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Svågadalens Vildhonung   Daniel Ekblom, biodlare och vice länsordf 

Har varit biodlare sen -09 

Gått från 8 kupor till 50 nu. Mål 150 st och 6 ton honung. 

Säljer honung, bivaxsalva, vaxljus, bastuhonung, pollen, avläggare till nya samhällen 

Krav och ekologiskt sen -14 

Kursledare sen -15 i Hudiksvalls Biodlarförening 

 

Beskrev hur bikupan är uppbyggd 

Olika typer av bin:  

 1 drottning 

 10 000-60 000 arbetare - från befruktade ägg 

 500-2000 drönare - från obefruktade ägg)  

Drönarslakt till vintern 

När det behöver bli en ny drottning matar bina med en speciell drottninggelé 

Feromoner – dofter från drottningen 

Binas språk genom dans. Snabbare = närmare till fyndplatsen 

Har olika uppgifter beroende på åldern: ambin, städbin, putsbin, vaktbin, värme, flygbin sista stadiet 

för de äldsta 

Normalt lever ett honbi 5-6 v 

Avelsarbete för att göra svärmningströga samhällen 



Biåret:  

1. Vinter – bina i vinterklot för att hålla värmen, biodlaren tar bort snö, skyddar mot möss etc 

 

2. Mars – rensningsflygning, bajsar av sig, producerar yngel, pollen och foder/honung behövs 

 

3. Vår – bina samlar pollen och lägger ägg 

 

4. Sommar – bisamhället ökar i styrka, producerar honung, biodlaren ökar platsen (fler lådor), 

kollar svärmning, gör nya samhällen, skattar honung 

Skattning genom att skaka av bina, sätter ramen övertäckt på annat ställe. Alt bitömmarlåda, borste, 

blås 

Slungning med avtäckningsgaffel för att ta bort täckvaxet. Alt maskiner i olika prisklasser. Sen typ en 

centrifug. 

Silning av sumpen. Pumpas upp i en klarningstank i tre dagar där vaxpartiklar t ex flyter upp. Alt 

vanlig sil.  

Rörning för att avlägsna skum. Svensk honung kristalliserar sig p g a lägre halt druvsocker än t ex 

acacia-honung som håller sig flytande längre. Kan ympa ny honung med gammal honung.  

5. Hösten – bina minskar i styrka. Sparar lite honung, sockervatten, bifor – hellre för mycket 

mat än för lite. Slutskattat, invintrar bina, ev varroabehandling.  

Sjukdomen varroa ser ut som bruna fläckar på bina. Motsvarande storlek av skadedjuret på en 

människa vore som en kanin! 

Björn kan välta och dra med sig hela kupor. Kan sätta upp elstängsel som skydd. Bidrag från Lst. ”I 

Stockholm får jag inget bidrag från myndigheterna för att sätta in ett inbrottslarm mot människor!” 

Honung, vax, pollen, propolis antibakteriellt, ev drottninggelé 

Pollineringen är oerhört betydelsefull! 

 

Sen såg vi filmen ”Inte bara honung” – en både vacker och skrämmande film.  

 



 

 

 

Rikskansliets Eva Lindberg och riksstyrelsens Carolina Klüft föredrog förslaget till nya 

verksamhetsriktlinjer ”Framtidsstrategin” och arbetsprocessen (se bilagor). Efter det följde 

gruppdiskussioner och införande av nya förslag i verktyget VoteIT. Läs mer och tyck själv på 

https://riksforeningen.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/remissen-for-verksamhetsriktlinjerna-

ar-oppen/ 
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Tack alla deltagare och fotograf Sara Bodlund! 

 


