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Den trivsamma varma luften i mitten 
av mars möjliggjorde för bina att 
bege sig ut på en rensningsflykt, men 
vi fick vänta ytterligare en månad på 
pilblomningen. På många ställen var 
glädjen kort: återigen var det kallt, 
rejäla frostnätter och mer snö. Starka 
samhällen med rikliga matresurser 
har dock utvecklats i tystnad. Pollen-
resurser ackumuleras otroligt snabbt, 
även under en kort värmeperiod. Sva-
ga samhällen släpar dock efter i ut-
vecklingen, eftersom de är oförmögna 
att göra en stor ansträngning med en 
liten skara.

redan i ett dygn eller längre varit inne 
i en vägg eller en skorsten.

När man söker efter en svärm i en 
skorsten, är infångarens första upp-
gift att bedöma säkerhetsfaktorerna - 
särskilt takets och stegens skick, lik-
som ens egen smidighet i klättring. 
En svärm, som precis flugit in i en 
skorsten, kan förflytta sig till en låda 
placerad ovanpå skorstenen, eventu-
ellt ännu med en vaxkaka med larver 
i otäckta celler som lockbete. Tyvärr 
händer det ofta att svärmen redan bo-
satt sig i skorstenen, och då finns det 
endast två alternativ till buds: att suga 
ut svärmen och rensa skorstenen, eller 
prova mjölkningstaktiken.

En industridammsugare 
effektiv för borttagning av 
svärmar ur skorstenar

Det bästa sättet att ta ut svärmen ur 
skorstenen är att använda en effektiv 
industridammsugare. Om du dessut-
om kan få en lång förlängningsarm, 
som når en svärm djupt inne i sk-
orstenen, kommer du sannolikt att 
få ut svärmen. Sotaren kan sedan 
utföra slutstädningen, dvs. rengöra 

Våren lät oss vänta, och den stora snömängden försvåra-
de renoveringen av björnstängsel. Mer än en skada hann 
inträffa innan stängslen kunde tas i bruk. Nu är det dags 
för binas svärmning. Den mest intensiva svärmningen sker 
vanligtvis i juni, även om svärmar kan flyga iväg hela som-
maren - även i augusti.

Risken för svärmningslust 
bör övervakas

Bristen på utrymme i kupan förutser 
svärmningslusten. Om alla vaxkakor 
är fulla och det finns mängder av yng-
el och särskilt täckyngel på redan två 
fulla kakor, måste man omedelbart ge 

mera utrymme, annars börjar svärm-
ningslusten stiga inom nästkommande 
vecka. Svärmningslusten ökar redan 
när ägg lagts i drottningcellkopparna 
och larverna har börjat matas. Då ska 
man agera snabbt. En avledning kan 
rädda situationen, bara att ge mer ut-
rymme hjälper inte längre.

Om någon drottningcellerna redan 
är täckt, kommer svärmen att snart att 
flyga iväg. Även en avledningsmanö-
ver kanske inte längre stoppar den. 
När en drottning redan kläckts ur en 
av drottningcellerna, har svärmen re-
dan lämnat, och för biodlaren åter-
står att förhindra att de efterkomman-
de svärmarna inte också flyger iväg. 
Biodlarens arbetsbörda blir betydligt 
mindre och honungsskörden större, 
när svärmning förhindras.

Att fånga in en svärm kräver 
uppfinningsrikedom

Det finns inte alltid någon enstaka 
fungerande metod till buds för att 
fånga in en svärm. Varje svärm är 
unik, och infångaren måste gnugga 
sina hjärnceller för att komma på en 
lösning på just detta specifika fall. 
Mycket sällan hänger en flock som 
en vacker klase på lägre än två meters 
höjd, men ibland kan ett sådant nöje 
också inträffa.. Det svåraste och mest 
utmanande fallet är en svärm som 

skorstenen från det material som inte 
kommer ut med dammsugaren. Det är 
klokt att rekommendera husägaren att 
fästa ett lämpligt nät ovanpå skorste-
nen, så att inga nya svärmar bosätter 
sig i den. I praktiken är dammsugar-
metoden någorlunda bra, snabb och 
fungerande.

I mjölkningstaktik måste skorste-
nen vara så tät att bina inte kan pas-
sera förbi kuplådan, försedd med en 
flyktbräda. Målet är att samla alla nu-
varande och nya flygbin i lådan. På så 
sätt liksom mjölkas samhället i skor-
stenen ut. Så småningom slutar ägg-
läggningen i brist på mat och samhäl-
let tynar bort. Denna procedur varar 
i veckor och kräver att lådan fästes 
ordentligt ovanpå skorstenen. Även 
i detta fall placeras en vaxkaka med 
små larver i fångstlådan. Bin i lådan 
kan föda upp en ny drottning åt sig, 
om det finns unga larver.

Under åren har biodlarna kom-
mit med många sådana sätt att ta ut 
svärmar ur skorstenarna, från en spe-
ciell slev för skrapning av bin och 
vaxkakor, till införandet av en tuss, 
som doppats i bittermandelolja, un-
der svärmen. Det lönar sig att anmä-
la sig som svärmfångare, om du gillar 
utmaningar och behöver fler bisam-
hällen. Anmälan kan göras till Marit-
ta Martikkala: maritta.martikkala@
hunaja.net eller 050 3030 890.

Svärmtelefonen förenklar 
anmälarens uppgift

FBF har samlat svärmfångare på en 
karta på förbundets hemsida. Tidigare 
försökte utomstående, som önskat 
rapportera svärmar, ringa den fångare, 
som var närmast utifrån uppgiften på 
kartan, men i sommar försöker vi sty-
ra samtalen till ett nummer för svärm-
telefonen. Svärmtelefonens jourha-
vande vidarebefordrar meddelandet 
till en WhatsApp-grupp, som bildats 
av områdets svärmfångare. Biodlaren, 
som ska hämta svärmen, svarar på 
meddelandet, så att alla i gruppen kan 
se att ärendet tas om hand. Om det 
finns några komplikationer i hämt-
ningen, bör du omedelbart skicka ett 
meddelande till gruppen. Jourhavande 
följer meddelandena så att svärmen 
blir hämtad.

FBF:s svärmfångare är försäkrade 
i medlemsförsäkringens talkoförsäk-
ring. När de hämtar svärmar, är också 

andra biodlare på listan på uppdrag av 
FBF och försäkrade mot personska-
dor. Mer om svärmtelefonen finns på 
sidan 93 i denna tidning.

Drönarlarver hjälper till med 
varroabekämpning

Ivern att bygga drönarceller är ett 
tecken på att samhället har stärkts och 
är redo för en kraftig tillväxtspurt. 
Svärmningstiden finns då redan i ho-
risonten. Drönare är också till nytta i 
varroabekämpningen.

Drönarramen sätts i kupan allt-
efter som våren framskrider, oftast 
i maj. Vissa odlare placerar drönar-
ramen i kupan redan under vinter-
matningen. När vintermaten har ätits 
upp, odlas det omedelbart drönare i 
den. Den mest naturliga platsen för 
en drönarram ligger på kanterna av 
yngelrummet.

Förberedelser för 
skördesäsongen

Nu, när samhällena har en god till-
växttakt och skördetiden är nära, ökas 

Det är lättast att ta bort en svärm, som har 
bosatt sig i en skorsten eller är inne i en 
vägg, med en effektiv industridammsugare. 
Med hjälp av en lång förlängningsarm 
når man till den svärm som ligger djupast 
och dess celler. Det säkraste sättet att gå 
upptill taket är till exempel med hjälp av en 
personkran. FNF:s skärmfångare täcks av 
talkoförsäkring.

