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Biodlarnas tålamod sattes på prov 
av det svala och regniga vädret på 
våren och försommaren. Under mid-
sommar skedde en vändning och 
skördesäsongen började på en gång i 
hela landet . Nu i slutet av juni finns 
det ingen information om längden 
på värmeperioden, men skördesä-
songen kan sluta lika plötsligt som 
den började, om värmen fortsätter. 
Ökningen av varroa störs inte av vär-
men. Om det finns yngel i samhället, 
mår varroa bra. Det är aktuellt med 
bekämpningsåtgärder.

Ännu kan vi inte säga någon-
ting om sommarskörden, men de 
samhällen, som har varit i gott 
skick på våren, har stärkts förträff-
ligt. På många ställen är antalet bin 
helt överraskande högt. Så det finns 
skördesamlare i kuporna. Riklig yng-
elsättning förespår goda tider för 
både svärmning och förökning av 
varroakvalster.

Svärminfångare har haft till-
räckligt med arbete

Svärmningen kom ordentligt igång 
under veckan före midsommar, vil-
ket är precis så som den naturliga 
svärmningen sker - i början av skör-
desäsongen. Svärmning förekom 
till en början särskilt rikligt i områ-
det av Vanda, men spred sig över 

hela landet efter att värmen bör-
jade. Svärminfångarnas WhatsApp-
grupper kom igång väl, och många 
nya infångare anmälde sig till grup-
perna. Med tanke på alla biodlarnas 
rykte, är det bra att få ut svärmar ur 
gårdsplaner och byggnader hos ofta 
så räddhågade utomstående. Så tack 
till alla svärminfångare!

Varroabekämpning nu aktuell

Den relativt tidigt inledda yngelsätt-
ningssäsongen har också ökat antalet 
varroakvalster i samhällen. Det lönar 
sig att följa upp varroa och agera 
omedelbart, om behov uppstår. Bin 
med förkrympta vingar eller vinglösa 
bin är ett tecken på fara. Upptäcker 
du sådana, ska du agera omedelbart. 
Honungen bör tas bort, samhället 
saneras eller så bör du vidta andra 
just då lämpliga åtgärder. Samhället 
kommer inte att överleva till nästa vår 
om bekämpningen inte sker i god tid.

Början av augusti är precis rätt tid 
för varroabekämpning, så att vinter-
bin kan utveckla sig fria från kval-
ster. Bekämpning i slutet av augusti 

Varmare väder runt 
midsommar ledde till att 
skördesäsongen kom igång 
i hela landet. I början av 
augusti är det inte bara dags 
att skörda honung, utan 
även att bekämpa varroa . 
Det är bra att noggrant följa 
upp varroaläget och vid 
behov att omedelbart vidta 
bekämpningsåtgärder.

eller september kommer visserligen 
att minska antalet kvalster, men då 
har skadan redan skett. Vinterbinas 
motståndskraft har försvagats, och 
de är kortlivade. En biodlare kan stå 
inför en överraskning, när en kupa, 
som i augusti var mycket stark, hit-
tas helt tom eller död i senhöstens 
oxalsyrabehandling.

Kvalstren kräver att man är nog-
grann. Myrsyra och tymol fungerar 
nu i augusti. De dödar också kval-
ster från täckt yngel. Oxalsyra och 
bekämpningsmedlen baserade på den 
är mer skonsamma mot bin, men 
fungerar bara för vuxna bin, så dessa 
är väl lämpade att användas under 
den yngelfria perioden.

Slunga endast mogen honung

Endast mogen honung tas för slung-
ning. När minst två tredjedelar av 
vaxkakan är täckt med honung, kan 
den avlägsnas från kupan. Kontrollera 
ännu med en hygrometer att hon-
ungen är torr nog. Slungad honung 
kan börja jäsa även om fuktigheten 
är 18 procent eller något under, om 

Om du ser dessa bin i början av 
augusti, ta omedelbart ut honungen 
och gör en förstärkt bekämpning 
med myrsyra. Gör också en extra 
oxalsyrabehandling i oktober. Dessa 
åtgärder räddar inte nödvändigtvis 
samhället. Samhällets överlevnad 
skulle vara mer säker, om det stora 
antalet kvalster hade upptäckts i bör-
jan av juli, då sanering och bekämp-
ning ger bättre resultat.

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

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

(3) Obs! Syran, som är tyngre än luften rinner nedåt, så att effekten av avdunstningen nerifrån är mycket beroende 
av lufttemperaturen utomhus.
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Ta bort endast färdiga, helt eller nästan helt täckta kakor ur kupan. Förvara 
kakorna i rumstemperatur i ett torrt, luktfritt utrymme ända till slungningen. 
Lång lagringstid vid en temperatur över 30 grader försämrar snabbt honungens 
kvalitet.

En myrsyraduk eller tymolkudde 
läggs på baksidan av kupan ovanpå 
ramarna. Matningslådans öppning 
bör inte vara på samma plats som 
duken med bekämpningsmedlet. Kom 
ihåg en förhöjning på cirka en centi-
meter för att säkerställa avdunstning. 
Börja bekämpningen alltid på kvällen 
och under en tid då temperaturen är 
under +25 grader.

