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De mörka kakorna ska smältas och 
resten av utrustningen rengöras innan 
sommarsäsongen börjar. Vid tvätt 
av lådorna är hårda kemikalier inte 
nödvändiga, om det inte finns några 
sjukdomsproblem i odlingen. Träut-
rustning kan alltid flammas vid be-
hov. All utrustning som innehåller 
avföringsfläckar eller mögel måste 
dock rengöras noggrant och kakan 
måste smältas.

Efter vaxsmältning vill biodla-
ren ofta återanvända träramarna igen. 
Rengöring av dem från vax och pro-
polis görs bäst genom att koka ramar-
na i en lösning av bikarbonat (6%) el-
ler lut (2%). Om det finns amerikansk 
yngelröta i odlingen, är kokning nöd-
vändigt för att förstöra sporerna. För-
siktighet bör vidtas med kokande lös-
ningar och lämplig skyddsutrustning 
vid stänk ska användas, eftersom lut 
är frätande. Lösningen måste ock-
så beredas utomhus eller i mycket 
väl ventilerade utrymmen. Efter be-
redning rengörs ramarna enkelt med 
högtryckstvätt eller på annat sätt ge-
nom att skölja av föroreningar som 
bildats i lösningen.

Det är också bra att kontrollera ut-
rustningen och apparaturen, som an-
vänds vid honungsbearbetning, och 
vid behov skaffa nytt som ersättning. 

Skötselåtgärder och 
bekämpningar bör planeras

Skötselaktiviteter lyckas bäst när de 
är förplanerade. Den långa varma 
hösten har säkert ökat antalet kvalster 
i kuporna, så det är absolut nödvän-
digt att hålla ett öga på dem. Om mer 
än 200 kvalster faller ned med oxal-
syrabehandling, är det värt att förbe-
reda sig för vårbekämpningen. Oxal-
syrabehandlingen måste utföras inom 
en vecka efter rensningsflygningen, 
så man måste vara redo att utföra den 
omedelbart efter rensningsflygningen. 
En senare behandling stressar bina 
och uppnår inte önskad effekt, efter-
som det redan finns fler täckta yngel i 
bikupan än bara ett område stort som 
en handflata.

Nästa bekämpningstillfälle är först 
i maj, när vinterbina har bytts ut mot 
ungbin. Då består bekämpningen av 
punktbekämpning med myrsyra. Un-
der inga omständigheter får tymol an-
vändas på våren. Under sommarens 
skördesäsong är det inte tillåtet att an-
vända något annat än behandlingstek-
niska metoder. Avbrott i yngelsättning 
och avlägsnande av täckta drönarlar-
ver är metoder där det inte finns nå-
gon risk för rester.

Utbildning ger nya odlare och 
användare av biprodukter

Intresset för biodlingssektorn har le-

Biodlingens hörnstenar: god praxis, 
underhåll och omsorg

För biodlaren innebär 
vintertid marknadsföring 
och försäljning av honung, 
men också underhåll av 
utrustningen och planering 
för den kommande sä-
songen. På vintern utbildar 
några erfarna biodlare 
också nya biodlare, för att 
säkerställa kontinuiteten i 
sektorn.

Du behöver inte nödvändigtvis skaf-
fa allt själv, utan du kan till exempel 
lämna slungningen åt en utomstående 
eller komma överens om andra sam-
arbetsarrangemang.

Varifrån kommer resterna i 
honung och vax?

Bivax är en riktig historiebok om vad 
odlarna har gjort och vilka ämnen 
de har använt i sin biodling. Också 
miljöeffekterna syns i vaxet. Till ex-
empel kan växtskyddsbesprutningar 
ackumulera rester i vaxet. Men när du 
ser till att vaxet är rent, är det lättast 
att först se till ens egna rutiner. Inget 
extra, till exempel varroabekämp-
ningsmedel, ska någonsin placeras i 
kupan under skördeperioden.

Som regel upplöses vattenlösli-
ga föreningar i honung och fettlösli-
ga i vaxet. Men om det finns gott om 
främmande föreningar, hittas dem i 
båda. Således kan rester upplösta i 
vaxet också överföras till honung, 
om halterna är höga. I FBF:s vaxstu-
dier hittade man i vaxet bland annat 
en aktiv substans som används i in-
sektsmedel (DEET, eller dietyl-m-to-
luamid). Man kan tänka sig att käl-
lan kunde vara en biodlare, som be-
sprutar mycket insektsmedel på sig 

själv på sin odling eller vid under-
håll av utrustning, eller som har an-
vänt ett röksubstitut som innehåller 
föreningen.

De aktiva ingredienserna i varroa-
bekämpningsmedel som för länge se-
dan är förbjudna eller utfasade, så-
som Apistans tau-fluvalinat, kan fort-
farande hittas i vaxet. På liknande sätt 
finns rester av utfasade växtskydds-
medel. Lyckligtvis används inte anti-
biotika i biodling. Men ibland har jag 
stött på ett fall där bin har behandlats 
med antibiotika, och så har man trott 
att den skulle sönderdelas på egen 
hand och försvinna från honungen 
under lagring. Så sker dock inte, och 
honung är också ett mycket bra kon-
serveringsmedel för rester. Som regel 
måste honung, som innehåller rester 
(till exempel antibiotika, bly) kasse-
ras som farligt avfall.

Allt material, som kommer i kon-
takt med honung, måste vara av rost-
fritt stål eller plast av livsmedelskva-
litet. Honung är surt, så det löser lätt 
upp oönskade föreningar från förva-
ringskärlet. Gamla behandlingskärl 
med förtennade fogar ska kasseras, 
bland annat på grund av risken för 
blyrester.

gat på en bra nivå, och tack för det 
tillhör sektorns aktiva utbildare. En 
del av kursdeltagarna börjar aldrig 
med biodling, men deras honungs-
kunskap och den uppskattning för 
biprodukter som de har är på en helt 
annan nivå efter kursen.

Biodling kräver kompetens och 
uppmärksamhet på yrkesverksam-
ma inom området. Därför är det bra 
att börja med bra vägledning eller på 
amatörnivå, för en nybörjare som för-
värvar tiotals samhällen på en gång, 
kan gå en dyster framtid till mötes 
om några år, om antalet kupor kol-
lapsar på grund av till exempel var-
roa, drottningproblem eller brist på 
behandlingsförmåga.

Ansvarsfull försäljning av 
bikupor och praktisk utbildning

Deltagare i grundutbildningen som 
påbörjat sina teoretiska studier på 
vintern eller våren väntar ivrigt på 
sina egna samhällen. Sektorns utbil-
dare bär ett stort ansvar för typen av 
samhällen av som säljs till nybörjare. 
Utbildare bör därför råda nybörja-
ren att köpa samhällen i det område 
där nybörjaren avser att starta sin 
odling. Detta ger den nya biodlaren 
samhällen, som är bäst anpassade till 
sin egen miljö, samtidigt som risken 
för spridning av sjukdomar, särskilt 
amerikansk yngelröta, minskar.

Det finns inte alltid samhällen till 

salu i närområdet, men åtminstone 
bör drottningen skaffas från en närlig-
gande eller åtminstone inhemsk drott-
ninguppfödare. Om det finns en drott-
ninguppfödare inom en radie av min-
dre än 10 kilometer, bör drottningar-
na definitivt köpas från denna uppfö-
dare. På detta sätt säkerställs konti-
nuiteten i upp till tiotals års avelsar-
bete. Uppkomsten av en främmande 
ras eller oönskat material inom flyg-
radien kan orsaka att värdefullt avels-
arbete går förlorat. Det är lätt att råda 
bot på detta genom att dela ut infor-
mation och tänka långsiktigt på hela 
sektorns intressen.

Tyngdpunkten i praktiska studier 
var ett diskussionsämne på FBF:s ut-
bildarkurs i början av oktober. Utbil-
darna känner att det blir allt viktigare 
att lära ut biodlingens innehåll i prak-
tiken. Först måste man behärska teo-
rin, men bara i praktiken kan man in-
ternalisera det inlärda. Därför bör 
man i utbildningen mer och mer satsa 
på arbetet med bikuporna.