April väckte björnarna, juni sparkar  juni sparkar 
igång svärmningstiden

Att ta bort täckta drönarlarver direkt i 
början av sommaren är en mycket effektiv 
behandlingsteknisk metod för bekämp-
ning av varroa. Speciellt om antalet 
kvalster är stort, bör drönarlarverna tas 
bort i tid. Om drönarna redan kläckts,  
kommer de att öka antalet kvalster.

Bi
ld

er
: T

ar
ja

 O
llik

ka
 o

ch
 T

om
 V

ilja

När en sådan sluten drottningcell finns i kupan, och dessutom flera än fem 
andra drottningceller finns på gång, är svärmen redan på väg. Drottningcell-
kopparna betyder ännu inte svärmning, inte heller nödvändigtvis äggen som 
lagts i dem. Men när drottninglarverna har börjat matas, bör vi agera snabbt.

Under skördetiden ska man ge gott om utrymme, och alltid också vaxmellanväg-
gar, så att byggnadsbehovet uppfylls och vaxkakorna förnyas. En tillfällig paus 
i yngelsättningen uppstår, om drottningen skiljs med ett spärrgaller i början av 
skördetiden i en yngellåda med rikligt med vaxmellanväggar. En annan fördel 
är avmattningen av varroas förökning, när det tillfälligt finns färre yngel.
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FBF undersöker förekomsten av europeisk 
yngelröta i Finland
Har du sett symptom på europeisk yngelröta i dina bisamhällen? 
Skicka ett prov till FBF:s undersökning.

För närvarande undersöker FBF förekomsten av europeisk yngelröta och 
letar efter observationer av sjukdomen från biodlarna. Om du har märkt 
symtom på europeisk yngelröta i dina kupor, ta en bit på ca 10 cm x 10 cm 
av cellen, som innehåller sjuka larver. Slå in provet först i smörpapper och 
sedan i en tidning och lägg det i en kartong, så att kakbiten förblir intakt 
under transporten.

Odlare, som fungerar som avelsbedömare och varroaobservatörer, kan 
skicka prover av kupan i sin observationsodling. Om det inte finns några 
symtom, samplas honung så som i fallet med prover på amerikansk yngel-
röta. Undersökningen är gratis för alla biodlare

Skicka provet så snabbt som möjligt till Livsmedelsverkets laboratorium 
i Kuopio, Neulaniementie 4, 70210 KUOPIO. Bifoga en undersökningsre-
miss för bisjukdomar, och anteckna FBF som beställare. FBF:s kontaktupp-
gifter till remissen är: Ulrikasborgsgatan 1 A 3, 00130 Helsinki, 050 3030 
890, sml@hunaja.net. Som ytterligare informationen ange att undersök-
ningen betalas av FBF.

FBF: s viktigaste vinterförlustdata kommer från COLOSS- undersökningen om 
vinterförluster. Undersökningen genomförs med två metoder: internetenkät 
och telefonintervju. Lassi Kauko ringer varje år till sitt eget telefonintervju-
team och samlar in svar på frågor, som andra biodlare svarar på via internet 
på undersökningsplattformen Lime Survey.

Samma COLOSS-undersökning genomförs redan i nästan alla europeis-
ka länder, och länder från andra kontinenter är också allmänt involverade. 
Samordnaren för varje land sammanställer anonymt och kodat data för sitt 
land till ett team av forskare, som analyserar dem och publicerar dem näs-
tan varje år i en vetenskaplig artikel. Dessutom publicerar biodlingsrådgiva-
re från Norden och Baltikum tillsammans sina egna förlustuppgifter genast 
i början av juli.

Det finns färre än 10 obligatoriska frågor i enkäten, men alla länder an-
vänder också ytterligare frivilliga frågor för att ge en bättre bild av orsakerna 
till vinterförlusterna. I det senaste numret av tidskriften Mehiläinen 2/2022 
finns enkätens viktigaste frågor, så att du kan ta fram uppgifterna innan du 
öppnar enkäten. Om enkäten är öppen och respondenten tar en paus i mer 
än en timme, avbryts enkäten och data går förlorade. Du kan också spara 
enkäten som ofullständig, men då du måste registrera dig igen för tjänsten.

FBF tackar alla som redan svarat och är tacksam för alla kommande svar! 
Alla respondenter, som lämnat sina kontaktuppgifter, ingår i lottdragningen 
med ett varroabotten i trä som vinst. Vinnaren av dragningen kommer att 
publiceras i nästa nummer av tidskriften Mehiläinen.

Det finns fortfarande tid att komma med viktig information om biod-
ling i Finland och övervintring av bin. Internetenkäten om vinterför-
luster är öppen till och med den 13 juni.

Det finns fortfarande tid att svara på 
vinterförlustenkäten

AK
TU

EL
LT

 IN
O

M
 B

IO
D

LI
N

G 
3/

22

M
ar

itt
a 

M
ar

tik
ka

la

Förbundet får ofta frågan om 
hur många kupor som behövs 
av olika insektspollinerade grö-
dor för att uppnå ett bra pol-

lineringsresultat. För ett par år sedan 
undersökte Salla Holopainenfrågan 
utifrån litteraturen. Här finns en tabell 
över antalet pollineringskupor, som re-
kommenderas för olika växter, baserat 
på Holopainen studie. Hela rapporten 
finns på förbundets hemsida: hunaja.
net/polytys/lisamateriaalia-polytyspal-
velusta/

Anneli Salonen

Hur många kupor till pollineringstjänsten?

Källa: Litteraturöversikt över polline-
ring av finländska grödor och antalet 
bikupor, som rekommenderas för pol-
lineringstjänster, Salla Holopainen, Juli 
2020

Bigårdarna kan ha rätt till kostnadsfri rådgivning 
via systemet Råd 2020 om produktions-, stöd-, 
företags-, ekologiska, klimat- och energifrågor. 

Sökande för rådgivning behöver ett gårds-ID. Om så-
dant inte finns, kan det ansökas med hjälp av formulär 
456 (suomi.fi) hos den egna regionens lantbruksför-
valtning. Biodlare som bor i städer kan också söka råd-
givning efter att de har ansökt om gårds-ID. Rådgivning 
kan erhållas för 15 000 euro, varav stödmottagaren 
endast betalar andelen för mervärdesskatt. När du 
kontaktar din önskade rådgivare, får du också anvis-
ningar om hur du ansöker om stöd för rådgivning.

För nuvarande är Råd-rådgivaren, som specialise-

Stöd till odlare från systemet Råd 2020
rat sig på biodling, Riitta Peräinen,som arbetar på Pro-
Agria i Mellersta Finland. Målet är att under detta år få 
fler än en rådgivare specialiserad på biodling i rådgiv-
ningsregistret. Riitta Peräinen kan kontaktas, när du till 
exempel behöver råd om registrering av din odling eller 
för stödansökan. Hennes kontaktuppgifter är: 043 826 
7294 och riitta.perainen@proagria.fi. Rådgivaren behö-
ver inte vara från biodlarens eget område.

Mer information och ett register över rådgivare finns 
på: https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-och-fi-
nansiering/jordbruksradgivning-rad-2020/

Anneli Salonen

Det 
genomsnittliga 

Nedre och övre 
gränsen för 
antalet kupor/ha i 
litteraturen 

Åkergrödor
Rybs 2,5 2–3
Raps 2,8 1–5
Bondböna 3,8 2–8
Bovete 3,5 2–6
Kummin 5,5 2–9
Vitklöver 3 2–4
Alsikeklöver 2,5 2–3
Rödklöver 4 2–6 
Trädgårdsväxter
Jordgubbe 8,6 1–25
Äpple 3,6 1–12
Päron 3,4 1–5
Svarta vinbär 4,5 3–8
Röda vinbär 3 2–4
Amerikanskt 
blåbär

4,5 2–12

Hallon 2 0,5–4
Frilandsgurka 5,5 0,3–10

utrymmet i kupan redan i början, 
medan hittills har utrymmet ökats 
först när det verkligen varit nödvän-
digt. Ett tillräckligt rymligt utrymme i 
kupan fungerar också som ett svärm-
ningshinder.

