Lu-
ke). Erhållna resultat används inom 
områden som forskning, rådgivning, 
intressebevakning, undervisning och 
media.

Ekonomiska indikatorer till 
tjänsten Ekonomidoktorn

Enligt lönsamhetsbokföringen kom-
mer de deltagande bigårdarna få sina 
egna användarnamn för att kunna 
se sina egna resultat. För alla, som 
arbetar med materialet, gäller sekre-
tess- och tystnadsplikt. FBF:s roll i 
lönsamhetsbokföringen är att rekry-
tera gårdar, som har biodling, och 
samla in nödvändiga bokföringsupp-
gifter och lagra dem i systemet. För 

JAG SOM OBSERVATIONSODLARE?

Odlare med lönsamhetsbokföring
Observationsodlarna utgör en viktig resurs för den finländska biod-
lingsbranschen. Ur resultaten från odlare, som följer lönsamheten 
i sina odlingar, räknas ut medelvärden, som publiceras på Naturre-
sursinstitutets, Lukes, webbsidor Ekonomidoktorn.

närvarande finns sex bigårdar med 
i bokföringen. Gruppmedelvärden 
beräknas utifrån data från de delta-
gande bigårdarna, men resultaten för 
enskilda bigårdar kan inte särskiljas 
ur dessa.

 Lönsamhetsredovisningens 
gruppmedelvärden är tillgängliga för 
alla hos luke.fi/ekonomidoktorn. Här 
hittar du nyckeltalen för biodling, lik-
som enhetskostnaderna för honungs-
produktion per kilo honung och kupa 
för perioden 2013-2020.

Årliga skillnader i skördarna 
återspeglas i resultaten

Iögonfallande i resultaten är de stora 
variationerna i produktionskostnader-
na mellan olika år. Till exempel beror 
de klart högre produktionskostnader-
na år 2016 på en svag honungsskörd, 
eftersom fasta kostnader och en stor 
del av de rörliga kostnaderna ock-
så förblir desamma, oavsett mäng-
den honungsskörd. Bin bör vara väl 
omhändertagna även ett dåligt ho-
nungsår. Under ett bra honungsår som 

2014 var produktionskostnaderna per 
kilo honung de lägsta, men den goda 
skörden verkar inte ha påverkat pro-
duktionskostnaderna per kupa.

De stora skillnaderna mellan olika 
år kan också bero på det låga antalet 
bigårdar, som deltar i lönsamhetsbok-
föringen. Mer detaljerat kan du stude-
ra uträkningen av siffrorna på webb-
platsen Ekonomidoktorn, genom att 
välja fliken Egna val. Ur tabellerna 
där kan du se mer detaljerat vilka in-
komst- och utgiftsposter som ingår i 
beräkningen.

Ett gemensamt webbinarium i lön-
samhetsbokföring mellan Luke och 
FBF hölls i januari. I samband med 
webbinariet kunde nya bigårdar an-
slutas till lönsamhetsbokföringen. 
Syftet är att utarbeta ett enhetligt 
blankettsystem för dessa nytillkom-
na observationsodlare, där det är lätt 
att samla in den information som be-
hövs för att ansluta sig till bokföring-
en. Det finns också planer på att hit-
ta hjälpverktyg för arbetsbokföring.

Om du är intresserad av att bli en 
observationsodlare genom att föra 
lönsamhetsbokföring, vänligen kon-
takta Anneli Salonen, forsknings-
expert på FBF: anneli.salonen@hu-
naja.net.

Anneli Salonen

Ekonomidoktorn. Webbtjänst för enhetskostnader för biodling (luke.fi/ekonomi-
doktorn). Material: Luke honungsproduktionens lönsamhetsbokföring 27.1.2022.
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Förordning om ekologisk pro-
duktion ändrades redan 2021, 
men de nya produktionsvill-
koren för ekologisk biodling 

trädde i kraft från början av 2022. 
I denna artikel har vi sammanställt 
ändringar av produktionsvillkoren. 
Mer specifikt kommer frågan att dis-
kuteras på FBF:s ekologiska webbse-
minarium den 19 februari 2022.