Luftig, mjuk och frostig snö fungerar som en bra värmeisolator och jämnar 
ut värmefluktuationer i uteluften under vintern. Tätt packad våt snö kan dock 
kväva samhället. Bra fuktavlägsnande och ventilation är ett oumbärligt villkor 
för god övervintring av samhället.

Rester kan förekomma i vax och ho-
nung, till exempel i olika stadier av 
vaxbearbetning, som ett resultat av 
odlarens egen verksamhet och den 
behandling man använder på utrust-
ningen. Föreningarna som används i 
varroabekämpning blir kvar i vaxcy-
keln i upp till årtionden. Säkrast är 
att återvinna vaxet i din egen eller 
din förenings vaxcykel, och själv age-
ra med särskild omsorg.

Fåglar, till exempel hackspettar och talgoxar, kan störa och därmed försvaga 
samhället. Ett nät och en påse i väv som används i anläggningsarbete runt ku-
pan förhindrar förstörelse, men ventilation av kupan måste dock säkerställas. 
Flygöppningen måste alltid vara helt öppen på vintern och musavstötarna mås-
te vara på plats för att skydda mot musskador. Även en mycket låg flygöppning 
kan kräva en musavstötare.
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Skördeseminariet i Hyvinge hade i år 
ett mycket honungsbetonat program: 
varje föredrag fokuserade strikt på 
ämnet. Seminariet började på när-
områdets honungsställen. Jarkko 
Helanderen biodlare från Hausjärvi, 
berättade att området intill Salpaus-
selkäryggarna är idealiskt för biod-
ling. Helanders 40 bikupor ligger på 
ryggarnas varma sydsluttningar. I ett 
område med mångsidig växtlighet är 
huvudgrödan som bekant hallon, men 
en mängd olika vilda växter och åker-

grödor, såsom kummin och raps, ger 
också skörd. Dessutom finns bikupor 
i pollineringsarbete på en närliggande 
bärodling.

Egen uppfödning ger de 
fridsammaste drottningarna

Drottninguppfödning för husbehov 
är en av hörnstenarna i Helanders bi-
odling. Han tog examen som yrkeso-
dlare för ungefär tio år sedan. "Först 
var drottningarna snarstuckna, men 
de blev mer fridsamma, när jag själv 
började föda upp dem", sade han.

Dessutom har mannen utvecklat 
sin egen typ av skötselmetoder, som 
också omfattar insamling och utnytt-
jande av pollen, perga, propolis och 
bivax. En rolig idé är att forma det 
skalade bivaxet till bollar under in-
samling av honung, för senare bruk. 
Med i Lintulan Hunajas verksamhet 
är också hustrun, floristen och träd-
gårdsmästaren Merja Helander, som 
för några år sedan också inspirerades 
att gå en grundkurs i biodling.

Honung härstammar från 
marker med nektarväxter

Tiina Ahonen-Sahinaho och Jorma 
Sahinaho har länge utbildat biproffs 
på yrkesinstitutet POKE. Publiken 
på skördeseminariet lärde sig av dem 

hur man producerar kvalitetshonung. 
Biodlingen hos veteranbiodlare, som 
producerar både flerblommig och 
sorthonung, baseras på goda drott-
ningar och friska bin, lämpliga od-
lingsplatser och noggrann planering 
av skötselåtgärder. Som ett exempel 
på god planering nämnde Tiina Aho-
nen-Sahinaho att övervintring spelar 
en viktig roll för kvaliteten och kvan-
titeten på följande års skörd. Det är 
därför värt att tänka på nästa skördeår 
redan när man slungar honung från 
den gångna sommaren.

Källan till honung är naturligtvis 
marker med nektarväxter : om du vill 
ha en viss sorthonung, måste majo-
riteten av den omgivande vegetatio-
nen vara av önskad art, och biodlaren 
måste känna till växternas blomnings-
tider. Ahonen-Sahinaho berättade om 
parets egen toppodling, där honung 

från lönnar och fruktträd erhålls på 
försommaren, ofta lindhonung i juli 
och honungsdagg i månadsskiftet ju-
li och augusti.

Kritiska punkter i produktion 
av kvalitetshonung

Även om Sahinahos honungssorti-
ment också innehåller fin sortho-
nung, är den bästsäljande och mest 
berömda produkten flerblomshonung 
kristalliserad till en mjuk konsistens. 
Det är värt att investera i den. Tiina 
Ahonen-Sahinaho konstaterade att det 
viktigaste i produktion av kvalitetsho-
nung är renlighet och noggrannhet. 
I slungrummet måste du vara noga 
med hygienen: håret ska vara un-
der mössan, händerna tvättas flitigt, 
främmande lukter släpps inte in och 
man kommer inte in i slungrummet i 
uteskor. Förhållandena bör också vara 
lämpliga för hantering av honung, det 
vill säga temperaturen 25-27 grader 
och fuktigheten under 60 procent.

Före slungning kontrolleras hon-
ungens fuktighet med en mätare. Må-
let är 16,5-17,5 procent, och om det 
finns för mycket fukt, torkas honung 
i kakor med avfuktare innan slung-
ning. Efter  sedimentering och sil-
ning kristalliseras honung med hjälp 
av ett mönster och förpackas. Slutre-
sultatet är en mjuk, sammetslen, lätt 
skedbar honung med en vacker plan 
yta i burken, utan skräp eller annat, 
som kunden inte tycker hör dit. Det 
är önskvärt att burken är snygg även 
på sin utsida, annars blir kundens 
händer klibbiga och hen får ett slar-
vigt intryck.

Efter packning kan det tyckas att 
arbetet är klart, men det återstår ännu 
ett viktigt steg: lagring. Lagringsut-
rymmet för honung ska vara snyggt, 

En dag med enbart HONUNG
Den 170 personer starka publiken på skördeseminariet fick en 
järndos information om honung, från nektarmarker till recept på 
honungstranbär.

torrt och rent, och locken på burkar-
na noggrant stängda. Den optima-
la temperaturen i lagret är ca 15 gra-
der, men det är bra att ta burkarna till 
rumstemperatur några dagar före för-
säljningen.

Kan täckt honung vara fuktig?

I somras våndades många odlare över 
att den täckta honungen var för fuk-
tig för att slungas. Lauri Ruottinen 
konstaterade i sin föreläsning att hos 
oss i Finland är fenomenet ovanligt, 
men ibland kan honung täckt av bin 
faktiskt vara fuktig. Problem kan upp-
stå, till exempel när det efter en tidig 
skörd fortfarande finns gott om ho-
nung i augusti och denna efterskörd 
lämnas fuktig av bina.

Problemet med fuktig honung är 
jäsningskänsligheten. När fuktpro-
centen av honung är under 17, jäser 
den praktiskt taget aldrig. Är fukt-
halten under 18%, behövs det rik-
ligt med jästsporer för att starta jäs-
ning, mer än 1 000 sporer per gram. 
När fukthalten är över 19 räcker det 

De erfarna uppfödarna Tiina Aho-
nen-Sahinaho och Jorma Sahina-
ho från Saarijärvi valdes till årets 
observationsodlare 2022. Som ob-
servationsodlare deltar det aktiva 
paret i varroaövervakning, och de 
har haft en vågkupa sedan 2015. 
Paret Sahinaho är bekanta gäster på 
seminarier, och de delar öppet sina 
kunskaper till förmån för andra. 
På skördeseminariet talade Tiina 
Ahonen-Sahinaho om produktion 
av kvalitetshonung.
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Jarkko Helander producerar tillsam-
mans med sin fru, Merja, honung 
och andra biprodukter i Hausjärvi. 
Han berättade för seminariedelta-
garna om sin egen biodling.

Att smaka på finalisterna i honungs-
tävlingen är ett av de mest populära 
programnumren på Skördeseminariet 
och ett viktigt tillfälle att lära sig mer 
om honung. Här smakas på prover 
från en lokalförenings tävling.

Honungens fukthalt säkerställs med en refraktometer. Lauri Ruottinen betona-
de att odlaren måste vara medveten om de faktorer som påverkar mätningen, 
såsom mätningstemperaturen och mätplatsen på kakan.