Dessutom måste bina hela tiden 
ha någonting att bygga. Det finns all-
tid nya vaxmellanväggar i den extra 
lådan. På så sätt förblir de unga bi-
na nöjda, och samtidigt kan biodla-
ren förnya vaxkakorna. Bin fyller en-
kelt 1-2 Langstroth-lådor med mel-
lanväggar under sommaren, fler un-
der ett bra skördeår.

Under skördesäsongen kan drott-
ningen isoleras från honungslådor 
med ett spärrgaller. Samtidigt place-
ras ett stort antal, minst hälften, vax-
mellanväggar i yngellådan. På så sätt 
kan drottningens yngelsättning däm-
pas och kakorna förnyas i yngelav-
delningen. Honungslådor tillsätts se-
dan efter behov.

Blankett för björnskador och 
ansökan om ersättning på 
nätet

I mitten av april började björnarna 
härja på biodlingar. Den ovanligt 
stora snömängden smälte långsamt 
under en sval vår och försvårade re-
noveringen av elstängsel. Skador har 
skett ända till Egentliga Finland, och 
en särskilt besvärlig björnhona har 
rört sig i trakten av Miehikkälä med 
två ettåriga ungar.

Björnskador anmäls först och ut-
an dröjsmål till landsbygdsnärings-
myndigheten, som också kan kon-
taktas per telefon på kvällar och hel-
ger. Själva skadeanmälan lämnas in 
via Livsmedelsverkets Vipu-server 
eller på blankett 131till landsbygds-
näringsmyndigheten på skadeorten. 
Anmälan fungerar samtidigt som en 
ersättningsansökan. Ansökan om er-
sättning ska lämnas in inom en må-
nad från det datum när landsbygds-
näringsmyndighetens skadebedöm-
ningsbok färdigställts.

Uppdateringen av FBF:s björnkar-
ta hann inte bli klar, innan skadorna 
började, så skadan rapporteras fort-
farande med hjälp av det välbekan-
ta anmälningsformuläret till kartmal-
len. En länk till anmälningsformulä-
ret finns på FBF:s webbplats, på un-
dersidan Karhut.

rekommenderade 
antalet kupor/ha
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Perga, propolis ja siitepöly 
jakavat voimakkaammin 
kuluttajien mielipiteitä –

tuotteista joko ollaan
kiinnostuneita tai sitten ei. 
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Sommaren 2021 gav FBF Food-
west i uppdrag att genomfö-
ra en undersökning om hur 
kända bikupeprodukterna, 

sorthonungen och honung från den 
nordiska mörka bin var för den stora 
allmänheten. På grund av coronaepi-
demin genomfördes undersökningen 
på nätet. Respondenterna var 360 
honungskonsumenter i åldern 18–69 
år.

Bikupans produkter inkluderade 
perga, pollen och propolis. Den mest 
kända av dessa var pollen, som 36 
procent av de svarande kände till. 
Men bara 6% av de svarande hade 
använt det. Respondenterna tyckte 
inte att pollen var särskilt attraktivt. 
Dess hälsoeffekter var något bekan-
ta för, och de berömde det för att va-
ra hälsosamt, men allergin orsakad av 
pollen oroade många. Pollen ansågs 
också dyrt.

Priset på biprodukter anses 
vara högt
Propolis var bekant för 20 procent 
av de svarande, och 8 procent ha-
de använt det. Propolis ansågs inte 
heller särskilt attraktivt. Det ansågs 
naturligt och medföra hälsoeffekter, 
och i synnerhet var de, som ofta 
använde honung och barnfamiljer, 

Direktförsäljning och 
ekologiska butiker de bästa 
försäljningskanalerna

De flesta av de svarande skulle vilja 
köpa biodlingsprodukter i mataffären. 
På grund av den relativt låga känne-
domen om produkterna, är det dock 
mer lönsamt att sälja dem direkt till 
konsumenten på torg, evenemang, 
mässor eller genom rekoringar, så att 
produkten och dess användning kan 
presenteras för kunden. Ekobutiker 
och hälsokostaffärer är också platser, 
där kunder kan söka efter sådana 
produkter, och där säljare kan berätta 
för kunderna om dem.

Biodlingsprodukter är värdeful-
la hälsoprodukter. Eftersom finlän-
darna inte har en lång historia av 
honungsanvändning, är biprodukter 
också dåligt kända. Men varje biodla-
re kan främja kännedom om produk-
terna genom att använda dem själva 
och berätta för sina kunder om dem.

Sorthonung lockade 
konsumenterna

I undersökningen kartlades också 
kännedomen om sorthonung och 
honung från nordiska eller mörka bin. 
Av de svarande kände 54 procent till 
sorthonung, och 24 procent uppgav 
att de också hade provat dem. Så 
många som 38 procent av dem, som 
provat sorthonung, rapporterade att 
de använde sorthonung minst en 

Biprodukter är fortfarande dåligt kända
Bikupans produkter är 
fortfarande ganska okända 
för den stora allmänheten. 
Enligt en konsumentunder-
sökning beställd av FBF, är 
de som använder honung 
rikligt, också mest intresse-
rade av mer speciella bipro-
dukter. Det är värt att ta upp 
dem vid kundmöten.

intresserade av det. Det fanns ett 
intresse för att prova propolis för 
att lindra förkylningssymtomen, men 
priset minskade köpintresset. Propo-
lis-etanolextraktet ansågs vara den 
mest attraktiva propolisprodukten.

Den minst kända av biprodukter 
var bibröd eller perga. Endast 4 pro-
cent av de svarande kände till det, 
och 1 procent hade provat det. Per-
ga uppfattades som attraktivt bland 
respondenterna - det ansågs vara en 
hälsosam och naturlig produkt enligt 
beskrivningen, även om dess utseen-
de delade åsikterna. Igen var det pri-
set som var utmaningen. Utifrån un-
dersökningen, kan perga betraktas 
som en produkt för en marginell an-

vändargrupp, en produkt, vars höga 
pris är ett hinder för mer omfattan-
de användning.

Storkonsumenter av honung 
och familjer med barn mest 
intresserade

Biprodukterna delade respondenter-
na starkt: vissa var intresserade av 
dem, andra var inte alls intresserade. 
Enligt undersökningen var de, som 
aktivt använde honung, överlägset 
mest intresserade av biprodukter, 
och det skulle också vara värt att 
marknadsföra dem till denna grupp. 
Köpintresset för alla undersökta pro-
dukter var också större i barnfamiljer.

gång i veckan, vilket kan betraktas 
som ett ganska överraskande resul-
tat. Mycket få hade hört talas om ho-
nungen från det mörka biet, vilket var 
i linje med förväntningarna – endast 
fyra procent av de tillfrågade kände 
till produkten i förväg.

Av de presenterade produkterna 
var sorthonung och honung från mör-
ka bin var överlägset mest attraktiva 
enligt deltagarna i undersökningen. 
Drygt tre fjärdedelar av de svaran-

de tyckte att de var attraktiva, och 65 
procent var villiga att köpa dem. Pri-
set på sorthonung avskräckte dock 
igen respondenterna. Utmaningen, 
särskilt för producenter av mer vär-
defull sorthonung, är att informe-
ra konsumenterna om mervärdet av 
en dyrare produkt jämfört med fler-
blomshonung.