Anslutning till 
ekoövervakningen

Enligt de nya anvisningarna kan man 
ansluta sig till ekoövervakningen vil-
ken tid på året som helst. Rekom-
mendationen är dock att anslutningen 
skall ske mellan flygsäsonger, senast 
den 30 april. Ansluter man sig till 
ekoövervakningen vid någon annan 
tidpunkt, finns det två honungsskör-
dar i övergångsfasen. Anslutningen 
till ekoövervakningen av ekologiska 
bin kan göras på två olika sätt: bin 
som används i ekologisk biodling 
förvärvas från ekologiska biodlare 
eller egna bin överförs till en eko-
logisk odling efter en 12 månaders 
övergångsfas. Vid köp av ekologiska 

Förändringar i produktionsvillkoren för 
EKOLOGISK BIODLING 
Nya produktionsvillkor för ekologisk biodling trädde i kraft i bör-
jan av pågående år. Villkoren stramades åt till exempel så, att vid 
övergången till ekologisk odling, ska ekologiska vaxkakor placeras i 
kuporna redan under övergångsperioden.

bikupor bör det noteras att man ska 
ansluta sig till ekoövervakningen 
innan köpet av ekologiska bikupor, 
om du vill undvika övergångsfasen.

Den som ansluter sig till övervak-
ningen måste utarbeta en beskriv-
ning av sin egen verksamhet, dvs. en 
ekoplan, där biodlaren beskriver hur 
han eller hon hanterar ekologisk pro-
duktion i sin egen biodling. I planen 
beskrivs bland annat skördeområden, 
fodring, varroabekämpning samt bok-
föring.

Betydande ändringar i 
anvisningarna

VAXKAKOR

I den nya förordningen har instruk-
tionen om utbyte av bivax i kuporna 
skärpt så att kakorna i kuporna redan 
under övergångsperioden måste er-
sättas med ekologiska vaxkakor. I 
praktiken innebär det en betydande 
minskning av honungsskörden under 
övergångsåret och det första året av 
ekologisk produktion, eftersom bina 
tvingas använda en del av honungs-
skörden för att bygga ekologiska vax-

kakor. Ett annat problem kan orsakas 
av tillgången på ekologiska vaxkakor. 
Bäst är att vända sig direkt till produ-
center av ekologisk honung.

BIN

Biodlingar som deltar i den ekologis-
ka övervakningen, får skaffa konven-
tionella bisamhällen eller drottningar 
för förnyelse av bigårdar, med 20% 
av antalet övervintrande samhällen 
eller samhällen som rapporterats i 
föregående års stödansökan.

BIODLINGENS PLACERING

Registrering av platser för biodlingar 
som gäller för alla biodlare i Djurhål-
lar- och djurhållningsplatsregistret är 
av särskild betydelse för ekologisk 
odling. Under våren 2022 kommer 
både nya och redan verksamma eko-
logiska biodlare att göra en beskriv-
ning av binas nektar- och pollen-
källor runt djurhållningsplatserna. 
Där antecknas för det egna områdets 
NTM-central även områden, som kan 
innebära en risk för bihälsan, eller 
förorena produkterna från biodlingen. 
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Detta är också alltid fallet när man 
anlägger nya bigårdar. Vi förväntar 
oss ytterligare anvisningar angående 
detta under de kommande månaderna.

Bigårdarna ska vara placerade på 
ett sådant sätt, att mer än hälften av 
nektar- och pollenkällorna inom tre 
kilometer från odlingsplatsen är eko-
logiskt producerade grödor, vilda grö-
dor eller grödor, som produceras in-
om ramen för miljöersättningssyste-
met. Växtbehandlingen bör vara på en 
låg nivå med hänsyn till miljöpåver-
kan och bör inte påverka kvaliteten av 
biprodukter. Områden, som inte läm-
par sig för biodling, kan till exempel 
omfatta industrianläggningar, soptip-
par, skjutbanor, brandövningsområ-
den och förbränningsugnar för avfall, 
och i vissa fall konventionella bärod-
lingar. På listan saknas dock livligt 
trafikerade vägar, eftersom trafiken i 
dag inte längre orsakar lika stora ut-
släpp i miljön som tidigare.