Veteranutbildaren Lauri Ruottinen 
talade på seminariet om honungens 
fukthalt. Undantagsvis kan även ho-
nung, som täckts under den gångna 
skördesäsongen, ha varit för våt för 
slungning.
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Publiken på Skördeseminari-
et röstade fram Aappo Valos 
fjällhonung, som tävlade 
i serien sorthonung, som 
Finlands bästa honung. De 
bästa honungarna: kristalli-
serade, flytande och lokal-
föreningars honungar kom 
från Tammerforstrakten.

I år deltog 121 prover i tävling-
en Finlands bästa honung. Förjuryn 
träffades en vecka före tävlingen för 
att besluta om honungarna i finalen, 
och samtidigt utvärderade kvalitets-
kommittén alla prover organoleptiskt. 
Totalt tilldelades 73 hedersbetygelser, 
det vill säga cirka 60 procent av pro-
verna bedömdes som utmärkta. Såle-
des kan kvaliteten som helhet anses 
vara bra. Skördeåret kunde smakas i 
tävlingshonungarna bland annat som 
ljung-, honungsdagg- och lindaromer. 
Kvalitetskommittén upptäckte vissa 
utmaningar i provernas fukthalt, och 
en hel del kritik gavs om skräp. Med 
lite noggrannhet skulle kvaliteten 
vara utmärkt.

I serien sorthonung fanns det 
flera nordliga honungar på 
bordet

Som också de senaste åren skicka-
des endast få enblomshonungar till 
tävlingen. Därför slogs serien av 
enblomshonung och region- och sä-
songshonungar ihop, och sex ho-
nungar valdes ur den till finalen. 
Vinnaren av sorthonungsserien var 
Aappo Valo en yrkesodlare från 
Kaustby, med fjällhonung skördad 
från Enare–Sodankylä-området. Sam-
ma rödaktiga och aromrika honung 
valdes också som den bästa i hela 
tävlingen. Mer om honung och stäm-
ningarna hos vinnaren kan läsas på 
sidorna 190-191.

gårdar. Koskenniemis stadshonung, 
som är flytande länge, har även ti-
digare deltagit i finalen, men årets 
skörd, som hade en mjukare och me-
ra förfinad smak än vanligt, lyfte ho-
nungen till seger i serien flytande ho-
nung och som tvåa i hela tävlingen.

Den bästa honungen från lokala 
föreningar producerades också i Tam-
merfors. Den erhölls från stadens cen-
trum, på taket till Koskikeskus, där 
pinsiöbon Riitta Salos bin produce-
rar honung från till exempel stadsträd 
och växter från Hatanpää Arboretum.

KRISTALLISERAD HONUNG, 
FINAL

1. Pauli Forsman / Osuuskunta Uus-
ruukki, Vesilax nr 109

2. Goran Babic / Fanihani, Lindkoski 
nr 18

3. Merja Mäki-Säntti och Jarmo Kor-
pela, Saukonkylä nr 22

3. Jorma Sahinaho, Saarijärvi nr 46
4. Krista Nurmi / Kotokurun hunaja, 

Hiltulanlahti nr 56

SORTHONUNG, FINAL

1. Aappo Valo, Kaustby 
 Fjällhonung (Enare–Sodankylä) nr 98
2. Raimo Tervola, Uleåborg 
 Lingonhonung nr 64
3. Juha Vuorio, Uleåborg 
 Puolankas Puokiovaara nr 5
4. Marru Kraft, Hirvas 
 Ahvenlampi myrmark nr 1
4. Jorma Sahinaho, Saarijärvi 
 Honungsdagg nr 43
5. Marja Vinni och Asko Niemelä-Kou-

ra, Esbo Ljunghonung nr 16

Birkalänningar segerrika i 
andra serier

Vinsterna i alla andra serier i ho-
nungstävlingen gick den här gången 
till Birkaland. Årets bästa kristallise-
rade honung producerades av Pauli 
Forsman från Osuuskunta Uusruukki 
och Timo Kalliokoski från Vesilax. 
Tillsammans har de några kupor på 
Haltija gård, där bina samlar in skörd 
från bland annat gårdens biodyna-
miskt odlade trädgård. Forsman, som 
vann hedersbetyget vid Skördesemi-
nariet, är nykomling som odlare, men 
på rätt väg, eftersom mannen stude-
rar till yrkesodlare på yrkesinstitutet 
POKE.

Den bästa flytande honungen pro-
ducerades av tammerforsbon An-
ne-Mari Koskenniemi, vars fyra 
bikupor lever sitt liv på hennes gårds-
plan i ett egnahemsområde. Kosken-
niemi började med sin biodlingshob-
by för sådär sju år sedan för att för-
bättra pollineringen av gårdens vin-
bärsbuskar. Efter binas ankomst har 
skördarna blivit bättre både på gårds-
planen hemma och i grannarnas träd-

FLYTANDE HONUNG, FINAL

1.  Anne-Mari Koskenniemi, Tammer-
fors nr 31

2.  Pertti Harmaala, Oulunsalo nr 50
2.  Elina Pessa, Kouvola nr 113
3.  Rea Pelto-Uotila, Nådendal nr 78
4.  Marja Vinni och Asko Niemelä-Kou-

ra, Esbo nr 15

LOKALFÖRENINGSTÄVLINGENS 
BÄSTA

1. Lokalföreningen Pirkka-Hämeen 
mehiläishoitajat, Riitta Salo, Pinsiö 
nr 10

2. Lokalföreningen Pohjolan mehilä-
ishoitajat, Raimo Tervola, Uleåborg 
nr 4

3. Lokalföreningen Hämeenlinnan 
seudun mehiläishoitajat Hannu Sak-
sa nr 9

FINLANDS BÄSTA HONUNG 2022

1. Aappo Valo: Fjällhonung
2. Anne-Mari Koskenniemi: Flytande 

honung
3. Elina Pessa: Flytande honung
3. Raimo Tervola: Lingonhonung

I honungstävlingen gillades den nordliga och Birkalandshonungen

Förjuryn i honungstävlingen bestod av Johanna Haijanen, Sonja Sinisalo, 
Josefiina Keskustalo, Mika Olsbo, Miro Kulmala och Anneli Salonen. I 
kvalitetsbedömningarna deltog också 
Tarja Ollikka, Claude Flener och Virpi Aaltonen.

Virpi Aaltonen
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Förjuryn träffades i Helsingfors en 
vecka före tävlingen. På bilden ord-
föranden Johanna Haijanen. 

De glada vinnarna i honungstävlingen från Hyvinge: Pauli Forsman (till 
vänster), vinnaren av den kristalliserade serien, Aappo Valo, som vann sort-
honungsserien och hela tävlingen, och Riitta Salo, som vann lokalförenings-
tävlingen.

Anne-Mari Koskenniemi, vinnaren 
av serien flytande honung, odlar bin 
på sin hemgård i Viiala, Tammerfors.

redan med en spor per gram honung 
för att starta jäsningsprocessen. Fukt-
halten i honungen säkerställs med en 
refraktometer – så länge du vet hur 
du använder den. Ruottinen påminde 
om att hygrometerns korrekta drifts-
temperatur är 25 grader. Mätresulta-
tet påverkas också av andra saker, till 
exempel honungskakans plats i lådan 
och mätpunkten på ramen. I behålla-
ren är fukthalten annorlunda på ytan 
och i botten.

Luftfuktighet och temperatur 
viktiga faktorer

I fuktiga och varma produktions-
miljöer är problemet med fuktighet 
välkänt, och därför har olika metoder 
utvecklats för torkning av honung. 
Torkutrustning är dyrt så det är värt 
att börja från grunderna: Om hon-
ungen redan har börjat jäsa i cellerna, 
är det inte värt att överhuvudtaget 
slunga den. Det är lämpligt att slunga 
fuktig honung bland den torra hon-
ungen mycket försiktigt, för att inte 
förstöra hela satsen. Honungskakor 
kan torkas aktivt vid en temperatur av 
25-28 grader med en lufttork genom 
att varva lådorna korsvis i ett torn och 
låta luften cirkulera genom dem.