Text: Anneli Salonen
 och Virpi Aaltonen

Hur många arter av sorthonung finns det i världen? Jag är säker på att ingen har ett 
entydigt svar på denna fråga. Men förutom skrifter om honungens hälsoeffekter har 
webbplatsen Healthy with honey presenterat 81 (!) olika arter av sorthonung. En 
imponerande mängd i sig, men det saknas – förstås – vår mest speciella honung, det 
vill säga lingonhonung och honung från kärrmarker. Det finns emellertid också be-
skrivningar av många för oss kända arter av sorthonung, såsom -, klöver-, raps- och 
mjölkörtshonung, där också finska undersökningar om den är nämnda. Hallonhonung 
nämns inte, men björnbärshonung (blackberry honey) finns med. Webbplatsen är 
intressant för alla som är intresserade av honungens egenskaper och även andra bi-
produkter. Värt ett besök: healthywithhoney.com/types-of-honey/

Här är en beskrivning av mjölkörtshonung, i fri översättning: Mjölkörtshonung an-
ses vara en av de bästa honungarna i världen. Det kallas för alla honungars champag-
ne. Sådan honung är lämplig för att avnjutas med nästan vad som helst: den kan bre-
das på rostat bröd, ätas med kringlor eller ost eller användas i grillning.

Anneli Salonen

Webbplats om sorthonungens värld
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I synnerhet ansåg deltagarna i konsumentundersökningen att sorthonung och 
honung från nordiska mörka bin är attraktiva biprodukter. Det fanns också 
intresse för perga. Priset på produkterna ansågs dock vara högt.

Sorthonung

Pollen

PRODUKTENS ATTRAKTIONSKRAFT

Hur attraktiv tycker du att den här produkten är

Inte alls attraktivt Mycket attraktivt

Honung från mörka bin

Köpintresset för biprodukter

Produkt och pris Före 
prisuppgift

Efter 
prisuppgift

Perga (16 €/100 g) 49 % 11 %
Propolis (10 €/30 ml) 36 % 26 %
Pollen (10 €/100 g) 37 % 21 %

Var skulle du köpa den här typen av produkter?

Inköpsställe Perga % Propolis % Pollen %
Livsmedelsaffär 61 57 66
Torg/marknad/evenemang 33 31 33
Direkt från 
honungsproducenten

32 28 32

Specialaffärer (hälsokost- 
eller ekobutiker/

45 59 44

Saluhall 23 20 23
Gårdsbutik 21 19 21
E-handel 21 24 21
Rekoring 14 13 13
Från annat 1 5 0,3
Jag skulle inte köpa 
någonstans

12 8 14
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Biodlare besitter ett brett spek-
trum av kunnande. Således 
har ett brett utbud av lös-
ningar utvecklats för slung-

ningsarbete, vilket är en viktig del i 
biodlarens arbetsuppgifter. Här pre-
senteras några av dem. FBF rekom-
menderar att du alltid ska kontakta 
din kommuns hälsoinspektör, när du 
planerar en slunglinje.

Honungslungning görs vanligtvis 
i augusti-september. För amatörodla-
re tar det bara några timmar om året 
att slunga en honungsskörd. Ofta i 
detta fall använder man en manuell 
slunga, och slungningen görs hemma 
i något utrymme som är lämpligt för 
honungsbearbetning, såsom ett tvätt-
rum, ekonomiutrymmen eller bastu-
rum, där honungens konsumentkva-

SLUNGRUMMET OCH 
LIVSMEDELSLAGSTIFTNINGEN

Som regel behöver honungens slung-
rum inte vara en livsmedelslokal. 
Kraven på förpackningsutrymmet för 
honung beror på honungens produk-
tionsvolymer.

Små produktionsvolymer
● Honung säljs i Finland, och den årliga 
försäljningen är mindre än 2 500 kg di-
rekt till konsumenterna och mindre än 2 
500 kg till lokala butiker.
● Producenten ska lämna in en primär-
produktionsdeklaration, som anger att 
produkten säljs direkt till konsumen-
terna.
● Anläggningar för bearbetning och 
förpackning av honung ska vara sådana 
att de inte äventyrar honungens konsu-
mentkvalitet.

Medelstora volymer av 
honungsproduktion
● Honungsförsäljningen överstiger 2 
500 kg per år direkt till konsumenterna, 
eller mer än 2 500 kg via butiker, eller 
producenten säljer honung till en för-
packningsanläggning.
● Producenten är skyldig att lämna in en 
deklaration om primärproduktion och 
livsmedelslokaler och en beskrivning av 
egenkontroll, i den mån verksamheten 
inte överensstämmer med FBF:s rikt-
linjer för god praxis. Dessa levereras till 
livsmedelstillsynen i din kommun.
● Vattenkvaliteten i verksamhetsstället 
ska undersökas med tre års mellanrum, 
eller ingå i vattenledningsnätet.

Omfattande honungsproduktion
● I gruppen ingår biodlare, som också 
bearbetar och säljer annan än egen-
producerad honung samt biodlare, som 
producerar livsmedel av honung.
● Producenterna är skyldiga att lämna in 
en deklaration av primärproduktionen 
och livsmedelslokalerna samt en plan för 
egenkontroll av livsmedel till den egna 
kommunens livsmedelstillsyn.
● Vattenkvaliteten i verksamhetsstället 
ska undersökas med tre års mellanrum, 
eller ingå i vattenledningsnätet.

Mer detaljerade anvisningar finns i rikt-
linjerna för god praxis på FBF:s webb-
plats: hunaja.net > Mehiläistarhaajille 
> Mehiläishoitajien velvollisuudet 
viranomaisille.

En före detta buss har tagits i bruk som 
slungrum. I bussen sköts förflyttningen 
av lådor på genomströmningsprincipen, 
tack vare flera dörrar. Det relativt lilla 
utrymmet är lätt att värma för tiden för 
slungning, så att honungen lossnar lättare 
från kakorna. 

Husvagnen som slungrum är en re-
lativt billig och bekväm lösning. Om 
vagnen registreras, kan den också 
flyttas från en gård till en annan 
för slungning. Den nya vagnen kan 
dekoreras så att dess ytor är lätta att 
rengöra. 

Olika slungingslösningar

Det finns lika många sätt att ta hand om 
slungning som det finns biodlare. Om det 
känns tungt att ordna ett eget slungrum, 
bör du överväga samarbete med andra 
biodlare eller entreprenörer i branschen.

litet inte äventyras och bina inte kan 
komma in i slungrummet.

Ett slungrum i en sjöcontainer, 
på jaktklubben eller hos en 
odlarkompis

Om antalet bikupor stiger till flera 
tiotals, börjar det bli behov för ett 
rymligare slungrum, även om slung-
ningen inte tar så lång tid. Att flytta 
lådorna till slungrummet och flytta 
dem och honungen ut ur det, kräver 
dock redan rejält mer utrymme. Man 
kan dock hitta mer praktiska lösning-
ar för avtäckning av vaxkakor än 
avtäckargafflar.

Bilderna visar exempel på några 
olika slungningslösningar. Använd-
ningen av relativt billiga sjöconta-

inrar som slungrum, eller åtminsto-
ne som lagringsanläggning för ho-
nungslådor, har också prövats. Dess-
utom använder några biodlare befint-
liga livsmedelsutrymmen, såsom jakt-
klubbarnas slakterianläggningar eller 
köksutrymmen på skolor. Många bi-
gårdar lägger ut hela slungningsarbe-
tet på någon större aktör. Så undviker 
man anskaffning av slungningsutrust-
ning och -utrymmen. I olika produ-
centringar kan slungning skötas cen-
tralt, och vissa närliggande gårdar kan 
använda ett gemensamt slungrum.