Varroabekämpning i augusti 
viktigt för övervintring

OLIKA ALTERNATIV FÖR VARROABEKÄMPNING I AUGUSTI
Bekämpningsalternativ 
+ tillbehör

2-facks 
Farrar

3-facks 
Farrar

1-facks 
Langstroth

2-facks 
Langsroth

Anvisning

Tymol-kudden
+ förhöjningsram (ca 1–2 
cm)

17 g 2 x 12 g 12 g 2 x 12 g
placera kudden ovanpå 
ramlisterna i det övre facket, i 
mitten av kupans bakre del

Myrsyraduk 
+ höjningsram (ca 2 cm) 
(65% myrsyra + köksduk, 
som absorberar 150 ml 
vätska) (1)

120 ml påse 150 ml påse 120 ml påse 150 ml påse

• placera duken ovanpå 
ramarna (duk ca 15 cm x 15 
cm)
lägg t.ex. till en spärrgallerram 
så att syra kan avdunsta(2)

Myrsyra Apidea-skiva (3)
+ förhöjningsram

120 ml 150 ml 120 ml 150 ml

• placera skivan ovanpå 
ramarna med öppningarna 
nedåt
• Avdunstningsyta enligt 
produktanvisningar

Myrsyra som 
punktbehandling
65 % myrsyra + köksduk, 
som absorberar 25–40 
ml vätska. Till exempel en 
tjock bit av wettexduk.

25 ml/
enkeldos 
4 x med 
3 dagars 
mellanrum

40 ml/
enkeldos 
4 x med 
3 dagars 
mellanrum

25 ml/
enkeldos 
4 x med 
3 dagars 
mellanrum

40 ml/
enkeldos 
4 x med 
3 dagars 
mellanrum

• absorbera myrsyra (65%) i 
köksduken (ca 7–10 cm x 15 
cm)
• placera en bit duk ovanpå 
ramarna i mitten av kupan på 
den bakre delen.

honungen är rik på jästsporer. Vid 
hantering av kakor är god hygien ett 
måste.

Bäst är det att förvara honung 
och dess värdefulla egenskaper svalt, 
torrt och skyddade från ljus. Största 
delen av den honung som produceras 
i Finland, kristalliserar relativt snabbt. 
Endast vissa sorthonungar, såsom ren 
mjölkört- och lingon- eller hjortron-
honung, behåller sin flytande form 
under lång tid. Om du vill sälja fly-
tande honung, är det säkrast att frysa 
honungen i en löpande form omedel-
bart efter slungning. Säljer man fryst 
honung, bör kunden informeras om 
detta vid försäljningstillfället. Kunder 
kan också rekommenderas att frysa 
den nyslungade honungen i mindre 
portioner. Mer detaljer om slungning 
och förpackning av honung på sid-
orna 120–122 i denna tidskrift.
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Slungning av honung en höst-
sysselsättning för varje biod-
lare. Det finns dock många 
steg i bearbetning av honung, 

innan du får en kvalitetsprodukt i en 
burk för leverans till kunden.

Förberedelse av slungrum 
och utrustning

Det finns inget behov av en livs-
medelslokal för att slunga honung, 
men lokalen ska vara sådan att den 
inte försämrar honungens kvalitet 
eller utgör en risk för den. Utrymmet 
ska rengöras väl före slungning, 
och ingångar säkerställas, så att 
bin utifrån inte kommer in i slung-
rummet. Slungan tvättas innan du 
börjar slungningen. Slungan eller 

andra tillbehör får inte innehålla 
rostiga delar, aluminium, plåt eller 
mässing. Dessutom bör fogarna vara 
intakta och inte ha blyhaltiga förten-
ningar. Det ska också säkerställas 
att alla kärl och arbetsredskap, som 
används, är rena och av livsmedels-
kvalitet, dvs. livsmedelsplast, glas 
eller rostfritt stål. Naturligtvis bör 
slungaren använda hårskydd, skydda 
kläder från honung och utföra arbetet 
med vältvättade händer.

Kontroll av honungens fukthalt

Honungens fukthalt är mycket viktig, 
eftersom honung med alltför hög 
fukthalt börjar lätt att jäsa, och jäst 
honung kan inte säljas till kunden. 
Enklast är om du har tillgång till en 

hygrometer för att kontrollera fukt-
halten på honungskakorna. Det är bra 
att komma ihåg, att efter slungningen 
kan man få bort fukten från honungen 
endast med en speciell teknik. Därför 
måste alla åtgärder för att få bort 
fuktöverskott från honung göras före 
slungning.

Fukt kan avlägsnas från honungs-
kakor i slungrummet genom att torka 
luften, vilket gör att också honungs-
kakorna torkar undan för undan. 
Luftfuktighetsprocenten bör vara 
under 60, vilket gör att fukten förs 
bort från honungen och inte in i hon-
ungen. Luftcirkulationen genom kak-
lådorna bör ordnas till exempel med 
hjälp av en fläkt, så att alla kakorna 
torkar ut. Om det är möjligt att värma 
luften i slungrummet till cirka 25-30 

För fuktig honung rinner ut från slungan som vatten. När fuktprocenten är 
rätt, rinner honungen långsamt från slungan och formar en stack, innan 
den blandas med den redan slungade honungen.

Från slungning in i en burk 
–för produktion av kvalitetshonung
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grader, lossnar honung också lättare 
från kakorna än i ett kallt rum.

Avtäckning av vaxkakor

Det finns flera olika metoder, verktyg 
och anordningar för avtäckning, av 
alla kan hitta den som är lämpligast 
för en själv. 

Luften i slungrummet kan torkas med 
utrustning avsedd för detta.

En tät nylonsil är ett billig 
knep för att ta bort även små 
orenheter ur honung.

Det är lätt att ta bort orenheter från 
ytan av honung med hjälp av bak-
plåtspapper eller plastfolie.