Av stor betydelse vid lagring av 
öppen honung är luftfuktigheten. 
"Honung absorberar lätt vatten, om 
den relativa luftfuktigheten i omgiv-
ningen är hög", betonade Ruottinen. 
Också lagringstemperaturen är vik-
tig. Jäsningskänslig honung bör där-
för förvaras i under 11 grader för att 
minimera risken för jäsning.

Jäsning: hot eller möjlighet?

Slutligen konstaterade Lauri Ruot-
tinen att jäsningsprocessen ibland 
också kan vara en möjlighet. Fer-
mentering är en modern trend, som 
blir allt starkare inom livsmedelsin-
dustrin. Alla typer av pre-, pro- och 
postbiotika tros vara bra för både 
mänskliga och binas tarmar. Därför 
gav Ruottinen i slutet av sin föreläs-
ning publiken ett recept på honungs-
konserverade tranbär. 

På Skördeseminariet presentera-
des också den senaste honungsforsk-
ningen och ljunghonungens egenska-
per. Du kan läsa om dem på sidorna 
192–194.

Virpi Aaltonen
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Den svenska biodlingsentreprenören 
Viktoria Bassani började studera 
honung tillsammans med kemisten 
Matias Lundgren 2016 med hjälp 
av en ny metod: aromföreningsa-
nalys baserad på gaskromatografi. 
Honungsprover skickades också från 
Finland för deras studier år 2020. 
Bassani berättade om resultaten av 
studien vid Skördeseminariet.

I honungen identifieras fler än 
800 aromer

Honungslaboratoriet började sin verk-
samhet genom att testa analyser av 
smakämnen som används i andra livs-
medel på honungsprover. Eftersom 
resultaten var lovande, ansökte Bas-
sani och Lundgren om medel för mer 
detaljerade studier, som man mottog 
först från det svenska jordbruksdepar-
tementet och sedan från EU.

I honungsprover kan man genom 
gaskromatografi identifiera fler än 
800 olika aromämnen. Med hjälp av 
ämnen kan man få fram honungens 
vegetabiliska ursprung, aromprofil, 
geografiskt ursprung, eventuell start 
av jäsning och information om lag-
ringsförhållanden. Dessutom visar 
analysen om provet överhuvudtaget 
är äkta honung.

Dessutom undersöker laborato-
riet honungens kvalitetsfrågor som 
är relevanta för producenten, såsom 
mängden HMF, fukthalt, elektrisk 
ledningsförmåga, pH och fri surhet, 

Med projektmedel inrätta-
des ett honungslaboratori-
umi Sverige för att speciell 
studera honungens aro-
mer. På skördeseminariet 
fick vi höra vad man kan få 
reda på om honung med 
hjälp av aromföreningsan-
alys.

sockersammansättning och aktivite-
ten hos diastasenzymen. Laboratori-
et utför också pollenanalyser och kan 
till exempel undersöka metylglyox-
alhalten i honung eller MGO-värdet, 
som anses vara en av indikatorerna på 
styrkan hos manukahonung.

På laboratoriet avslöjas det 
geografiska ursprunget

Viktoria Bassani och Matias Lund-
gren har ägnat särskild uppmärksam-
het åt att ta reda på honungens geo-
grafiska ursprung. Bassani noterade 
att aromanalyser gör det möjligt att 
med hög grad av säkerhet särskilja 
svenska honungsprover från prover 
från andra länder. Det är också möj-
ligt att skilja mellan de baltiska och 
nordiska honungsproverna (figur 1). 
I de svenska proverna var det ock-
så möjligt att urskilja provets ur-
sprungslandskap. Överraskande nog 
kan honungsprover från landskap, 
som ligger på långt avstånd från var-
andra, vara mycket lika, när det gäller 
aromer.

Sex variabler beaktades på de pro-
ver som skickades från Finland, vilket 
resulterade i en tydlig grupp, som de 
flesta av de prover som skickades här-
ifrån tillhör. Endast åtta prover läm-
nades utanför gruppen. Hos några var 
orsaken att proverna hade börjat jä-
sa och att etanolen, som avdunstade 
från dem, avskilde dem i egenskaper-
na från andra honungar, som tolkades 
som finska.

Målet är laboratorietjänst för 
biodlare

För närvarande arbetar honungslabo-
ratoriet ännu med projektfinansiering, 
men målet är att laboratoriets verk-
samhet ska fortsätta efter projektets 
slut och att det börjar sälja tjänster 
till biodlare. I framtiden kan därför 
enskilda biodlare skicka prover för 

undersökningar, med vars hjälp man 
kan till exempel avgöra om honung 
är en viss sorthonung, eller om den 
förblir flytande under lång tid.

På laboratoriet planerar man ock-
så en ny analysserie för honungsop-
timering, som syftar till att hitta så-
dana faktorer som äventyrar kvalite-
ten på honungens hela skördeprocess. 
Redan i testskedet har det visat sig att 
problematiska punkter på vägen från 
kupan till bordet kan vara till exem-
pel slungning och lagring.

Bild 1

AROMFÖRENINGAR avslöjar 
honungens ursprung

Viktoria Bassani talade på Skördese-
minariet om ett nytt sätt att studera 
honung med aromföreningsanalys. 
Hon bekantade sig också med pro-
verna från honungstävlingen och fann 
flera av dem mycket intressanta.
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Under höstens utbildarutbildning utvecklades sektorns utbildnings-
material och praktiska färdigheter övades både i köket och under 
ledning av en första hjälpen-instruktör.

Utbildarna övade matlagning 
med biprodukter

Förutom föreläsningar innehöll pro-
grammet för FBF:s utbildarkurs i Juu-
pajoki massor av praktiska aktiviteter. 
Under helgen testades hjälpmedel för 
ryggstöd, växtkunskap, identifiering 
av sorthonung och honungshygrome-
terns funktionalitet. Den mest aktiva 
delen av lördagseftermiddagen bestod 
av användningen av olika biprodukter 
i matlagningen. Under ledning av 
kocken Ari Häkkinen lagade delta-
garna en fin middag för sig själva, 
där varje maträtt innehöll honung, 
drönarlarver, pollen eller propolis.

Frukttallriken som 
serverades som efterrätt 
efter aptitretare, tillagas 
här av Sanna Kängsep 
och Jaana Nikkilä. 
Ovanpå fruktskivorna 
hade man honung och 
som dekoration pollen. 
I andra änden av bordet 
syns Kaija Tunkkari från 
gruppen som rensade 
drönare.

Man hoppas på fler forsknings-
prover från lokalföreningarna

Viktoria Bassanis och Matias Lund-
grens studie om aromföreningar kom-
mer att pågå fram till hösten 2023, 
och fler prover till studierna kan ock-
så skickas från Finland. FBF skickar 
forskarna prover från tävlingen Fin-
lands bästa honung 2022, för vilka 
producenterna gett sitt forskningstill-
stånd. Dessutom utmanar vi lokalför-
eningarna att samla in 20–30 prover 
från sina områden för analys. Syftet 

med proverna är att ta reda på vilka 
aromföreningar ska ligga till grund 
för att kunna identifiera honungs-
prover från olika områden.. Enskilda 
producenter får en forskningsrapport 
om sina egna prover. Sändningen av 
prover har meddelats i en biodlar-
bulletin som publicerades i slutet av 
november. Den som är intresserad av 
att skicka sin egen honung kan ock-
så kontakta Anneli Salonen direkt: 
anneli.salonen@hunaja.net eller 050 
470 6411.

Anneli Salonen

Mer praktisk träning efterlyses 
på grundkurser

Grundläggande biodlingskurser är 
utbildarnas samtalsämne vid alla 
sammankomster. Webbinarier och 
teoriföreläsningar är viktiga, men 
det är också mycket viktigt att lära 
sig saker i praktiken. Under ett par år 
försvårade coronaviruset personliga 
möten, men nu borde deras andel på 
grundkurserna ökas. Biodlarens inlär-
ningsstig genom grundkursen till att 
bli hobbyodlare är ett nödvändigt steg 
på väg mot att bli en yrkesodlare. För 

vissa är steget kortare och för andra 
lite längre. I grupparbeten förbättra-
des utbildningsmaterialet med tan-
ken att utbildarens tid skulle frigöras 
mer för praktisk undervisning. Varje 
nybörjare måste få handledning av 
utbildare och potentiella tutorer.