Det gemensamma 
slungrummet betjänar 
biodlarna i hela området

På många ställen börjar det bli möj-
ligt att hyra slungrum av en annan 
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biodlare. Söder om Joensuu, i Ham-
maslahti, finns ett sådant gemensamt 
slungrum på Soininens gård. Idag 
finns det redan tre års erfarenhet av 
dess användning. Piia Soininen säger 
att det gemensamma slungrummet 
är en del av deras verksamhetsmo-
dell för att främja samarbetet mellan 
företagen. I slungrummet finns av-
täckningsbord, avtäckningsskärare 
och avtäckningsgafflar, bollsilar och 
6-ramars självvändande slungare . 
Tidigare har användningen av slung-
rummet begränsats av att den fung-
erar parallellt med gårdens musteri, 
men i vintras byggdes ett utrymme på 
Soininens gård, där slungrummet kan 
fungera separat från musteriet.

Slungrummet har årligen använts 
av 15-20 biodlare. Samarbetet har va-
rit okomplicerat. Med nya slungare 
används mer tid för vägledning, och 
vid behov hjälper man med slung-
ning. De som redan slungat flera 
gånger är självgående. Efter slung-
ningen ser användarna till att slung-

rummet är städat, så som överens-
kommits. Det är också möjligt att 
slunga ekologiska honungspartier, 
eftersom slungrummet rengörs mel-
lan partierna.

Piia Soininen ger några anvisning-
ar till dem, som planerar liknande ser-
viceaktiviteter för sitt eget slungrum. 
Först och främst är det värt att över-
väga, för vilken storlek av biodlingar 
som man tänker erbjuda tjänsten, ef-
tersom vid slungning av ett litet an-
tal kupor, försvinner stora mängder 
av honung i honungsslungaren och 
rinner långsamt ut ur den. Om möj-
ligt, skulle det vara en bra idé att ha 
två honungsslungare av olika storle-
kar i slungrummet. Vanligtvis kan in-
te flera slungare arbeta i ett och sam-
ma utrymme under samma dag, ef-
tersom rengöringen mellan partierna 
tar tid. Om dina egna biodlingar finns 
i slungrummets närhet, är det ock-
så nödvändigt att se till att bina in-
te kommer in i slungrummet, när ho-
nungslådorna flyttas in och ut.

Anneli Salonen
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I det gemensamma slungrummet på 
Soininens gård i Hammaslahti har 
biodlarna tillgång till bland annat ett 
skalbord, en avtäckningsskärare och 
skalgafflar.
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Ett seminarium om biodlingens ut-
veckling hölls i Ikalis i början av 
april. På seminariet uppdaterade för-
bundets tjänstemän och förtroende-
valda ett brett spektrum av aktuella 
frågor för förbundet och biodlings-
branschen. Två gäster deltog också i 
evenemanget: Milja Keskinen, spe-
cialsakkunnig vid jord- och skogs-
bruksministeriet, talade om biodling 
som en del av EU:s framtida gemen-
samma jordbrukspolitik CAP (Com-
mon Agricultural Policy).. Projektle-
dare Noa Simón Delso presenterade 
för sin del Projektet BeeLife.

I vilken form fortsätter 
biodlingsprogrammet?

Det nuvarande biodlingsprogram-
met, som delvis finansieras av EU 
och delvis av staten, löper ut i slutet 
av pågående år. FBF kommer även 
i fortsättningen försöka vara delak-
tigt i programmets genomförande. 
Tidigare har perioden varat i tre år 
och bestämts av biodlingsåret, dvs. 
alltid fram till slutet av juli. De kom-
mande programperioderna inleds vid 
årsskiftet och är längre, fem år enligt 
den preliminära planen. Det kommer 
inte heller att finnas något nationellt 
biodlingsprogram i framtiden, utan 
programmet är en del av EU:s gemen-
samma jordbrukspolitik.

Tidigare har hälften av finansie-
ringen av biodlingsprogrammet kom-
mit från EU och hälften från staten, 
och enligt Milja Keskinen kommer 
finansieringsandelarna att förbli de-
samma. Ett preliminärt förslag till 
Finlands CAP-plan har publicerats 
och vidarebefordrats till EU i decem-
ber 2021. Keskinen betonade dock att 
planen inte är klar eller godkänd. Det 
finns fortfarande många obesvarade 
frågor och mycket att kommentera.

På utvecklingsseminariet diskuterade man 
det framtida biodlingsprogrammet
I början av nästa år inleds en ny sä-
song av biodlingsprogrammet, vilket 
i många avseenden skiljer sig från de 
tidigare programmen. På utvecklings-
seminariet diskuterade man bland 
annat programmets innehåll och 
dess genomförande.

I grupperna övervägdes 
olika sätt att genomföra 
programmet

Biodlingsfrågor är en del av 
CAP-planen i det specifika målet 
attÖka produktionens konkurrenskraft 
och kvalitet. I det framtida program-
met har man registrerat biodlingssek-
torns behov som 
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- säkerställa pollineringstjänster
- tillhandahålla information till kon-

sumenterna
- förbättring av honungens kvalitet
- utveckla mervärdet för biprodukter 

och säkerställa produkternas äkthet
- tillhandahålla erforderlig utbildning
- främja nätverkande och utveckla 

digitaliseringen
- utveckling av drottningodling och 

avel
- främja binas hälsa
- öka och förankra forskningsdata 

som behövs inom bibranschen.

Deltagarna i utvecklingssemina-
riet övervägde i grupperna olika nya 
tillvägagångssätt för hur man bäst kan 
möta olika behov och vad som bäst 
skulle tjäna biodlare och branschen 
i sin helhet. Uppgiften var inte lätt, 
men väckte mycket diskussion.

BeeLife talar för bin i EU

EU:s jordbrukspolitik var också med 
på utvecklingsseminariets andra gäst-
föreläsning, men ur ett helt annat per-
spektiv. BeeLife-projektet, som pre-
senteras av Noa Simón Delso, är en 
organisation, som fokuserar på skydd 
av pollinerare och deras livsmiljöer 
och vars medlemmar är biodlare och 
jordbrukarorganisationer. Totalt har 
BeeLife 25 medlemmar från 12 euro-
peiska länder, och har sitt huvudkon-
tor i Bryssel. Syftet är att delta i EU:s 
jordbrukspolitik genom att inhämta 
forskningsdata om miljöfaktorer, som 
påverkar bin och med hjälp av denna 
typ av data påverka beslutsfattandet.

BeeLife lanserade bland annat 
medborgarinitiativet Save Bees and 
Farmers, som syftar till att minska an-
vändningen av växtskyddsmedel som 
är skadliga för bin, samtidigt som en 
lönsam odling bevaras. Många fin-
ländska bioldlare undertecknade sä-
kert initiativet, som samlade över en 
miljon underskrifter och som togs 
därmed upp till behandling i Europa-
parlamentet. Simón Delso välkomna-
de också FBF till organisationen, och 
medlemskapet kommer att diskuteras 
ur olika synvinklar i framtiden i för-
bundets styrelse.

Virpi Aaltonen

Utvecklingsseminariets deltagare diskuterade i grupparbetet, hur det skulle 
vara klokast at genomföra det framtida biodlingsprogrammet. På bilden syns 
Lassi Kaukos (till vänster), Leena Hirvonens och Lauri Ruottinens team.

VAD GÖR DU NÄR EN BJÖRN 
HAR BESÖKT BIODLINGEN

Mer information om hur man förebygger rov-
djursskador finns i guiden på internet: Förebyg-
gande av rovdjursskador hos primärproduktions-
bönderna. 
(https://petohanke.fi/pdf/Petovahinkojen_ennal-
taehkaisyopas_alkutuotantotilallisille.pdf.)

Dokumentera händelsen och gör en anmälan 
till händelsekommunens landsbygdsombuds-
man1och den lokala rovdjurskontaktpersonen2. 
Landsbygdsombudsmannen behöver se skadorna 
för att du kan få ersättning. Om tjänstemännen 
inte kan fås till odlingarna inom rimlig tid, be två 
ojäviga vittnen komma till platsen för att ta mäng-
der av foton på skadorna, innan du monterar ned 
kuporna. 