Silning och rensning av 
orenheter

Den bästa kvaliteten på honung bibe-
hålls om inga uppvärmningsbara 
silar används för silning. Vid silning 
av små mängder honung kan en så 
kallad bollsil användas, där grova 
orenheter stannar i den övre delen 
och mindre orenheter i den tätare 
finsilen. Alldeles små orenheter och 
skum, som bildas av små luftbubblor 
som har stigit till ytan, kan avlägs-
nas med en nylonsil och genom att 
skala skummet från ytan av honungs-
kärl, som har fått stå i några dagar. 
Om flera honungsbehållare med en 
honungskran används, kan honung 
direkt från slungan tillåtas stå i unge-
fär en dag, och sedan kan man tappa 
ut den rena honungen från behål-
larens bottenkran i förvaringskärl. 
Honung på ytan med orenheter, silas 
separat.

Kristallisering av honung

Om man låter den slungade honungen 
kristallisera för sig själv, blir den ofta 
väldigt hård. Många konsumenter 
köper dock gärna finkristalliserad 
honung, som man kan få lätt ut ur 
burken. Honung blir finkristallise-
rad när den får kristallisera svalt 
och har många kristallisationskärnor. 
Bra anvisningar för framställning 
av finkristalliserad honung av Ari 
Seppälä finns på sidan 123 i denna 
tidskrift.

Lagring av honung

Den bästa lagringstemperaturen för 
honung är ca 14 grader eller lite sva-
lare. Honung, som lagras för kallt, 
kan bilda ett mönster av rimfrost, och 
i en genomskinlig burk kan detta för 
kunden se ut som mögel. Vid alltför 
varm förvaring kan honung i sin tur 
skikta sig, och dess HMF-halt kan 
stiga.

Förpackning av honung

Det skulle vara bra att packa honung 
alltefter åtgång, men många biodlare 
packar hela sommarskörden på en 
gång. Honung, som ska säljas till 
konsumenten, förpackas i förpack-
ningar avsedda för livsmedel. Om 
återvinningsburkar av glas används, 
ska dessa tvättas och torkas väl, och 
det är bra att skaffa nya lock till dem. 
För förpackning används en våg, vars 
mätnoggrannhet har kontrollerats. 
Mer information om den obligato-
riska märkningen av honungsförpack-
ningar finns på sidorna 122–123.

Anteckna information om 
skörden

Det är bra att anteckna i slungnings-
häftet sådan information som mäng-
den av honungsskörd och annat som 
man ska komma ihåg. Efter ett antal 
år är det intressant att jämföra kvan-
titeten och kvaliteten på skörden från 
olika år.

Anneli Salonen

Honungsslungaren bär hårskydd 
och kläder, som är lämpliga för 
slungrummet. Engångshandskar eller 
vältvättade händer är en självklarhet.

Det finns ett brett utbud av lösningar 
för avtäckning av vaxlocket.
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Årligen undersöker FBF 150 honungsprover. All honung 
från ansökare om rättigheterna till märket Gott från 
Finland och några av proverna från tävlingen Finlands 
bästa honung kommer att undersökas. Dessutom samlas 
honungsprover till analyserna direkt från butiker och 
andra försäljningsställen i Finland.

Proverna håller i stort sett bra kvalitet

Kvaliteten på honung var bra i proverna 2021. Inte ett 
enda prov med alltför hög fukthalt fanns i mängden av 
proverna, inte heller en enda honung, som skulle ha börjat 
jäsa. Fukthalten i proverna varierade mellan 13,5 och 18,8 
procent, med en fukthalt i genomsnitt på 16,1 procent.

Den genomsnittliga mängden HMF-förening var 7,05 
mg/kg och invertas 139 enheter. Enligt honungsdirektivet 
får HMF inte överstiga 40 mg/kg, och den naturliga inver-
tashalten i honung är 60-200 mg/kg. Några prover visade 
något förhöjda HMF-halter, och ett par prover visade låga 
nivåer av enzymet invertas. Detta berättar för oss, att efter 

Honungsskörden sommaren 2021 kom från försommarväxter

Kvaliteten på honung, som analyserades av FBF 
under skördesäsongen 2021, var god. Baserat 
på pollenstudier, hade skörden mestadels 
samlats från växter, som hade blommat på 
försommaren.

 2021 2020 2019 2018 2017 

Kosteus % 16,1 16,5 16,1 16,2 17,0 

HMF mg/kg 7,1 6,0 4,0 4,8 6,2 

Invertaasi- yksikkö 139,1 134,3 156,4 141,5 128,4 

Sähköjohto µS/cm 0,372 0,352 0,326 0,288 0,257 

Ruusukasvien heimon 
siitepölyjen osuus % 

41 40 32 27 35 

 
Tabell 1. 
Resultat av analyser och andelen pollen från familjen rosväxter 
av beräknat pollen med nektar åren 2017 till 2021.

Obligatoriska märkningar på honungsburken är 
livsmedlets namn samt mängden innehåll i samma 
fält med namnet. Alla märkningar ska också finnas 
på svenska, om honungen säljs på tvåspråkiga orter.

Adressen anges på honungsburken med sådan pre-
cision, att posten hittar fram till mottagaren. FBF 
rekommenderar att du använder märkningen bäst 
före med datumnoggrannhet. Då krävs ingen sepa-
rat batchnummer, som annars är en obligatorisk 
märkning.

Varningsmärkningen Endast för personer över 1 år 
är en obligatorisk märkning.

Pollen av nektarväxter / sommaren 2021Gott om pollen från försommarväxter

Pollen analyserades från 101 honungsprover. Alla 
dessa innehöll pollenpartiklar av rosväxter (t.ex. 
hallon, rönn, fruktträd), pil, vitklöver och alsike-
klöver. Andra vanliga pollensorter var pollenpar-
tiklar av skogsbär, flockblommiga växter (t.ex. 
hund- och björnloka), korsblommiga växter (t. 
ex. raps och rybs), och rödklöver. Årets specialitet 
var att två exemplar innehöll en ovanlig mängd av 
pollen från förgätmigej.