Uppmärksamhet på ens egen 
och elevernas hälsa

Att ta hand om rygghälsan och stödja 
den är mycket viktigt i biodlarens 
tunga arbeten. Musklerna i mel-
lankroppen ska i första hand hållas 
i gott skick, men hjälpmedel finns 
också tillgängliga vid behov. Minna 
Laine från Meditas Oy introducerade 
utbildare för nya typer av externa 
ryggstöd och deras användning. Man 
kunde också prova stöden själv. Det 
finns också möjlighet att prova på 
hjälpmedel under de kommande Vin-
terdagarna - det är värt att ta vara på 
möjligheten.

I grundkurserna har utbildarna un-
der sin ledning en grupp individer, 
vars eventuella allergier de inte har 
kunskap om. Utbildaren måste veta 
vad man ska göra om en av elever-
na får en allvarlig allergisk reaktion. 
I en biodlares arbete finns det alltid 
också en olycksrisk. Biodlaren bär 
ofta tunga lådor på ojämnt underlag, 
och även vanligt odlingsarbete har si-
na egna olycksrisker. Därför var Unto 
Tuukkanen från Suomen Ensiapu-
koulutus ( Finlands förhjälpsutbild-
ning) på utbildningen för att tala om 
första hjälpen.

Maritta Martikkala,  
text och foto
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Den vanligaste försäljningsförpack-
ningen för honung håller år efter år: 
70% av dem, som svarade på förbun-
dets prisenkät, berättade att de använ-
der en 450-grams förpackning som 
åtminstone ett förpackningsalternativ. 
Genomsnittspriset för förpackningen 
var nu 7,04 euro och medianpriset* 
7 euro. Förra året kunde man få en 
burk i shoppingväskan för 6,69 euro i 
genomsnitt och medianpriset var 6,50 
euro. Faktum är att genomsnittspriset 
för första gången i enkätens tioåriga 
historia översteg sju euro.

Den näst mest populära förpack-
ningen i enkäten, en burk på 500 
gram, hade ökat sin popularitet något: 
35% av de svarande använde detta 
alternativ. Genomsnittspriset på för-
packningen hade stigit med 37 cent 
från fjolårspriset till 8,89 euro och 
medianpriset på förpackningen hade 
stigit med 1 euro till 9 euro.

Priset på nästan alla 
förpackningsstorlekar har stigit

Drygt en femtedel av de svarande 
använde en förpackning på 350 gram, 
vilket är den vanliga storleken för 
till exempel pressflaskor. Priset på 
denna förpackning hade också stigit 
något: genomsnittspriset var 6,45 € 
och medianpriset var 6,50 € . Som 
förpackningsstorlek är burkar på 300 
gram och 250 gram också ganska 
populära. Genomsnittspriset på en 
den större av dessa hade stigit med 
21 cent till 6,38 euro. Däremot var 
kvartskilosburken den enda vars pris 
enligt enkäten hade sjunkit rejält. Nu 
kostade den 4,93 euro.

En ettkilosförpackning är också en 
av producenternas favoriter. I enkäten 
uppgav 26 procent av de tillfrågade 
den som ett av sina förpackningsal-
ternativ. Genomsnittspriset på en burk 
på ett kilo var nu 15,14 euro, vilket är 
54 cent mer än året innan.

Enligt FBF:s prisenkät har priset på honung stigit något. Ge-
nomsnittspriset för den vanligaste förpackningen, en burk 
på 450 gram, var nu 7,04 euro. Enkäten berättar om direkt-
försäljningspriserna på honung.

Prissättningen på cellhonung 
varierar

I enkäten uppgav 22 respondenter att 
de producerar cellhonung. Antalet 
producenter var med andra ord unge-
fär detsamma som det har vanligtvis 
varit under fem år. Majoriteten av 
säljarna rapporterade kilopriset på sin 
produkt, vars genomsnitt var 34,11 
euro. Medianpriset per kilo var 30 €/
kg. Det är emellertid svårt att mycket 
exakt beräkna genomsnittspriset på 
cellhonung, eftersom producenterna 
säljer det på mycket olika sätt: skur-
na bitar av olika storlekar, som inte 
nödvändigtvis vägs, på burk bland 
honung eller hela ramar, för vilka an-
delen honung, vax och ram kan debi-
teras separat. Flera odlare ville också 
att ramen skulle återlämnas efter att 
honungen konsumerats eller överförts 
till sin egen behållare. Prissättningen 
av cellhonung skapar huvudbry för 
många producenter, och produktionen 
och försäljningen av den kunde vara 
ett bra framtida utbildningsämne .

Få producenter av sorthonung 
bland de svarande

Endast 10 säljare av sorthonung sva-
rade på enkäten. Mest erbjöds ljung-
honung, vilket förstås är naturligt 
efter ett bra ljungår. Det vanligaste 
kilopriset var mellan 27–35 €. Dess-
utom fanns det lingon-, honungsdagg, 
lind-, bovete-, mjölkörts-, maskros-, 
blåbärs- och hjortronhonung samt 
vårhonung till salu. Några av sort-
honungarna såldes till priset av fler-
blomshonung, medan andra prissattes 
mycket efter arbetsmängd och hög 
kvalitet, till exempel lingonhonung, 
som kostade 85,71 € per kilo i en för-
packning på 140 gram. Den dyraste 
honungen i enkäten var dock inte 
sorthonung, utan en flerblomshonung 
från en liten producent, vars pris per 

kilo, när det såldes i en förpackning 
på 315 gram, var 92 €. Så det är inte 
alltid sant att hobbyodlare säljer sin 
honung till ett lägre pris än proffs.

Plastförpackningar har ökat i 
popularitet

Av förpackningsmaterialen var plast 
fortfarande det mest populära. Nu 
hade den ökat något i popularitet jäm-
fört med de senaste åren, något som 
kan anses överraskande. Plast som 
minst ett förpackningsalternativ an-
vändes av 73 procent, och 39 procent 
använde enbart plastförpackningar. 
Resultatet kan till exempel bero på 
pressflaskans växande popularitet. Nu 
uppgav 19 procent av de tillfrågade 
att de använder pressflaska.

57 % av de svarande använde glas 
i minst en förpackning och 24 % an-
vände enbart glasförpackningar. Gla-
sets popularitet hade minskat något. 
Kartong som ett av förpackningsalter-
nativen användes av 9 procent av de 
svarande, och 3 procent av dem an-
vände enbart kartong. Användning-
en av kartongförpackningar verkar 
faktiskt öka, om än mycket långsamt.

Priset oförändrat eller höjt

I enkätens kommentarsfält såg man 
samma sak som i delen med siffrorna: 
priserna hade antingen kvarhållits på 
tidigare nivå eller höjts. Många, som 
hållit sina priser oförändrade, kom-
menterade att honung från förpack-
ningsanläggningar är ännu billigare i 
butikerna än föregående år, så det är 
svårt att öka det egna priset.

Det fanns också många kommen-
tarer om prisökningen, som är un-
der stor press i det nuvarande ekono-
miska läget. "Jag höjde priserna med 
10%, och förhoppningsvis kommer 
förpackarna också att gå med på att 
höja sina priser, så att priset inte för-

Honungspriset på väg uppåt

Copa-Cogecas honungsarbetsgrupp skickade ut ett 
pressmeddelande i november. Där uttryckte man sin 
oro över den fortsatta honungsproduktionen i EU, 

efter många dåliga skördeår. Den gångna sommaren var 
bra för honungsproduktionen i de norra delarna av Europa, 
medan södra Europa drabbades av decenniets värsta torka. 
I Spanien var till exempel honungsskörden på vissa ställen 
upp till 80 procent mindre än en vanlig sommar.

Honungsproduktionen i EU har minskat med 16 % 
mellan 2015–2020, medan antalet bikupor har ökat 
med motsvarande 16 %. Grossistpriset på honung, som 
säljs i Europa, ligger för närvarande mellan 3–5 euro 
per kilo. De ökade produktionskostnaderna för honung 
innebär stora utmaningar för den fortsatta verksam-
heten, särskilt i områden med dålig skörd.