Mindre förändringar i andra 
punkter

De	ekologiska	anvisningarna	för	MA-
TERIAL I BIKUPORNA förblir oför-
ändrade. På vintern måste de delar av 
bikupan, som kommer i kontakt med 
bin, vara av naturmaterial. På somma-
ren får man i honungsfacken använda 
kuplådor av lätt modell.

I ekologisk produktion är BOK-
FÖRINGSKRAVEN stränga för att man 
vid inspektioner kan följa, hur allt 
sköts i biodlingsenheten. Allt det-
ta måste tydligt beskrivas i den egna 
ekoplanen. De odlare, som redan del-
tar i ekoövervakningen, bör kontroll-
era de nya riktlinjerna för att se, om 
deras egen bokföringspraxis överens-
stämmer med riktlinjerna.

BEKÄMPNING AV VARROAKVAL-
STER kan fortsättas i ekologisk odling 
som hittills. Det har skett åtstramning 
i FODRINGSREGLERNA.  I framtiden 
får bin fodras under sommarperioden 
endast i extrema nödsituationer.

När detta att skrevs i januari 2022, 
var det fortfarande oklart, om kaus-
tiksoda blandat ut med vatten kom-
mer fortfarande vara tillåtet för ren-
göring av träramar. Klarhet om det-
ta kommer förhoppningsvis under 
våren.

Anneli Salonen

Till	följd	av	intensivt	jordbruk	har	den	biologiska	mångfalden	minskat	och	
samtidigt	har	risken	för	att	bin	utsätts	för	växtskyddsmedel	blivit	vanligare.	
I	en	nyligen	genomförd	studie	undersöktes,	huruvida	binas	näring	skulle	
kunna	förbättra	deras	överlevnad	i	en	miljö,	där	växtskyddsmedel	används.

I	 studien	erbjöds	bina	 två	 typer	av	pollen:	en	kombination	av	pollen	
från	ek	och	korsblommiga	växter,	och	pilpollen	med	varierat	näringsinne-
håll.	Pollen	sänkte	de	akuta	förgiftningssymptomen	orsakade	av	både	azo-
xystrobin,	som	används	som	fungicid	och	sulfoxaflor,	som	används	för	att	
bekämpa	 insektsangrepp.	Koncentrationerna	av	de	använda	växtskydds-
medlen	i	fältförhållandena	var	normala	eller	högre.	Långtidseffekten	av	in-
sekticider	ökade	bidödligheten	1,5–12	gånger,	men	exponeringen	i	kombi-
nation	med	varierande	pollennäring,	sänkte	signifikant	dödligheten	orsa-
kad	av	sulfoxaflor.	

Vid	användning	av	större	koncentrationer	av	insecticider	skyddade	pol-
len	från	pil	bina	betydligt	bättre	än	pollen	från	ek	eller	korsblommiga	väx-
ter.	Den	skyddande	effekten	av	pollennäring	befanns	vara	relaterad	till	vi-
tellogenin	eller	glykoprotein,	vilket	i	sin	tur	är	förknippat	med	biets	långa	
livslängd.	Aktiviteten	hos	enzymer,	som	sönderdelar	kemikalier	i	bekämp-
ningsmedlet,	visade	sig	också	ha	ökat.

Studien	visade	att	pollenkvaliteten	påverkar	påtagligt	bins	förmåga	att	
hantera	 växtskyddsmedlens	 ödesdigra	 effekter.	 Studieresultatet	 stöder	
starkt	kraven	på	att	upprätthålla	en	mångfaldig	miljö.

Maritta Martikkala

Källa:	Barascou	L.	et	al.	2021,	Pollen	nutrition	fosters	honeybee	tolerance	
to	pesticides.	R.	Soc.	Öppna	Sci.	8:	210818.	doi.org/10.1098/rsos.210818

Rik pollennäring minskar	
påverkan	av	växtskyddsmedel	på	
bin

Enligt en färsk undersökning är binas tolerans mot växt-
skyddsmedel bättre, om honungsbin får näringsrikt pollen. 
Således är bevarandet naturens mångfald viktigt också i detta 
avseende.

Bin medför pollen från pil till kupan. Ta
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