Baserat på pollenanalyser kan man dra slut-
satsen, att honungsgrödan sommaren 2021 kom 
in i kuporna främst på försommaren. I en mycket 
stor andel prover kom de högsta pollenmäng-
derna från försommarens videväxter och växter, 
som tillhör rosfamiljen.

en svag honungssommar, sålde många honungsskörd från 
tidigare år. Resultaten av analyserna för 2017—2021 finns 
i tabell 1.

Flest kommentarer till producenterna gavs om honung-
ens orenheter eller brister i behandling. Anvisningar för att 
rätta till dessa finns på sidorna 120–121 i detta nummer.

Noggrannhet i märkning av förpackningar

En mycket vanlig kommentar till producenten vid märk-
ning av kvalitetsprover var: Adressen kunde vara mer 
precis. Anmärkningen är baserad på Livsmedelsverkets 
handbok om livsmedelsinformation, som säger att livs-
medelsförpackningar måste ha adressen med en sådan 
precision att posten kan hitta fram till mottagaren. En 
annan allmän anmärkning gällde bäst före märkning: om 
märkningen endast anges med precision på en månad 
eller ett år, måste förpackningen innehålla ett separat 

batchnummer. Därför rekommenderar FBF att du 
använder märkningen bäst före med ett datums 
noggrannhet då batchnummer inte krävs. Det som 
var bra var att den obligatoriska varningsetiketten 
på honungsförpackningar inte saknades på någon av 
förpackningarna.

Mer information om märkningen finns i 
Livsmedelsverkets handbok om livsmedelsinfor-
mation: https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/
livsmedelsbranschen/uutiset/handboken-om-livs-
medelsinformation-ger-vagledning-om-forpack-
ningspaskrifter/

Anneli Salonen
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IMaj 2022 var det möjligt att ansöka om stöd för 
renparning inom ramen för det EU-samfinansierade 
biodlingsprogrammet. Fyra ansökningar kom in inom 

tidsfristen, och alla uppfyllde ansökningskraven. Därför 
beslutade arbetsutskottet beslutade vid sitt sammanträde 
den 25 maj att fördela stödet lika mellan sökandena. Stöd 
delades ut till Markku Pöyhönen, Stanin Hani, Joni 
Tiittanen och Nordic Ekobee Oy. Det totala stödbeloppet 
uppgick till 2 500 euro, så varje sökande fick 625 euro. De 
bipopulationer, som stöds, är mörka bin och bipopulatio-
nen, som fötts upp på Åland.

Stödet förutsätter att en drottninguppfödare eller gran-
skare levererar åtminstone en serie eller fyra drottningar för 
bedömning, deltar aktivt i avelsprogrammet och upprätthål-
ler ett aktuellt register över både sin egen verksamhet och 
sina drottninglinjer. Dessutom måste stödmottagaren ha 
tillräcklig erfarenhet och utbildning för drottninguppföd-
ning och acceptera villkoren i det internationellt använda 
klassificeringssystemet BeeBreed.eu och den därmed 
anknutna behandlingen av avelsinformation. Inga sjukdo-
mar, som identifierats i det allmänna avelsprogrammet eller 
rasavelsprogrammet och som påverkar drottningars kvalitet 
och hälsa, får finnas varken i avels- eller parningsodlingar. 
Dessutom är syftet att odlare, som deltar i bedömningen av 
avelsdrottningar, deltar aktivt i verksamheten av observa-
tionsodlarnas nätverk.

Susanna Eloranta

Alla fyra biodlare eller företag, som 
ansökt om stöd till renparning, uppfyllde 
ansökningskraven, så att stödbeloppet 2500 
euro delades jämt mellan sökandena.

Stöd till 
renparningsodlare 
delades ut till fyra 
sökande

Fukthalt %

Invertas-enhet

Elektrisk 
ledningsförmåga 
Andel pollen i familjen 
rosväxter %

HMF mg/kg

Rosaceae (rosväxter, bland andra: 
hallon, rönn, åkerbär)
Salix (viden)
Trifolium repens/hybridum 
(vitklöver/alsikeklöver)
Brassicaceae (korsblommig 
växtgrupp, t.ex. raps)
Myosotis (förgätmigej)
Apiaceae (flockblommiga växter, 
t.ex. hund- och björnlukor, kummin)
Trifolium pratense (rödklöver)
Fragaria (smultronsläktet)
Vaccinium (gruppen odon, blåbär, 
lingon, tranbär
Lathyrus/Vicia/Pisum (vial/vicker/ 
ärtor)
Övriga
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I honung från förra skördesäsongen kunde man hitta smaker av 
bland annat rönn, maskros och mjölkört, vars blomning gynnades av 
vädret. Blomningen av många andra nektarförande växter kom igång 
och passerade så snabbt i värmen, att deras skörd var endast liten.

Eino Leino rimmar att allt blommar 
snabbt i Lappland. Detsamma gäller 
till stor del den finska sommaren, 
som är fartfylld i sin blomsterprakt. 
Växternas blomningstider överlappar 
varandra, och produktionen av sort-
honung blir därför svår. Sommaren 
2021 var verkligen jäktig när det 
gäller växternas blomning. Bina och 
biodlarna hade ett fullt upp med att 
hålla jämna steg. De flesta grödorna 
hade blommat i torrt och varmt väder 
i rekordhastigt redan före mitten 
av juli, och biodlarna hade det inte 
så bekvämt i sina arbetsoveraller. I 
augusti överraskades odlarna igen 
av dagghonung, som kristalliserade 
direkt i cellerna.