För närvarande produceras endast 60 procent av 
den honung, som används i Europa, i EU. Resterande 40 
procent importeras från länder utanför EU, särskilt från 
Kina och Ukraina. Mellan 2016 och 2021 har importen 

Direktivändringen skyddar 
honungsproduktionen i Europa
Honungsdirektivet håller på att uppdateras så att i synnerhet ursprunget av importerad honung 
måste anges mer exakt på förpackningen. Förhoppningen är att förändringarna kommer att för-
bättra den europeiska honungens ställning på marknaden.

ökat särskilt från Ukraina. Priset på honung, som impor-
teras från Kina, har sjunkit, men importen från Ukraina 
har ökat något under de senaste fem åren.

EU:s honungsdirektiv har uppdaterats på grund av 
den stora marknadsandelen för importerad honung, 
och med tanke på de europeiska producenternas svå-
ra situation vill arbetsgruppen för honung påskynda an-
tagandet och ikraftträdandet av direktivet. Det uppda-
terade direktivet tar särskilt upp ursprungsmärkningen 
av honung, som importeras till Europa. Tack vare de nya 
märkningskraven kan både myndigheter och konsumen-
ter bättre se var den importerade honungen på hyllan 
kommer ifrån. Förhoppningen är att bättre spårbarhet 
ska vägleda konsumenterna i deras val av europeisk ho-
nung och därigenom förbättra den europeiska honung-
ens ställning och pris på marknaden.

Hela pressmeddelandet finns på copa-cogeca.eu/
press-releases med sökordet honung.

Anneli Salonen

blir som i pre-inflationstider", kom-
menterade en yrkesodlare.

Flera små odlare hade samma idé: 
"Priset på honung bör definitivt hö-
jas. Priserna på förpackningsmateri-
al, fodersocker, bränsle och skötsel- 
och biredskap har stigit avsevärt, och 
detta borde också återspeglas i priset 
på honung. Priset på honung är redan 
för lågt. "

Även om en höjning av priset kan 
skrämma biodlaren själv, kan kunder-
na vara förstående, som en deltidspro-
ducent beskriver läget. – Jag har höjt 
priserna i år eftersom produktions-
kostnaden och den allmänna prisni-
vån på livsmedel har stigit. Det har 
inte kommit någon negativ feedback 
från kunderna om prishöjningen. "

Virpi Aaltonen

BAKGRUNDEN TILL ENKÄTEN
● FBF:s prisundersökning genomfördes som en webbenkät i månadsskiftet 

september-oktober. Totalt svarade 180 biodlare på enkäten.
● Återigen var majoriteten av de svarande små odlare. Av de svarande ha-

de 113 högst tio kupor; 53 av de svarande hade 11–50 kupor, 10 stycken 
50–100 kupor och fyra av de svarande över 100 kupor.

● De flesta av de svarande, 48, uppgav Nyland som sitt försäljningsområde. 
Också Egentliga Finland 22, Norra Österbotten 21, Norra Savolax och 
Mellersta Finland, 15, var väl representerade. Hela Finland uppgavs som 
försäljningsområde av fem deltagare.

● Alla respondenter sålde honung direkt till konsumenterna. Dessutom 
sålde 16 procent honung till butiker och 13 procent till förpackare.

● Endast fem av de svarande var ekologiska biodlare, så det var inte möj-
ligt att jämföra priset på ekologisk och traditionellt producerad honung.

● OBS. På grundval av resultaten från prisenkäten presenterar FBF inget 
rekommenderat pris för honung.

Genomsnittspris för en förpackning 
2021 och 2022
1 kilos förpackning  14,60 € och 15,14 €
500 grams förpackning  8,52 € och 8,89 €
450 grams förpackning 6.69 € och 7,04 €
350 grams förpackning 6,39 € och 6,45 €
300 grams förpackning 6,17 € och 6,38 €
250 grams förpackning 5,89 € och 4,93 €

*  Medianpriset avser det pris som er-
hålls när alla priser ställs upp efter 
varandra i en kö från det minsta till 
det största, och av dessa väljs det 
pris som är i mitten av kön.



EU-sammandrag 6/202212 13EU-sammandrag 6/2022

En sträng gallring i Apimondias honungstävling

Reglerna för Apimondias honungstävling ändrades avsevärt i år 
för att säkerställa att de vinnande honungarna är rena och av hög 
kvalitet. Förvånansvärt många honungar ramlade ur tävlingen 
under de sista meterna, på grund av antibiotikarester eller för-
falskningsmisstankar.

Tävlingen Apimondias World 
Beekeeping Awards 2022 hölls i år 
i augusti i Istanbul, då kongressen på 
grund av kriget, flyttades från Ufa, 
Ryssland, till Turkiet. Den senaste 
WBA-tävlingen i Montreal 2019 var 
katastrofal för honung, eftersom un-
gefär hälften av honungsproverna dis-
kvalificerades från tävlingen. Därför 
hade tävlingsreglerna och processerna 
ändrats i år.

Särskild uppmärksamhet ägnades 
nu åt varje provs spårbarhet, tävlings-
kategorierna ändrades och laborato-
riegränser hade fastställts för kvali-
tetshonung. Riktlinjerna för bedöm-
ning förnyades också och en ny in-
ternationell jury med 42 medlemmar 
valdes ut. Jurymedlemmarna utförde 
sitt arbete i sina hemländer, till vil-
ka prover av varje kategori skicka-
des. Detta förhindrade pressen på do-
marna på själva tävlingsplatsen. Zo-
fuz Knudsen en dansk jurymedlem, 
berättade, att han var mycket nöjd 
med alla reformer. Knudsen ansåg 
att årets tävling var den renaste och 
mest rättvisa – om än också den mest 
komplexa – av alla tävlingar han kän-
de till.

Honungarna gick igenom en 
serie studier

Totalt 156 prover lämnades in till 
tävlingen från 44 olika producenter 
från 21 olika länder. I år ingick också 
ett finskt honungsprov i tävlingen – 
tydligen för första gången någonsin. 
Proverna bedömdes i tio olika serier, 
och i serien av sorthonung samlades 

till exempel prover av honung från 29 
olika växtarter.

Honungsproverna undersöktes 
först med avseende på fukthalten, 
HMF-värdet och mängden av inverta-
senzym och utsattes för organoleptisk 
bedömning. Proverna skickades sedan 
till domare i olika länder för organo-
leptisk bedömning. Mottagarna av 
medaljerna avgjordes utifrån de po-
äng, som bedömarna gav, och därför 
kunde det i en och samma serie finnas 
flera som mottagit en likvärdig med-
alj. Slutligen skickades honungarna, 
som nådde medaljpoängen, för anti-
biotika- och förfalskningsanalyser.

Avslag på grund av antibiotika 
och förfalskningsmisstankar

I årets tävling var andelen prover, 
som diskvalificerades, 39 procent 
eller mycket lägre än i den tidigare 
WBA-tävlingen i Apimodia i Kanada. 
Visst, antalet är högt när det är frå-
ga om världens bästa honungar. Tre 
prover diskvalifiserades på grund av 
en konstig lukt, som var främmande 
för honung, sju prover hade för hög 
vattenhalt och nio prover uppfyllde 
inte kraven för HMF-värde. Av pro-
verna flyttades 20 till serien proces-
sad honung på grund av för låg halt 
av invertasenzym, och ett par prover 
diskvalificerades utifrån sorthonungs-
analyser.

Bland de honungar, som valts ut 
som mottagare av medaljerna, hit-
tades antibiotikarester i 16 prover, 
och fler än 30 prover diskvalificer-
ades på grund av förfalskningsmiss-

tankar. Därför blev ett ganska stort 
antal medaljer inte utdelade i denna 
tävling. Eftersom medaljerna delades 
ut på grundval av de poäng som do-
marna gav, delades inte heller guld-
medaljer ut i flera kategorier. Vi gra-
tulerar varmt Raimo Tervola, vars 
mjölkörtshonung fick silver med 17 
poäng i kategorin obehandlad ho-
nung!