Spara alltid alla tydliga tecken på björnar: klo-
märken på kakor och fack och tassavtryck på mar-
ken. Utbetalningen av ersättning är beroende av 
att en tredje part kan säkerställa att skadan orsa-
kats av björnen.  Dessutom måste du kunna bevisa 
hur många samhällen eller lådor som förstörts och 
vilken annan utrustning som har skadats. 

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

Anmäl skadan även till FBF. 
hunaja.net/mehilaistarhaus/karhut/

Sätt upp elstängsel runt odlingen och eventuella 
närliggande odlingar.
Alla odlare får tillbehören till stängslen oavsett 
odlingens omfattning. Beställ stängseltillbehör 
från Farmcomp (+358 9 7744 970). Goda råd om 
hur man sätter upp stängslen finns här:
hunaja.net/mehilaistarhaus/karhut/aitausohje-
et-mehilaistarhoille/ 

Ansök om ersättning för björnskador, även om 
skadorna är små.

Om skadorna upprepas och det finns många bin 
i området, ansök om ett skadebaserat undan-
tagstillstånd för avlägsnande av den björn, som 
orsakar skadorna.

Vid björnproblem kan du också kontakta
Maritta Martikkala: 050 3030 890
maritta.martikkala@hunaja.net 

1 Sök kontaktuppgifterna på din egen kommuns hem-
sida
2  https://riista.fi/sv/viltforvaltningen/kontaktuppgifter/
sok-kontaktuppgifter/

1.

3.

4.

5.

2.

I sommar kommer FBF att ha en svärmtelefon 
på prov som hjälp till att fånga in svärmar, dit 
alla ärenden gällande svärmar kommer att 
koncentreras. Modellen har använts i Sverige, 
där den har ansetts vara ett fungerande system. 
Från svärmtelefonen överförs observationer till 
de regionala WhatsApp-grupperna av svärm-
fångare.

I sommar är målet att slussa allmänhetens svärmob-
servationer främst till FBF:s svärmtelefon. Ge gärna 
telefonnumret 050 3444 297 vidare. Telefonen besvaras 
huvudsakligen av FBF:s anställda.

Under samtalet är målet att kartlägga situationen så 
precist som möjligt och att eliminera till exempel hum-
le- och getingobservationer från samtalen. När kartlägg-
ningen av situationen slutförts, kommer information 
om observationen och uppringarens kontaktinforma-
tion att överföras till svärmfångarnas regionala Whats-
App-grupper. Biodlaren närmast eller en biodlare, som 
är annars intresserad av svärmen, kvitterar för gruppen 
att han eller hon tar hand om svärmen. Om det finns 
några problem i fångandet, måste dessa rapporteras så 
snart som möjligt. I utmanande fall kommer gruppen sä-
kert också att erbjuda stöd.

WhatsApp-grupper skapades på basen av en kar-
ta över FBF: s svärmfångare. Men fler biodlare behövs 
dock till grupperna.. Om du är intresserad av att fånga 
svärmar, vänligen kontakta Maritta Martikkala: 050 
3030 890 eller maritta.martikkala@hunaja.net.

Nättjänsten Mehiläisparvet.fi, som prövades förra 
sommaren, kommer inte att vara tillgänglig denna som-
mar, eftersom det visade sig vara mer utmanande att ut-
veckla den än väntat. FBF undersöker för närvarande en 
lämplig online-lösning för rapportering av svärmar för 
de kommande somrarna.

Virpi Aaltonen

Svärmsamtal nästa sommar 
till ett enda nummer
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JAG SOM OBSERVATIONSODLARE?

Vårens observationsseminariehelg i 
Korpilahti var en kombination av 
närseminarier och distansseminarier: 
några av observationsodlarna deltog 
på plats, och andra deltog i evene-
manget på webbinariet. Seminarie-
programmet innehöll också två före-
läsningar som fanns att höra genom 
webbinariet. 

Att träffas och diskutera ansikte 
mot ansikte är alltid absolut givande. 
Deltagande på distans erbjuder dock 
en möjlighet att vara med, om det är 
omöjligt att delta i evenemanget på 
plats. När de närvarande glömde att 
hålla kontakt med dem som deltog på 
distans, skapade de innovativa fjärr-
deltagarna sin egen gruppdiskussion 
om de angivna ämnena på Teams. Så 
kan vi också utnyttja kommunikation 
på distans..

Larm i framtiden om 
cementhonung från 
observationsodlare?

På seminariet hade man en intressant 
diskussion under ledning avJuhani 
Lundén om drottningarnas stamtavla 
och drottninglinjernas märkningsme-
toder. Lassi Kauko som uppträdde 
genom webbinarium, fokuserade på 
samhällskritiken, dess situation i Fin-
land och vad som borde utvecklas i 
granskningen. Maritta Martikkala 
talade om drottningens välbefinnande 
och de senaste fem årens vinterför-
luster, vars begränsning kräver nya 
medel. Observationsodling är ett vik-
tigt verktyg för att utveckla och testa 
sådana medel.

På observationsodlarseminariet talades 
om drottningar och skatter
Observationsodlarnas semi-
nariehelg omfattade äm-
nen från hela bredden. På 
vårseminariet diskuterades 
ämnen som avel, vinterför-
luster, cementhonung och 
biodlingens ekonomi.

Anneli Salonens ämne var analys-
resultaten av cementhonung och resul-
taten från vinterperioden för vågkupor-
na. Melezitos, som är typisk för ce-
menthonung, hade hittats i mycket rik-
liga mängder i de undersökta honungs-
proverna. Observationsodlarna kunde 
därför vara det nätverk, som slår larm 
om cementhonung i kupan, så att bi-
odlarna skulle vara redo att ta bort den 
melezitosrika honungen ur kuporna.

Vi fick en bra överblick över 
läget och de senaste resultaten av 
B-GOOD-projektet, presenterade av 
Claude Flener . Förutom grupparbete 
fanns det ett evigt diskussionsämne, 
varroakvalstret. Den här gången ska-
kades våra tankar av Timo Rahkola 
som, inspirerad av Juhani Lundéns er-
farenheter, har bestämt sig för att av-
la sina bin för att bli bättre kvalster-
beständiga, och som berättade om sin 
plan för observationsodlarna.

På biodlarnas ekonomilektion 
var ämnet beskattning

Hannu Laitinen ProArgia från Mel-
lersta Finland, talade med stöd av 
projektet Ilmastonmuutokseen va-
rautuva viljelijä (ung. odlare med 
klimatförändringsberedskap) talade 

om frågor som gäller lönsamhetsre-
dovisning. Under rubriken Biodlarens 
ekonomilektion berättade han om 
företagsformer för biodlingsföretag 
och skattebokföringen. Till exempel 
gick han genom viktiga frågor om 
fakturor och verifikat, och påminde 
om avdragsgilla utgifter i beskatt-
ningen. Förutom kilometerersättning-
ar i samband med resor, kan många 
glömma dagtraktamenten i samband 
med resekostnader. De kan till exem-
pel dras av för resor för deltagande 
FBF:s utbildningar. Andra utgifter, 
som är lätta att glömma, är avdrag för 
arbetsrum, underhåll av arbetskläder 
och kostnader för telefon och interne-
tanslutning. Vissa bigårdar kan också 
ha rätt till återbetalning av punktskatt 
på energiprodukter. Hannu Laitinen 
förklarade också systemet Råd 2020 
och möjligheten att få kostnadsfri 
rådgivning genom det. Mer om detta 
på sidan 79. 