Våren pendlade mellan frost 
och hetta.

Våren 2021 hade varit kall och snöig, 
men slutligen i mitten av april märkte 
de söderfinska biodlarna, att bin förde 
i kupan pollen från pil. Bin hade då 
ett utmärkt flygväder: lagom varmt 
och lite vind. Den varma väderperi-
oden, när pilen blomstrade, erbjöd 
kuporna möjlighet till god vårutveck-
ling. Vädersituationen förändrades 
dock när vi närmade oss vappen. På 
många platser fick man regn och snö-
byar, och nätterna var frostiga.

Den kyliga luftströmmen varade i 
ytterligare en vecka i början av maj, 
tills värmeböljan och värmen spred 
sig till Finland. Temperaturerna på 
nästan trettio grader mättes i mitten 
av maj i Uleåborgsregionen och ända 
i Kajanaland. På några dagar öpp-
nade sig löven på träden, och naturen 
gick på ett nafs över till sommar-
tid. Huvudblomningen av pil var då 
redan i finalen, blomningen av jol-
ster och silverpil väntade fortfarande 
på sin tur. Lönnblomningen passe-
rade på några dagar, och bina hann 
inte utnyttja den. Mot slutet av maj 
blev vädret igen ostadigt och svalt. 
Regnet var rikligt över hela Finland, 

och det förekom sällan lämpligt flyg-
väder för bin.

Hettan i juni gynnade rönnen

I början av juni parkerade högtrycket 
över Finland och temperaturen bör-
jade stiga – termometern visade 
högsommarvärme eller inte långt 
ifrån den. Vid tidpunkten för hag-
torns blomning var det riktigt varmt. 
Hagtornen ger gott om nektar endast 
när det råder högsommarvärme. 
Under normal vår hämtar bin främst 
pollen från den, men på försommaren 
2021 hämtade bin också ivrigt nektar 
från hagtornsblommor. Detta såg man 
i pollenanalyser som en ökning av 
hagtorns pollenmängder. Också rön-
narna blommade rikligt, och på dem 
fanns många bin i arbete.

I värmen och det torra vädret bör-
jade antalet bladlöss stiga. Därför 
glänste bladen på många växter 
av honungsdagg redan i juni. Bin 
samlade honungsdagg bland nek-
tarn, som samlades från blommorna. 
Honungsdagg är ofta mörk, nästan 
sirapsliknande med starka aromer. 
När den blandas med honung från 
blommor, ger den honungen en mörk 
färg och en extra kryddig arom.

Grödornas blomning snabbt över

Den torra värmeperioden i början av juni följde ett möns-
ter likt flera tidigare år. Blomningen av binas huvudgröda 
hallon började tidigt. Det var i full blom redan i mitten 
av juni, och vid midsommar var blomningen som regel 
över. Blomningen av mjölkört började omedelbart efter 
blomningen av hallon. På midsommar var vädret på vissa 
ställen gynnsamt för mjölkörtens nektar. Hetta, höga nat-
temperaturer och stora regnmängder från åskfronter.  I 
stora delar av Finland var blomningen av mjölkört över på 
mindre är tre veckor.

Linden blommar vanligtvis i mitten av juli. Sommaren 
2021 var linden i full blom redan i början av juli. Men i 
varmt och torrt väder var blomningen snabbt överstånden. 
Pollen från lind är underrepresenterad i honungens pol-
lenanalyser, men i förra sommarens prover var mängden 
verkligen liten.

Torkan skapade förutsättningar för förekomsten 
av cementhonung

Grundvattennivån var hög på våren och försommaren. 
Fleråriga växter, vars rotsystem sträcker sig över ett stort 
område, överlevde på den vattenförsörjningen långt in på 
sommaren, trots det torra och varma vädret. Men i juli bör-
jade grundvattenreserverna sjunka under normala nivåer, 
vilket försvårade, med det varma vädret, också växtlivet. 
I mitten av juli noterade många biodlare att det inte skulle 
finnas någon mer skörd i kuporna och började skörda 
honung. Planer gjordes för att inleda matningen omedelbart 
i slutet av juli.

I början av augusti samlade bin fortfarande honungs-
dagg, som i så många år tidigare. På många ställen 
hade växttorkan gjort att bladlusen utsöndrat melesitos i 
honungsdaggen, vilket gjorde att honungsdaggen kristal-
liserade till cementhonung i cellerna. Mer om ämnet har 
skrivits i tidigare nummer av tidskriften Mehiläinen.

Tarja Ollikka

VAD GÖR DU NÄR EN BJÖRN 
HAR BESÖKT BIODLINGEN

Mer information om hur man förebygger rovdjursskador 
finns i guiden på internet: Förebyggande av rovdjursska-
dor hos primärföretagare. 
(petohanke.fi/pdf/Petovahinkojen_
ennaltaehkaisyopas_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 
information om björnar som rör sig i området och 
hjälp och instruktioner samt kontakten med jäg-
are 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/
aitausohjeet-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 
hemsida
2 https://riista.fi/sv/viltforvaltningen/kontaktuppgifter/
sok-kontaktuppgifter/

1.

3.

4.

5.

2.

I kvalitetsprover 
på honung fanns det flera 
vårhonungar med maskrosarom, 
vilket betyder att maskrosen har 
varit en bra nektarkälla våren 
2021. 

På ytan av häggens blad fanns 
honungsdagg redan i slutet av 
maj.