Var med och tävla i 
Köpenhamn 2025

Apimondia 2025 kommer att hållas i 
Köpenhamn, och finska honungspro-
ducenter kommer att ha en bra möj-
lighet att delta i WBA-tävlingen som 
hålls där. Om möjligt kommer FBF 
att anordna utbildningstillfällen före 
honungsskörden 2024, för att förbere-
da producenterna för tävlingen.

En mer detaljerad rapport om ho-
nungstävlingen 2022 finns på Api-
mondias webbplats: apimondia.org/
latest/apimondia-world-beekeeping-
awards-2022-honey-contest

Anneli Salonen
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Förvaltingsplanen för björnstammen 
är en plan som jord- och skogsbruks-
ministeriet har utarbetat som riktlinjer 
för utvecklingen av storviltspolitiken. 
Den används för att skydda björnen, 
utvecklingen av björnstammen och 
stamvårdande björnjakt i Finland. 
Den första förvaltningsplanen för 
björnstammen gjordes 2007 och den 
aktuella uppdateringen har utarbetats 
från och med 2016. Beredningen har 
utförts i samarbete mellan Finlands 
viltcentral och Naturresursinstitutet.

Planutkastet var ute på remiss re-
dan 2017, men sommaren 2022 blev 
det slutligen klart som ett tjänsteman-
naprodukt vid jord- och skogsbruks-
ministeriet. Vid det slutliga mötet i 
juni hördes också intressenter. FBF 
kommenterade utkastet 2017 och i 
sommarmötet deltog Janne Leimi-
ordförande i björnkommittén, och bi-
odlingsrådgivaren Maritta Martik-
kala

Ersättningspraxisen förblir 
oförändrad

Syftet med förvaltningsplanen är att 
förena å ena sidan behoven hos de 
medborgare som bor och verkar i 
björnarnas livsmiljöer och å andra si-
dan behoven av skydd av björnstam-
men. Huvudmålen är att upprätthålla 
en gynnsam skyddsnivå för björnen 
och att upprätthålla björnpopulatio-
nens människoskygghet.

En gynnsam skyddsnivå innebär 
att björnstammens livskraft tryggas, 
samtidigt som hänsyn tas till beho-
ven och synpunkterna hos de med-
borgare som bor i björnens livsmiljö-
er. Åtgärderna i planen syftar till att 
trygga en livskraftig björnpopulation 
som en del av Finlands natur och eko-
system, att möjliggöra hållbar, stam-
vårdande jakt på björn och att svara 

Förvaltningsplanen för björnstammen 
äntligen uppdaterad

Uppdateringen av förvaltningsplanen för björnstammen blev klar 
sommaren 2022. Björnskador och elstängsel för att skydda biod-
lingar kommer att kompenseras till biodlare som tidigare.

på de ekonomiska och sociala utma-
ningar som orsakas av ren- och hus-
djursskador. Dessutom uppfyller pla-
nen internationella åtaganden avseen-
de skydd av björn.

I uppdateringen har inga ändring-
ar har gjorts i ersättningspolicyn för 
skador orsakade av björnar eller de-
ras förebyggande. Den primära fö-
rebyggande åtgärden i biodlingar är 
skyddet av biodling med elstäng-
sel. Eftersom nyttan av en förebyg-
gande åtgärd är många gånger större 
än kostnaden för skador orsakade av 
en björn, är det också ur statens syn-
punkt vettigt att ersätta skyddet.

Björnstammens storlek och 
stamvårdande jakt

I förvaltningsplanen ser man på stam-
vårdande jakt av björn ur många 
synvinklar. Enligt förvaltningsplanen 
har björnstammen stärkts från cirka 
800 till cirka 2 700 individer under 
Finlands EU-medlemskap. Björn-
stammens vitalitet bedöms också av 
IUCN:s rödlista över hotade växt- 
och djurarter, enligt vilken björnen 
har bedömts tillhöra den kategori som 
ska övervakas (NT). Trots popula-
tions- och hotbildsbedömningarna är 
björnen fortfarande, enligt EU-direk-
tivet, en strikt skyddad art i Finland.

Enligt björnstammens förvalt-
ningsplan är Finlands björnpopula-
tion så stor att de sociala, ekonomis-
ka eller ekologiska problem som or-
sakas av den växande björnstammen, 
inte kan hanteras genom att enbart 
avlägsna individer, som orsakar ska-
da eller utgör en säkerhetsrisk. Därför 
har björnstammen i Finland reglerats 
enligt artikel 16.1 punkt e i habitatdi-
rektivet (referens 1). Syftet med för-
ordningen är stamvård och genomförs 
i 41 § 3 mom. i jaktlagen.

Stamvårdande björnjakt syftar till:
● Att upprätthålla björnens männ-

iskoskygghet, vilket minskar even-
tuella konflikter.

● Begränsa tillväxttakten av popu-
lationen i områden där björnarna 
är få eller där björnen är på väg 
tillbaka, för att säkerställa anpass-
ning till arten och därmed dess 
acceptans.

● Att bibehålla tätheten av björnar 
på en socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt acceptabel nivå.

Ett nytt tema är flerartig 
stamförvaltning

Ett nytt inslag i förvaltningsplanen 
för populationen är förvaltning av 
flera arter. Enligt den tar populations-
förvaltningen och dess planering ock-
så hänsyn till samspelet mellan stora 
rovdjur och deras bytesdjur. Björnen 
livnär sig på hjortkalvar, vilket på-
verkar älg- och rådjursstammen i 
områden med en tät  björnpopulation. 
Dessutom görs ansträngningar för att 
ta hänsyn till andra stora rovdjur och 
deras interaktion med varandra.

I förvaltningsplanen tittar man 
också på frågor om att bevara björ-
narnas människoskygghet, samt att 
locka björnar till utfodring med åtel 
och utfodringsplatser, som hålls av 
individer. Enligt planen ska forsk-
ning om effekterna av regelbunden 
utfodring av stora rovdjur fortsät-
ta. Dessutom kommer ett brett forsk-
ningsprojekt att inledas för att under-
söka effekterna av utfodringsplatser 
som används privat och i turism, och 
riktlinjer för dem ska utarbetas, och 
man ska undersöka behovet av att 
reglera deras verksamhet.

Maritta Martikkala

Referens 1: Förvaltningsplan för 
björnstammen i Finland: http://urn.
fi/RN:ISBN:978-952-366-384-8
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Bin har på sistone intresserat allt mer 
hela befolkningen. Intresset har inte 
varit begränsat till kampanjen Rädda 
pollineraren eller yrkesverksamma, 
som arbetar inom jordbruk och na-
turvetenskap, utan också ekonomis-
ka experter har ägnat mer och mer 
uppmärksamhet åt ämnet. När allt 
kommer omkring spelar biodling en 
viktig roll för att säkerställa självför-
sörjning av livsmedel, och den polli-
nering som den producerar mätbar i 
penningvärde.

För ett par år sedan, i mitt exa-
mensarbete för Estonian Business 
School, undersökte jag pollinerings-
tjänsternas kommersiella möjligheter 
(Mehiläinen 5/2020). Nu begränsade 
jag min pro gradu-avhandling strikt 
till att studera priset och produkti-
viteten hos honung. Arbetet basera-
des på en intervjuundersökning, där 
jag ville ha med både biodlingsproffs 
och hobbyodlare. Syftet var att ta re-
da på hur biodlare av olika storlekar 
ser på sin verksamhet ur ett lönsam-
hets- och affärsutvecklingsperspek-
tiv. Totalt intervjuade jag 15 biodla-
re, varav sju var heltidsarbetande yr-
kesodlare.

Förutom intervjuer gjorde jag en 
omfattande litteraturöversikt över 
ämnet. Utomlands har biodling och 
biodlingens produktivitet studerats 
mycket. Utmaningen är dock att stu-
dierna är detaljerade och främst be-
rättar mest om situationen i forskar-
nas hemländer. Allmän information 
finns åtminstone ännu inte på inter-
nationell nivå.

