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SOMMARENS  
HONUNGSVÄRLD

Doppa en jordgubbe i honung och njut! Den söta smaken fyller  
hela munnen. Du är hjärtligt välkommen att upptäcka  

honungsbiets fascinerande värld! 
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Solvarma jordgubbar och  
årets första honung.  
Mmmm...!

Att ha bin är kul för hela familjen.
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Bina hjälper naturen med 
pollinering. Och vi får honung 
för att vi tar hand om bina.

Det behövs många tusen  
bibesök i blommorna för att  
fylla en honungsburk.

POLLINATÖRER BEHÖVS

Samtidigt som bina besöker alla blommor hjälper de 
naturens pollinering. Om inte honungsbin och andra 
pollinatörer gjorde det här viktiga jobbet skulle vi andra 
få stora problem att odla tillräckligt mycket mat.

För att hjälpa pollinatörerna kan du ta det lite lugnt med 
gräsklipparen i sommar och låta gräsmattan blomma. 
Kanske bara klippa gångar i gräset? Och så kan du 
plantera växter som bina älskar och se till att det finns 
blommande växter hela sommaren.

För att få ihop nektar till ett halvt kilo honung måste bina 
göra tre till fyra miljoner blombesök. Det motsvarar en 
flygsträcka på två varv runt jorden. Och för att fylla en 
enda burk med honung går det åt runt 25 000 bibesök!

SVÄRMTELEFONEN

Om det blivit för trångt i kupan, eller om en ny drottning 
kläckts, kan bina svärma. Då tar drottningen med sig ett 
stort antal undersåtar och ger sig av för att leta efter en 
ny plats att bo på. Det händer oftast varma och soliga 
dagar och svärmen med många tusen bin kan slå sig 
ner var som helst medan de väntar på att spanarbin letar 
upp en ny bra boplats. Svärmen kan råka sätta sig i ett 
träd, på en brevlåda, en cykel eller annat knasigt ställe.

Om du får en svärm i din trädgård kan du ringa Svärm- 
telefonen hos Biodlarna. Numret är 0766-86 07 01 och 
det hittar du också på Biodlarnas hemsida.

När du knappat in ditt postnummer kopplas du direkt till 
närmaste svärmfångare, som kan ta hand om svärmen.

GÅ MED I BIODLARNA

Den som är nyfiken på att få veta mer om bin och kanske 
vill ha egna kupor är varmt välkommen att bli medlem i 
Sveriges Biodlares Riksförbund, till vardags kallat Biodlarna. 
Det är en ideellt förbund som bildades 1920 och har 
som uppgift att göra det som är bra för biodlarna och 
biodlingen i Sverige. 

Biodlarna har i dag nära 17 000 medlemmar och intresset 
att bli medlem och lära sig mer ökar hela tiden.

Många familjer går i dag med i Biodlarna och har biodlingen 
som ett gemensamt intresse. Det är spännande och roligt  
– och bra för miljön – att lära sig om de här magiska djuren 
och deras speciella värld.

KÖP LOKAL HONUNG

I svensk honung tillåts inga tillsatser, så se till att du 
köper svenskt – helst från en lokal biodlare. Då kan du 
rent av få se var bina tillverkat din honung.

För att du ska vara säker på att honungen är svensk kan 
du titta efter etiketten med Biodlarnas logotyp. För att få 
sätta den etiketten på sina honungsburkar måste varje bi- 
odlare få sin honung godkänd i en noggrann bedömning  
varje år. Det är en garanti för bästa kvalitet och att honungen 
är svensk.

0766-86 07 01

UPPTÄCKT EN BISVÄRM? RING

SVÄRMTELEFONENSVÄRMTELEFONEN

En kostnadsfri telefontjänst från Sveriges Biodlares Riksförbund

Ett riktigt sommartips kan vi bjuda på också! Passa på 
att besöka din lokala biodlare för att köpa honung och 
kanske fråga om du får ta en titt på alla bin som jobbar 
hårt i kupan.