Helgens utländska gästtalare var 
Flemming Vejsnæs, från Danmark, 
som berättade genom ett webbina-
rium om Insignia-projektet, dess 
mål, tidigare resultat och Finlands 
deltagande i projektet. Mer infor-
mation om Insignia-projektet finns 
på nästa sida.

Anneli Salonen och Maritta Martikkala

Syftet med Insignia-projektet är att 
testa binas lämplighet som indika-
torer på miljöföroreningar, det vill 
säga som så kallade bioindikatorer. 
Bin kan vara idealiska för denna 
uppgift, eftersom ett bisamhälles livs-
miljö täcker ett mycket stort område. 
En bikupas flygradie är upp till sex 
kilometer eller mer, när grödorna 
minskar på sensommaren. Det finns 
också ett brett utbud av biodlare i alla 
EU-länder.

Projektets första fas var 2019–
2021, då nio EU-länder deltog. Pro-
verna samlades in från frivilliga biod-
lares testodlingar. Denna typ av forsk-
ning kallas citizen science. Termen 
avser vetenskaplig forskning baserad 
på observationer gjorda av medborg-
are. Citizen science-projekt har fun-
nits inom bibranschen redan tidigare. 
För några år sedan samlade biodlarna 
pollen och sorterade pollengranulatet 
efter färg. Resultaten visade det sto-
ra området, som bin samlar mat från 
ur olika växter. Metoden fungerar bra 
och kan användas i större omfattning.

Insamling och analys av prover 
belastar inte bin

Ur proverna från Insignia-projektet 
undersöktes växtskyddsmedel, som 
hamnar i bikupan och andra för-
eningar, som indikerar miljöföro-
rening. Inga prover togs på själva 
bin, men Api-remsor med en speciell 
Tenax-beläggning placerades i biku-
porna. Remsan absorberar en kupa 
utan molekyler. Biodlarna bytte ut 
remsorna och skickade dem för ana-
lys var tionde dag.

Dessutom undersöktes pollen som 
samlats av bin. Odlarnas roll var att 
samla pollen varannan vecka under 
en solig dag. I experimentet deltog 

INSIGNIA-projektet testar honungsbinas 
lämplighet som bioindikatorer
I den första fasen av Insignia-projektet undersöktes bland annat 
växtskyddsmedel, som hamnar i bikupan. I den andra fasen ska 
man kartlägga mikroplaster, luftföroreningar och tungmetaller ur 
bikuporna. Till undersökningen önskas också finländska biodlare.

först fyra länder och senare nio olika 
länder. Pollen analyserades med hjälp 
av en ny DNA-fingeravtrycksmetod. 
Genom att kombinera markanvänd-
ningsplanen med de växter där bina 
har samlat pollen och vad som hittats 
i proverna, kan vissa riskplaner even-
tuellt göras upp i framtiden.

En stor mängd tymol hittades i 
Api-remsorna
Baserat på resultaten från det första 
undersökningsåret 2019, hade det i 
danska testkupor absorberats tre olika 
rester i en Api-remsa. Man hittade 
stora mängder tymol, som använts för 
varroabekämpning, trots att bekämp-
ningen genomförts mycket tidigare. 
Tymol är problematisk i detta experi-
ment, eftersom stora mängder av den 
absorberas i remsorna.

Totalt analyserades 120 Api-rem-
sor från de danska testkuporna, va-
rav det hittades totalt 32 olika tydligt 
identifierbara rester. Omkring hälften 
av de föreningar, som hittades, är för 
närvarande förbjudna i EU. En del av 
orsaken till att de upptäckts kan va-
ra att ämnen, som är förbjudna inom 
jordbruket, kan till exempel användas 
för att behandla husdjur.

Projektet sprider sig till hela 
Europa
Insignia-projektet har fått uppfölj-
ningsfinansiering och sprider sig till 
hela Europa. Från Finland skulle man 
behöva ytterligare ungefär 10 biodla-
re från olika delar av landet, från oli-
ka miljöer. Under sommaren kommer 
fortfarande fältförsök att genomföras 
i projektet. Därefter kommer utbild-
ning att ordnas för kommande biod-
lare. Själva provinsamlingen och ana-
lysen kommer att ske på sommaren 

2023. Mikroplaster, luftföroreningar 
och tungmetaller, som finns i bikupor, 
undersöks ur proverna. Api-remsor 
placeras i kuporna, och dessutom 
samlas pollen ur kuporna, som under 
åren 2019-2021.

Om du är intresserad av projektet 
och vill vara en av testodlarna, vänli-
gen kontakta FBF:s biodlingsrådgiva-
re Maritta Martikkala (maritta.mar-
tikkala@hunaja.net). Mer information 
om Insignia-projektet finns på: insig-
nia-bee.eu

Maritta Martikkala, 
text och bilder
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I avelsbedömningen har en biodlare åtta samhällen, och de etableras samtidigt 
som så jämnstarka avläggare som möjligt. Fyra samhällen får samma drott-
nings döttrar som sin drottning. Odlingen har därmed systerdrottningar från 
två olika drottningodlare, fyra från varje, som drottningar i samhällen som ska 
bedömas.

Testodlarna i projektet samlar in 
pollen varannan vecka under en 
solig dag. Under en dag kan pol-
lenskörden bli upp till ett kilo. Som 
prov behövs endast cirka 10 gram, 
så att biodlaren kan själv äta resten. 
Av pollenprovet analyseras växtur-
sprung med DNA-fingeravtrycksme-
toden.
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Övergivna kupor är en sjukdomsrisk 
och en ryktesförstörare

Övergivna eller på annat sätt försummade samhällen leder till en hög sjukdoms-
risk i området. Risken är hög, särskilt där det finns biodlingar tätt inpå varandra, 
och särskilt i de områden, där sporer av bakterien, som orsakar amerikansk yng-
elröta, finns i upp till hälften av kuporna (Epilobee-undersökning 2012-2014).

Ett övergivet bisamhälle försvagas senast på grund av varroa och är därmed 
ett enkelt mål för röveri för bina i området. Ett dött samhälle kommer säkert att 
utsättas för röveri och kupan kommer så småningom att ockuperas av getingar. 
I värsta fall växer gräset genom nätbottnen. Om det finns sporer av Paenibacil-
lus larvae som orsakar amerikansk yngelröta, kan sjukdomen sprida sig på en 
radie av minst två kilometer.

Då och då mottar FBF rapporter om övergivna kupor och hela biodlingar. 
Det mest pinsamma är när deklaranten har varit en utomstående förbipasseran-
de eller en markägare. Och då frågar man sig, om detta är vad biodling hand-
lar om. För den förbipasserande blir bilden av biodling sjabbig, när odlingen är 
som ett värsta slagfält: lådor och till och med ramar huller om buller, och annat 
skräp lite här och var och kuporna saknar kanske tak. Anmälaren är ofta också 
en annan biodlare, som förstår sjukdomsrisken och risken för att hela bibran-
schens goda rykte skadas.

För många år sedan var en av punkterna i FBF:s utbildares material biod-
larens egen hygien: rena kläder, odlingens renlighet och ordningen i odlarens 
lager och andra utrymmen. Vad tror du att kunden eller besökaren kommer att 
tänka, om både miljön och biodlaren själv är ovårdade? Utbildningsmaterialets 
bild kan mycket väl avskräcka honungsköparen.

Ett bi är ett husdjur, som inte får lämnas åt sitt öde, även om det 
stundar svåra tider i biodlingen. Övergivna bikupor kan sprida 
sjukdomar till områdets bin och en dålig image om biodling för 
förbipasserande.

