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Vad är Biodlarna?

Vill du börja med biodling 
eller veta mer?
Se vår hemsida www.biodlarna.se för mer info och för kontaktuppgifter.

Vill du stödja svensk biodling?
Välkommen att ge ett bidrag till SBR:s stödfond Biodlingens Vänner.

 Din lokalförening:

• Bina	hämtar	nektar	från	blommorna.	Den	omvandlas	till	honung	i	bikupan.
För att få ihop nektar till ett halvt kilo honung måste bina besöka tre till fyra
miljoner blommor. Det motsvarar en flygsträcka på två varv runt jorden.
Den som vet det förstår varifrån talesättet "flitig som ett bi" kommer.

• I	Sverige	finns	det	cirka	12	000	biodlare	vars	bisamhällen	producerar	cirka	3	000	ton
honung	per	år	men	vi	konsumerar	mer	än	dubbelt	så	mycket.	Importhonungen
kommer från Ungern, Argentina och många andra länder i världen.

• Honungens	färg	beror	på	vilka	blommor	bina	besökt.	Ljung	ger	mörk	honung
med kraftig smak. Raps, hallon och maskros ger ljus honung.

• Ett	bi	lever	upp	till	sex	månader	beroende	på	årstiden.	I	början	arbetar	det	inne
i kupan, men blir så småningom samlarbi och slutar i regel sina dagar på någon
blomsteräng, när vingarna är så utslitna att biet inte längre kan flyga hem.

• Honung	har	i	tusentals	år
använts som livsmedel
och läkemedel.

Visste du detta om 
biodling och honung?

Hur blir jag medlem?
Se vår hemsida www.biodlarna.se och klicka dig vidare under bli medlem.
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Biodling - givande 
både för dig och naturen

"Egen honung är guld värd"
Bli biodlareBli biodlare



Vi vill bli fler biodlare.
Välkommen!

Biodling är en fascinerande hobby för dig som är intresserad av naturen. 
En	hobby	som	ger	mer	än	du	anar.	Allt	som	krävs	är	intresse	och	en	plats	för	dina	kupor.	
Sveriges Biodlares Riksförbund hjälper dig att komma igång. 
Vi kan erbjuda dig studiecirklar, litteratur och erfaren hjälp under ditt första 
spännande år som biodlare.

Allt du kan göra 
med egen honung...
Honung	är	både	nyttigt	och	gott.
Du kan ha den till att:
• Bre	på	mackan
• Söta	ditt	te
• Lägga	på	gröten
• Lindra	förkylning	och	hosta
• Läka	småsår
• Baka	bröd
• Laga	mat	och	grilla
• Njuta	skedvis
• Ge	bort	i	present
• Sälja	och	tjäna	pengar

Om biodling...
Hur börjar jag? 
Se vår hemsida www.biodlarna.se för mer info 
och för kontaktuppgifter.

Hur mycket tid krävs det?
Till en början ca tio timmar per samhälle och år. Under den mest 
hektiska sommarperioden krävs tillsyn ca en gång per vecka.

Vad är ett bisamhälle? 
Under sommaren består det av en drottning, några hundra 
drönare samt tiotusentals arbetsbin. 

Var kommer honungen ifrån?
Från blommornas nektar i din trädgård och din närhet.

Hur mycket honung kan ett samhälle producera? 
I	medeltal	ca	30	kg	honung	per	år.	(Rekordet	ligger	på	över	200	kg.)

Vad gör jag med min honung? 
Du kan sälja den till vänner och bekanta eller till någon 
honungsuppköpare. Fråga hos din lokala förening hur dom brukar göra.

Är bin farliga? 
Nej, bin är inte aggressiva men kan givetvis stickas om de blir provocerade. 
Bin söker sig inte till människan, som exempelvis getingar och mygg, utan håller sig ute i naturen. 
Det är dock lämpligt att du använder skyddsutrustning vid arbetet med dina bin.
Kan man vara biodlare i ett villaområde? 
Ja, men det är bra att kolla med dina grannar först och miljökontoret i din kommun kan ha vissa krav.
Vad händer med bina under vintern? 
De klarar sig normalt sett bra i sin kupa. Under vintern håller bina värmen i kupan och äter den socker-
lösning du gav dom i höstas, för att vara klara att sätta igång när vårsolen kommer fram.

Om bin i naturen...
Ger biodling mer frukt i trädgården? 
Frukt- och bärskörden blir både större och av bättre kvalitet 
om du har bin i din närhet.
Har bina några fiender? 
Ja, som alla andra djur i naturen har bina fiender men med 
hjälp av biodlaren klarar de i regel av att bemästra dem.

F R Å G O R  &  S V A R . . .
       Viktigt

      Binas viktigaste uppgift är att pollinera växter. 
Honungen	är	en	biprodukt	i	dubbel	bemärkelse	eftersom	
det är brist på pollinerande insekter i den svenska naturen. 
Därför behöver vi fler bin och fler biodlare.

Pollineringen ger mer blommor och kan bidra till att 
utrotningshotade växter lever vidare. Den ger även större 
skördar	av	frukt	och	bär.	Inte	bara	i	biodlarens	trädgård	
utan också hos grannarna och i den omgivande naturen.

Tack vare att bidrottningen övervintrar med tusentals 
bin i kupan kommer de igång med effektiv pollinering tidigt 
på våren.

Pollineringen som bina bidrar till i Sverige beräknas 
vara värd flera hundra miljoner kronor.

Med	2-3	bisamhällen/hektar	vid	ett	rapsfält	kan	bon-
den öka skörden med mellan 5 och 15 procent.

 Intressant
      Att vara biodlare är både roligt och lärorikt. Det är lätt att bli fascinerad av de flitiga binas 

samspel med naturen.
Livet	i	bikupan,	där	varje	bi	har	en	speciell	uppgift,	växlar	med	årstiderna.	Med	bina	som	väg-

visare kan du upptäcka växter som du inte ens visste fanns i din omgivning.
 Bina överraskar ständigt och du lär dig mer för varje år. 
Men	fullärd	blir	du	aldrig.
 Som nybörjare bör du be om hjälp av en erfaren biod-
lare så du får hjälp med att få tag i snälla och svärmtröga 
bin.
 Biodling är en hobby eller näringsverksamhet som är 
givande både för dig och naturen. Biodling går utmärkt att 
kombinera med många andra verksamheter.
	 I	biodlarföreningen	träffar	du	människor	
från olika samhällsgrupper 
som delar ditt intresse.

B I O D L I N G  Ä R . . .

Honung smakar 
olika men 
egen honung 
smakar alltid bäst!