Odlarna har samma uppfatt-
ning om produktivitetens 
bromsar

I min forskning belyste jag fyra hu-

Hur kan man förbättra 
biodlingssekorns produktivitet?
I sin pro gradu-avhandling undersökte Lumi Drozzin vad finländska 
biodlare har för tankar om att utveckla biodlingssektorns produktivi-
tet. Enligt studien kan ett noggrant utformat varumärke, nya teknis-
ka lösningar och försäljning av honung utomlands åtminstone vara 
några lösningar för att förbättra produktiviteten.

vudämnen: biodlingsmetoder och 
-åtgärder, redskap och verktyg för 
biodlare, finansiella investeringar i 
biodlingssektorn och odlarnas, jord-
brukarnas och konsumenternas ut-
bildningsnivå. I dessa delområden 
känner biodlarna att de kan mest 
påverka produktiviteten i sin egen 
företagsverksamhet, och inom dessa 
områden har tidigare forskning också 
funnit den mest lovande utveckling-
spotentialen i andra delar av världen.

Vissa fördomar bröts redan på 
ett tidigt stadium i undersökningen. 
En överraskning var till exempel att, 
oberoende av verksamhetens omfatt-
ning, identifierade alla biodlare sam-
ma faktorer som bromsade lönsam-
heten. Således är hobbyodlare, del-
tids- och heltidsodlare mycket över-
ens om vad som saktar ner, bromsar 
eller till och med hindrar sektorns 
lönsamhet och utvecklingen av affärs-
verksamheten. En annan viktig obser-
vation var att förebyggandet av para-
siter och sjukdomar upplevs ta upp 
mycket av biodlarens tid, men det är 
inte den största utmaningen, när det 
gäller produktivitet.

Alla intervjuade biodlare var väl 
medvetna om produktivitetsfrämjare 
och bromsar i sin egen verksamhet. 
Många har också en tydlig plan för 
hur de skulle kunna utveckla sin egen 

verksamhet. Det största problemet är 
dock bristen på kontanter för inves-
tering. Samma anledning kom fram 
gång på gång: man har provat allt för 
att effektivisera verksamheten, men 
vinsten från försäljningen av honung 
räcker inte för att expandera den nu-
varande verksamheten.

Utveckling inom varumärken, 
teknik och export

Av studiens slutresultat kan man dra 
slutsatser om vart den allmänna ut-
vecklingen av sektorn bör riktas. Bi-
odlarens eget varumärke kommer 
att betonas ännu mer i framtiden. 
En trevlig och personlig berättelse, 
visuell identitet och producentens 
värderingar kan öka attraktiviteten 
hos närproducerad honung i butiks-
hyllorna. Användningen av ny teknik 
kan både ytterligare öka effektivi-
teten i biodlingsverksamheten och 
skapa helt nytt utbud på marknaden 
för dataekonomi.

Utöver dessa är Finlands rykte ut-
omlands i toppklass, och i synnerhet 
finländska livsmedel uppfattas som 
av hög kvalitet på andra håll i Euro-
pa och Asien. Således är utveckling-
en av internationell verksamhet ett 
mycket viktigt sätt att öka efterfrågan 
och produktiviteten i verksamheten.

Lumi Drozzin

Läs mera: Pro gradu-avhandlingen som ligger till grund 
för artikeln "Profitability as a critical indicator for the de-
velopment of Finnish beekeeping" finns i elektronisk form 
på lugeja.ee/record/2034453
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Du hinner fortfarande besvara skördeenkäten
Varje höst samlar FBF in data från sina medlemmar om biåret genom en skördeenkät. Med hjälp av erhållna data 
sammanställs årligen den viktigaste statistiken om biodling. Vi använder statistikuppgifterna till exempel för att 
planera FBF:s verksamhet och följa upp dess effektivitet samt för att tillvarata våra medlemmars intressen. En 
sammanfattning av enkätmaterialet publiceras också i tidningen Mehiläinen 1/2023.

Vi behöver så många svar på skördeenkäten som möjligt, för att vår statistik ska vara tillförlitlig. Varje svar är 
värdefullt. Enklast svarar du på enkäten på förbundets hemsida. En länk till undersökningen på både finska och 
svenska har publicerats i den senaste biodlarbulletinen. En direkt länk till enkäten är: mehilaishoitajien-liitto-lv.
creamailer.fi/survey/nctwwsxc8udrf.

Kontaktuppgifterna till dem som svarat på enkäten behandlas i enlighet med FBF:s dataskyddsmeddelande 
och uppgifterna om enskilda biodlare publiceras inte någonstans. Enkäten kan besvaras fram till 22.12.2022. Ett 
överraskningspris kommer att dras bland alla, som har anmält sin e-post. Så det är värt att delta!

Anneli Salonen

Camillas hörna

Vintern har anlänt och här i Tenala har vi också fått 
snö. Den kanske ännu smälter bort men just nu 
ligger den kvar och gör att allting verkar lite ljusare.

Biodlingens hörnstenar: 
god praxis, underhåll och noggrannhet

Innan våren är det bra att gå igenom kupmaterialet, 
smälta ner alla mörka ramar och rengöra kupmaterialet. 
Träkupor är lätta att desinficera genom att flamma dem 
med eld och styroxkuporna med hett vatten. Det är bara 
nödvändigt att använda desinfektionsmedel om man har 
sjukdomar. Viktigt är att noggrant rengöra kupor och ramar 
som har avföringsfläckar eller mögel. Gamla ramar kan 
rengöras genom att koka dem i en sodalösning (6 %) eller 
lutlösning (2 %). Speciellt viktigt är det att koka ramarna 
om man har amerikansk yngelröta. Man skall vara försik-
tig då man behandlar ramarna i kokande vatten. Lut är 
frätande så det är bra att åtminstone ha skyddsglasögon 
och skyddshandskar på sig. De redskap och verktyg som 
man använder i honungshanteringen är även bra att se 
över och kanske förnya.

Rester i vaxet

Bivaxet speglar omgivningen. I vaxet hittar man alla de 
ämnen som biodlaren har använt men också det som 
grannarna har använt på sina åkrar och trädgårdar. Men 
det allra viktigaste är att biodlaren själv reflekterar över 
sina egna rutiner. Man får exempelvis inte göra några 
extra varroabekämpningar under den tid då bina samlar 
in nektar. Ämnen som lagras i vaxet kan också utsöndras 
i honungen. Det är länge sedan Apistan användes men 
fortsättningsvis hittas det spår av den aktiva substansen 
tau-fluvalinat i vax. Som tur är används det i Finland inte 
antibiotika i biodlingen.

Planera skötselåtgärderna

Bäst är det att planera skötselåtgärderna på förhand. Den 
långa varma hösten har säkert gjort det att kvalstermäng-
den i kuporna har ökat. Om nedfallet vid oxalsyrabehand-
lingen är över 200 kvalster så lönar det sig att förbereda 
sig för en vårbehandling. Då bör bekämpningen ske inom 
en vecka efter rensningsflygningen. En senare behandling 
tar hårt på bina och resultatet blir också sämre. Om man 
missar detta tillfälle så nästa gång man bekämpa är i maj 
efter att vinterbina har dött och det finns unga bin i kupan. 
Då bekämpar man med myrsyra. Sedan under sommaren 
gör man bara odlingstekniska åtgärder för hålla varroan 
stången.

Aromföreningarna berättar honungens ursprung

År 2016 började svenskarna Viktoria Bassani och Matias 
Lundgren undersöka honung med en aromföreningsana-
lys som baserar sig på gaskromatografi. Man kan urskilja 
800 aromämnen i honung. Med hjälp av ämnena kan man 
bestämma honungens växtursprung, aromprofil, geogra-
fiska ursprung, eventuell jäsning och hur honungen har 
lagrats. Dessutom kan man avgöra om det verkligen är 
äkta honung. Från Finland har det även skickats in prover. 
Målet är att i något skede kunna erbjuda laboratorietjäns-
ter åt biodlarna. För tillfället fungerar laboratoriet med 
projektpengar och pågår ännu till hösten 2023. Förbundet 
utmanar lokalföreningarna att samla ihop 20–30 prover. 
Med hjälp av dessa försöker man avgöra med vilka arom-
föreningar man kan känna igen regional honung. Ta gärna 
kontakt med Anneli Salonen: anneli.salonen@hunaja.net 
eller 050 470 6411.

Jag önskar er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År.
Camilla