 Växtsommar 2021 med snabba växlingar

Hallonblomningen har under de senaste åren drabbats av 
hetta och torka. Samma situation inträffade också sommaren 
2021.
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I mitten av juni samlades vi på en 
sval men tack och lov regnlös 
sommardag i Rääkkylä, på en 
fältdag med temat pollinering. 

Jaana Nikkilä och Tero Tolvanen 
presenterade verksamheten på sin 
gård i Rääkkylä på ön Oravisalo, vad 
gäller pollinering, honungsbin och 
grödor. Värdinnan Jaana Nikkilä öpp-
nade dagen genom att spela en jenka 
från Rääkkylä på sin flöjt. 

Betesmarker för pollinerare,  
åkerrenar och boplatser för 
vilda pollinerare

På Sikiönmäkis ekogård växer jord-
gubbar, röda, gröna och svarta vinbär, 
liksom fröodlingar av klöver, ärter 
och spannmål. När de gäller flera 
växter, är gården också med i Luke:s 
odlingsförsök.

På gården gynnas pollinerare och 
organisk skadedjursbekämpning på 
många olika sätt. Fågelholkar för 
småfåglar har satts upp i hundratals 
runt bärodlingarna. Under sommaren 
äter fåglarna en stor mängd insekter, 
varav några också är skadedjur för 
grödorna. I aspstockar som lagts ut 
för eremitbin, bygger vilda polline-
rare sina bon.. För nyttoinsekter har 
man bevarat lador och andra gamla 
träbyggnader sparats som bo- och 
övervintringsplatser. Naturliga polli-
nerare gynnas också genom att lämna 

Fältdag i juni i Rääkkylä

På FBF:s och ProAgrias 
fältdag tittade man 
närmare på verksamheten 
på Sikiönmäkis 
ekogård. Pollinerare 
uppmärksammas på 
gården på många sätt, 
vilket också ger betydande 
ekonomiska fördelar.

gott om  blommande åkerrenar och 
genom sådd av verkliga betesmar-
ker för pollinerare. Den mångsidiga 
växtrotationen omfattar insektspol-
linerade grödor: förutom bär, till 
exempel gräsmarker för fröproduk-
tion av alsikeklöver och höstraps. 
På bärodlingar har olika gräsbland-
ningar såtts mellan raderna med grö-
dor av intresse för pollinerare, såsom 
lusern, sötväppling, honungsfacelia 
och olika klöverarter. Till exempel 
har persisk klöver använts som en 

Kuporna flyttas efter behov 
med en pollineringsvagn

I jordgubbsodlingar används bin som 
pollinerare, och i kuporna också en 
manick, genom vilken bin, som läm-
nar bikupan, tar bekämpningsmedel 
mot gråmögel till jordgubbsblom-
morna. Vi bjöds också på en demon-
stration av hur manicken installeras 
framför kupan. Tillsammans funde-
rade vi också över hur man skyddar 
bikupor från växtskyddsbehandlingar. 
Att flytta bort höga uppstaplingsku-
por under besprutning, eller att stänga 
dem, är inga realistiska alternativ.

På gården finns 60 ha vinbärsod-
lingar. Även där anses bipollinering 
vara av vikt, men på svalt väderläge 
flyger inte bin nödvändigtvis tillräck-
ligt. Det finns fem pollineringsvag-
nar i drift, som vid behov kan flyttas 
till odlingar, där pollinering behövs. 
I området finns björnar, så att också 
en flyttbar odling måste skyddas för 
deras besök. Gården använder plast 
under björnstaketet för att minska 

slåtterarbetet av gräs under staketet 
(foto till höger). 

I somras lyckades man, tack vare 
det varma vädret, skörda en god 
skörd av alsikeklöverfrön från det 
20 hektar stora alsikeklöver-ängs-
svingelfältet. Då var alsikeklövern 
huvudgrödan, och det fanns mer än 
20 bisamhällen i närheten av åkern 
med alla avläggare från förra som-
maren på väg mot invintring. I år 
kommer man att från samma åker 
åtminstone skörda frön av ängs-
svingel. Om alsikeklöver kunde man 
ännu inte ge någon skördeprognos i 
midsommarveckan.

Förutom FBF deltog även följande 
i genomförandet av fältdagen:Pä-
ivi Turunen från ProAgrias projekt 
Itä-Suomen Marjamaat2 och Kaisa 
Matilainen från projektet Förnuftig 
växtproduktion. Ekologiskt kaffe 
och piroger bjöds av Savo-Karjalan 
luomuyhdistys. 

Anneli Salonen
text och bilder

underväxt för råg. Radmellanrummen 
mellan bären försöker man slå först 
efter att hundlokan blommat, så att 
efter maskrosen kan insekterna glädja 
sig också åt pollen från hundlokan. 
De mest värdefulla träden i skogen, 
sälgar, får växa. De är de första som 
ger näring på våren. Naturligtvis 
används inga bekämpningsmedel på 
en ekogård. Gårdsägaren berättade, 
att genom att gynna pollinerare, får 
man uppskattningsvis en ekonomisk 
vinst på 100 000 euro.

Deltagarna i fältdagen fick följa med till 
bikuporna och fick också ta en titt inuti i 
bikupan. 

Demonstration av 
installation av manicken. 
Den sätts fast tätt framför 
kupans flyghål, så att bina 
inte på något sätt kan 
passera den.