RIKTLINJER FÖR GOD PRAXIS:

● Ta väl hand om dina bin.
● Hindra röveri.
● Berätta för dina andra familjemedlemmar eller din lokala förening var 

din biodling finns.
● Håll dina kontaktuppgifter synliga på odlingen.
● Om du håller svärmfångstkupor, placera endast mellanväggar i dem.
● För bort överflödig utrustning och kakor från biodlingen, eller förvara 

dem snyggt där.
● Stäng döda kupor omedelbart.
● Transportera de döda kuporna från odlingen så snart som möjligt.
● Lagra också kakor och lådor, som ska skrotas, snyggt och stängda för bin.

OM DU HITTAR EN ÖVERGIVEN ELLER FÖRSUMMAD BIKUPA:

● Kontakta ägaren, om du hittar eller får reda på hans eller hennes kon-
taktuppgifter.

● Stäng kupan för säkerhets skull.
● Anmäl bikupan till kommunveterinären, kontrollveterinären eller läns-

veterinären, eftersom det finns anledning att misstänka djurskyddsbrott 
och eventuellt spridning av amerikansk yngelröta till områdets bin.

Maritta Martikkala

Ny pollinerarsajt öppnar i juni

Finlands miljöcentral SYKE börjar 
uppdatera en ny webbplats för in-
samling av information och forskning 
om pollinerare. Webbplatsens adress 
är polyttajat.fi och den öppnar i juni. 
Syftet med webbplatsen är att stödja 
genomförandet av Finlands strategi 
för pollinerare och att samla kunskap 
om pollinerare.

Uppföljning av vågkupor i 
Finland och andra länder

Uppgifterna om vågkupor kan följas 
på nätet, inte bara i Finland, utan 
också i övriga Norden och Baltikum.

I Finland har uppföljning av våg-
kupor pågått i ett tiotal år. I sommar 
kommer vi att få uppgifter om närma-
re femtio vågkupor från olika delar av 
Finland. Både FBF:s vågar och biod-
larnas egna vågar ingår. För närvaran-
de har FBF ingen finansiering för in-
köp av nya vågar, men med en egen 
våg kan man komma med på kartan 
av biodlare med vågkupor, som finns 
i vaakapesa.fi.

Det finns också vågkupor i andra 
nordiska och baltiska länder, vars da-
ta kan ses online. De gemensamma 
webbsidorna för vågkuporna i Dan-
mark, Sverige, Norge och Lettland 
finns på mybees.buzz. Dessa biodlare 
använder Capaz-vågar, som redan har 
behövt uppdateras för att passa in på 
de senaste programmen.

Estland har sitt eget vågkupesys-
tem, vars resultat kan ses på kaalud.
mesindusprogramm.eu. De använ-
der kroatiska XLOG-vågar. Utmaning-
en har varit vågleverantörens kund-
service, som varit verkligen trög, när 
man behövt hjälp i problemsituatio-
ner. Esterna har själva utarbetat ett 
program för att samla in information 
från vågarna på webbplatsen.

Anneli Salonen

Om bin och pollinerare

UTBILDNING OCH MÖTEN

POLLINERARE SOM BIODLARENS
OCH BIODLARE POLLINERARES HJÄLP 
Tid: 20.6.2022 12:00-16.00
Plats: Jaana Nikkiläs och Tero Tolvanens ekogård, 
Mölsänniementie 100, 82310 Oravisalo
Fältdag på Jaana Nikkiläs och Tero Tolvanens ekogård. 
På gården odlas jordgubbar, vinbär och frön av strå-
säd och gräsfrön. Pollinerare beaktas i driften av går-
den på många sätt och det finns biodling på gården. 

DAGENS PROGRAM 
Presentation av gården: Jaana Nikkilä och Tero Tol-
vanen

Pollinerande insekter
• Att uppmärksamma pollinerare på gården: samex-

istensen mellan vilda pollinerare och honungsbin, 
Jaana Nikkilä och Tero Tolvanen

• Om pollineringens effekt på olika växters skörde-
nivåer, Anneli Salonen, FBF

• Pollineringstjänst, vad är det? Anneli Salonen, FBF

Bärodlingar
Om bärodlingsförsök på gården, Päivi Turunen, Pro-
Agria / projektet Marjamaat 2 Att kombinera bär- och 
biodling, Jaana Nikkilä

Frökulturer
Frökulturer på gården, Tero Tolvanen Pollineringens 
effekt på fröproduktionen; Tero Tolvanen och Kaisa 
Matilainenprojektet Förnuftig växtproduktion
Kaffe: Savolax-Karelens ekologiska förening

Verksamhetspresentation: att fästa redskap framför 
bikupan, stänga bikupan under besprutning, flytta 
kupan: olika vagnar och andra transportredskap Efter 
detta, möjlighet att bekanta sig med växter, som odlas 
på gården på närliggande åkrar.
Deltagare i fältdagen: gårdens värdpar, Finlands 
Biodlares Förbund (FBF), ProAgria Östra Finland/
Marjamaat 2 och Förnuftig växtproduktion samt Sa-
volax-Karelens Ekologiska förening.

På grund av serveringen ber vi om anmälan. Anmäl-
ningslänken och programmet finns på FBF:s hemsida 
på hunaja.net, under rubriken "Tapahtumat".

Mer information: Anneli Salonen, anneli.salonen@
hunaja.net, tfn 050 4706411.

KOM MED TILL 
UNGDOMSEVENEMANGET I 
TAMMERFORS
FBF ordnar ett evenemang med bi-temat för unga 
i Tammerfors, fredagen den 17 juni kl. 10–15. Alla 
barn och ungdomar mellan 12 och 18 år, som är 
intresserade av bin, är välkomna. Ingen tidigare 
erfarenhet av biodling behövs. Om det behövs, kan 
vi dela upp gruppen på plats efter intresse. Evene-
manget med måltider är gratis för deltagarna.

PROGRAM
10:00 Vi möts framför Tammerforshuset. När alla är 

på plats, klättrar vi upp på husets tak med 
biodlarenTeemu Aittamaa  som guide för att 
titta på biodling på tak och höra om samar-
betet med kulturhuset. Samtidigt kan vi ock-
så besöka Tammerforshusets takträdgård.

12:00  Lunch på Tammerforshusets restaurang 
Tuhto.

13:00  Vi flyttar till det närliggande Sampola-bibli-
oteket  för att se kortfilmen Mehiläiskesä, 
och filmens regissör Ida-Maria Olva berättar 
för oss om hur filmandet med bin gick till.

Anmälan
Anmälan ska göras senast den 10 juni. Det enklas-
te sättet att anmäla sig sker på FBF: s webbplats: 
hunaja.net/tapahtuma/nuorisotapahtuma-tampe-
reella
Mer information om evenemanget får du av Virpi 
Aaltonen: 
virpi.aaltonen@hunaja.net eller 050 382 2428.

Några lediga platser på 
DROTTNINGAVELSSEMINARIET 

Saarijärvi 20–21 juni 2022 

Det finns fortfarande några lediga platser på drott-
ningavelsseminariet, som ordnas av Finlands Biod-
lares Förbund. Drottningavelsseminariet är praktiskt 
orienterat, och där lär man sig och övar de olika 
stadierna av drottningavel med början i omlarvning. 
På seminariet kommer man att höra instruktioner och 
råd från erfarna drottningodlare och diskutera aktivi-
teter och studier på temat drottningavel. Som utbil-
dare medverkarJuhani Lundén, Kari Pirhonen, Lassi 
Kauko, Tiina Ahonen-Sahinaho och Jorma Sahinaho. 
Anmäl dig senast den 10 juni. På FBF:s webbplats: 
hunaja.net/mehilaistarhaus/koulutus-ja-kurssit
För deltagarna är seminariet kostnadsfritt, men målti-
der och logi erbjuds till självkostnadspris. 
För mer information om seminariet, vänligen kon-
takta FBF:s biodlingsrådgivare Maritta Martikkala: 
maritta.martikkala@hunaja.net eller 050 303 0890.
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