Tero Tolvanen är nöjd med skördenivån för vinbär, även om det finns stora 
variationer. Skörden samlas in med bärskördare.
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Det var varmt och behagligt blåsigt 
på taket i Tammerforshuset i mitten 
av juni, när Teemu Aittamaa presen-
terade sin biodling för ungdomar, som 
är intresserade av bin. Några av ung-
domarna hade sina egna bin, några 
funderade på inköp av bikupor, och 
några hade kommit dit inspirerade av 

På ungdomars sommarevenemang besöktes Teemu Aittamaas bikupor på Tammerforshusets tak. 
Efter bikupebesöket fick vi bekanta oss med sorthonung, bikupeprodukter och hur man gör en film 
om bin - och vi funderade över, hur viktigt det är att sträva mot sina egna drömmar, även om det 
innebär omvägar.

bibiologikursen på Otnäs gymnasium.
I början av besöket vid bikuporna, 

berättade biodlaren Teemu Aittamaa 
om sin biodling, som omfattar cirka 
150 bisamhällen, och sitt företags-
koncept, som till stor del bygger på 
att företag hyr bikupor av honom och 
använder honungen, som produceras 
i dem, som företagspresenter eller till 
exempel i restaurangkök.

Den alltför intresserade biodla-
ren behövde fler kupor

Teemu Aittamaa berättade för ung-
domarna, att hans biodlingsintresse 
förvandlades till ett yrke lite i smyg. 
Binas liv var så intressant att den 
färska biodlaren störde sina husdjur 
hela tiden. Så då var han tvungen 
att skaffa flera kupor, så att bina 
fick vara i fred. Biodlaren med en 
bakgrund som ingenjör med uppfin-
naranlag, har också gjort bin kända 
genom en mängd olika events, som 
en livesändning om bin i samarbetade 
med YLE och en pollineringsbänk i 
sommar. Mer om pollineringsbänken 
berättas på sidan 134 i denna tidskrift.

En ny drottning till den drott-
ninglösa kupan

Det finns två biodlingar på 
Tammerforshusets tak. Eftersom 

antalet deltagare var sammanlagt 14, 
gjordes odlingsbesöken i två grup-
per. Aittamaas bin är mycket snälla, 
såsom de borde vara i stadsmiljön. 
Ungdomar, som odlar sina egna bin 
noterade, att deras egna samhällen 
var mer ettriga. Kuporna genomgick 
en normal kontroll, som gjordes till-
sammans. Samtidigt undersökte man 
invånarna i kuporna och funderade 
på vad olika upptäckter i kuporna 
avslöjar. En av kuporna befanns vara 
drottninglös vid kontrollen. Aittamaa 
hade förberett sig för situationen och 
tagit med några drottningar, så att 
kupan fick en ny drottning.

Efter besöket vid kuporna smaka-
des pollen och perga. En rolig upp-
täckt, som deltagarna kom på, var att 
det är värt att provsmaka olika fär-
gade pollengranulat separat, eftersom 
de smakar väldigt annorlunda. Vid 
provsmakning av sorthonung fanns 
lind-, hjortron-, mjölkörtshonung 
och honungsdagg. Bedömningarna 
var intressanta och originella. Bland 
annat fick honungsdagg beskriv-
ningar som kotte och memma, lind 
påminde om något hemtrevligt, skju-
len och smakade som en godisklubba, 
och hjortronhonung som kåda, vit 
choklad och olja.

Vädret en utmaning för 
bi-filmmakare

Den andra sakkunniga gästen vid eve-
nemanget var Ida-Maria Olva, regis-
sör för kortfilmen Mehiläiskesä. Efter 
att vi sett filmen tillsammans, berät-
tade hon för ungdomarna om filmar-
betet, sitt intresse för bin och sin egen 
väg till filmen. Olva berättade att 
filminspelningar schemaläggs exakt 
i förväg. Olyckligtvis för filmtea-
met, sammanföll inspelningen med en 

regnig period, så regnradarn användes 
flitigt, eftersom varje minut utan regn 
behövde utnyttjas. Regissören tyckte 
trots allt att det inte fanns tillräckligt 
med bin i bilderna. ”Jag var rädd 
för att filmen skulle bli en film om 
bin utan några bin,” skrattade Olva. 
Å andra sidan hade man tur i att 
den eftertraktade svärmningsscenen 
kunde filmas. Olva kunde vänta vid 
sina egna kupor att svärmen skulle 
vid midsommar klassiskt flyga till 

samma plats, där den hade samlats 
tidigare – och så kom den också som 
på beställning.

Förutom filmen Mehiläiskesä, var 
ungdomarna intresserade av hur Ida-
Maria Olva hamnat i filmbranschen. 
Viktigare än diskussionen om filmar-
betet var kanske diskussionen om 
hur värdefullt det är att sträva mot 
ens drömmar, hur än orealistiska de 
ibland kan verka.

Virpi Aaltonen,
text och bilder

Takodling, sorthonung och 
en film om bin

Besöket vid bikuporna en viktig del av ung-
domsevenemanget. Under ledning av Teemu 
Aittamaa, reflekterade ungdomarna över 
vad som just nu sker i kupan.

Analysen av COLOSS-vinterförluster 
har precis börjat, men vi vet redan att 
vinterförlusterna för vintersäsongen 
2021-2022 kommer att vara 21,1%. 
Siffran innehåller försvagade sam-
hällen. Det fanns många försvagade 
kupor, drygt sex procent. Vanligtvis 
finns det cirka 5 % försvagade sam-
hällen — färre i år med mindre för-
luster, och ibland upp till 10% av de 
totala förlusterna de år då förlusterna 
är stora. När förlusterna är stora, 
framhävs särskilt andelen samhällen, 
som har försvagats.

Tack till alla som deltog i COLOSS- enkäten! Vinnaren av varroabotten, 
som lottades ut bland de svarande var Heli Mikkola från Leppäkorpi.

Vinterförluster stora enligt internetenkäten

Enligt COLOSS-
enkäten på internet 
var Fastlandsfinlands 
vinterförluster omkring 
21 procent, varav andelen 
försvagade samhällen 
stod för drygt sex procent. 
Förlustsiffrorna för Åland 
var förvånansvärt höga, 
nästan 19 procent.
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Det speciella med förra vintersä-
songen var att biodlare, som drabba-
des av förluster, också rapporterade 
om så kallad cementhonung, eller 
en melesitoshaltig honungsdagg i de 
förlorade samhällena. I allmänhet är 
döden av ett bisamhälle summan av 
många faktorer. Varroa är dock den 
överlägset största orsaken, så bra 
bekämpning hjälper till att kompen-
sera påfrestningar av andra faktorer. 
Namnet, som används för varroa som 
alla sjukdomars moder, är inte taget 
ur luften.
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Vinterförlusterna på Åland var 
förvånansvärt höga. Denna vinter 
hade Åland fler drottningförluster och 
försvagade samhällen än vanligt. De 
totala förlusterna gick upp till 18,7 
procent. Vinterförlusterna är i allmän-
het cirka fem procent lägre på Åland 
än på fastlandet.

Maritta Martikkala
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Camillas hörna

Biodlarens högtid pågår som bäst och med det avser 
jag slungningen. Det är nu då vi skördar honungen 
som vi som biodlare får vår belöning för det jobb 
vi gjort. Det är alltid en speciell känsla då årets 

första honung rinner ut ur slungan och ner i silen. Den 
härligt guldgula färgen och doften av nyslungad honung 
gör att man blir helt euforisk. Tänk att de små djuren kan 
tillverka en sådan härlig produkt.

Slungningsrummet

Man behöver inte ha ett livsmedelsgodkänt utrymme för 
att slunga honung i, men det utrymme man använder 
måste ändå vara sådant att honungens kvalitet inte för-
sämras. Slungningsutrymmet skall vara putsat och rent. 
Man skall även se till att bin inte kan komma in i utrym-
met utifrån. All utrustning som varit i lager över vintern, 
såsom avtäckningskärl, slunga, silar, rörningskärl, vaxkärl 
mm. skall tvättas och göras rena innan man börjar slunga 
och behandla honungen. Helst skall man ha utrustning av 
rostfritt stål, men om man har kärl av aluminium så skall 
man se till att skarvarna är hela och att det inte finns rost 
någonstans. Den som slungar och behandlar honung skall 
komma ihåg att använda hårnät.

Honungens fukthalt

Det är viktigt att kontrollera honungens fukthalt. För 
fuktig honung börjar lätt jäsa och kan då inte säljas till 
konsumenter. Lättast kontrollerar man fukthalten med en 
refraktometer. Eftersom det är rätt svårt att avlägsna fukt 
från slungad honung är det bäst att enbart slunga honung 
som är så att säga mogen och har från början rätt fukthalt, 
<18 %. Bina är väldigt duktiga på att veta när honungen 
har rätt fukthalt så att den håller lagring. Det är då de sätter 
ett vaxlock på cellen. Detta betyder att honungsramar som 
är till 2/3 täckta är trygga att slunga. Man får dock i slutet 

av skörden använda sunt förnuft och blanda ramar som är 
ordentligt täckta med ramar som är mindre täckta för att få 
en honung med rätt fukthalt. 

Honungsbehandling

I slungningsrummet börjar man med att avtäcka ramarna. 
Om man är en liten biodlare gör man det enklast för hand 
med en avtäckningsgaffel, men om man har en större 
odling, så för det finns det maskiner av olika slag. Efter 
slungningen skall honungen silas så att de grova rosken 
avlägsnas. För att få en honung av hög kvalitet skall man 
inte använda en uppvärmd sil. Det finns olika sorters silar. 
Efter att honungen är silad kommer det efter ett eller två 
dygn stiga upp till ytan fina partiklar som kan avlägsnas 
med smörpapper eller med en slev.

Honungen kristalliserar sig

Finsk honung kristalliserar sig förr eller senare. Det beror 
på att det oftast finns mera glukos än fruktos i honungen. 
Några undantag finns dock. Om man inte rör honungen 
kommer den att stelna och bli väldigt hård. De flesta kon-
sumenter föredrar finkristallin och mjuk honung. Den får 
man då man dagligen rör honungen i ett svalt utrymme 
och tappar den på burk just innan den kristalliserat färdigt. 
Omrörning ökar nämligen mängden kristaller och leder till 
bildning av finare kristaller. 

Förvara och packa honung

Honung förvaras bäst i 14 grader eller till och med svalare. 
I för svalt utrymme kan dock honungen få rimfrost som 
inte ser aptitligt ut för konsumenten. I för varmt utrymme 
kan honungen däremot börja skikta sig, jäsa och dess 
HMF-värde stiga.

Honungen kan tappas på burk i takt med att den har 
kristalliserat färdigt, om man skördar honungen i flera 
repriser. Om man skördar all honung senare på sommaren 
på en gång får man även all honung på burk på en gång. 
Större odlare brukar först slunga och sila honungen under 
sommaren och sedan tappa den på burk i ett senare skede 
på hösten, men det betyder också att den smältes upp ett 
varv emellan för att sedan få rätt konsistens.

Man skall vara noga med vikten och förpacknings-
märkningen. De senaste föreskrifterna finns på förbundets 
hemsida. Kom också ihåg att skriva upp hur stor skörd du 
fick i år.

Sist men inte minst

I augusti skall varroakvalstret börja bekämpas. På hemsi-
dan finns anvisningar över olika alternativ på bekämpning 
i augusti. 

Camilla
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