
 

Journal Nr 2021-1790 
 
Projekttitel  
Bihälsa, samverkan 
 
Projektägare 
Sveriges Biodlares Riksförbund 
 
Projektledare 
Richard Johansson 
 
Sammanfattning (max 1000 tecken)  
Bihälsa är och har länge varit ett prioriterat område hos biodlarna och dess 
organisationer. Under flera år har biodlingens Samverkansråd identifierat angelägna 
områden för svensk biodling där gemensamma åtgärder kan göras. Bihälsa har då 
varit ett tydligt exempel på ett sådant område med angelägna behov. I Biodlarnas 
medlemsundersökning hamnar också bihälsa i topp av ämnen som medlemmar vill 
lära mer om och som de anser högst prioriterat. Genom upprättandet av en 
gemensam bihälsoplattform som förmedlar evidensbaserad kunskap och verifierar 
rådgivning inom bihälsa tillgodoser vi flera av biodlarnas önskemål och behov. I 
samband med ikraftträdandet av den nya djurhälsolagstiftningen sker 
regeländringar och kraven på den enskilde biodlaren kan komma att öka. Flera 
kompetenshöjande åtgärder kommer kunna genomföras via plattformen och dessa 
kan dessutom nivåanpassas efter behov så som storlek på biodling med mera. 
Genom sidan ska biodlaren få alla de verktyg som den behöver för en god 
djurhållning, bättre förebyggande sjukdomsarbete och lägre vinterförluster i sin 
biodling. I projektets andra fas kommer material börja rullas ut i form av diverse 
utbildningsprogram både i formen av fysiska medlemsutbildningar men också som 
webbaserade föreläsningar. 
 
Resultat (max 2500 tecken)  
Under det första året har projektet fokuserat på att bygga en gemensam 
bihälsoplattform. Här är målsättningen att vi ska samla större delen av branschens 
bihälsoarbete och sidan ska fungera som ett nav för vidare kunskap i ämnet. De 
delar som arbetats med är initialt uppbyggandet av webbsidan friskabin.se och dess 
innehåll. Projektledare tillika bihälsoutvecklare på Sveriges Biodlares Riksförbund 
samt deras kommunikatör har lett arbetet och utformat plattformen och dess 
funktion. En större grupp med sakkunniga inom bihälsoområdet har bidragit med 
material till sidan. Denna grupp består av representanter från de regionala 
bihälsorådgivarna, SLU, Jordbruksverket samt Biodlingsföretagarna. Revidering och 
publicering har gjorts inom områden som bina och deras sjukdomar, bigården och 
dess miljö, lagstiftning för biodling samt biodlarens åtgärder för att förebygga 
smitta. Då projektet är flerårigt kommer arbetet fortsätta under nästa 
projektperiod med målet att färdigställa plattformen och erbjuda rådgivning samt 
delge kunskap om god bihälsa. Arbetet med nivåanpassade bihälsoplaner har också 
påbörjats och slutförs i nästa projektperiod. 
 
 



 

 
Resultatspridning (max 1000 tecken)  
I projektets nästa steg kommer sidan friskabin.se att marknadsföras till landets alla 
biodlare främst genom sociala medier, branschtidningar och utbildningsinstanser. 
Projektledaren kommer rapportera om projektet via artiklar i tidningarna 
Bitidningen och Gadden.   
  
Utvärdering (max 1000 tecken)  
Projektet är i uppstartsfas och blev kraftigt försenat inledningsvis. Ytterligare 
sakkunniga personer kommer knytas till projektet i en referensgrupp för att snabba 
på hantering och data som ska publiceras samt de utbildningsprogram som ska tas 
fram. Hittills har reaktionerna från branschen kring projektet varit mycket positiva 
då en samlad plattform för evidensbaserad kunskap och rådgivning länge 
efterfrågats. 
 
Ekonomi (max 1000 tecken)  
Totalt har projektet förbrukat 434 329kronor av de 595 000 som beviljades. Medlen 
är fördelade på  
Lönekostnader 150 753 samt Övriga kostnader 283 576.  
 
Engelsk summary (max 1000 tecken)  
Bee health is and has been a priority of beekeepers and their organizations for a 
long time. For several years, the Beekeeping Collaboration Council has identified 
special focus areas for swedish beekeeping where joint actions can be made. Bee 
health has then been a clear example of such an area of urgent need. In the 
Swedish Beekeepers Associations annual members survey, bee health also ends up 
at the top of topics that members want to learn more about and that they consider 
the highest priority. Through the establishment of a special bee health platform 
that provides evidence-based knowledge and verifies counseling in bee health, we 
meet several of the beekeepers requests and needs. In the new animal health 
legislation, regulatory changes are taking place and the demands for better 
knowledge about bee health may increase. Self monitoring programs will be 
implemented via the platform and these can also be level-adapted as needed for 
exampel in relation to size of beekeeping operation and more. Through the page, 
the beekeeper will get all the tools they need for better health and lower winter 
losses in their beekeeping. In the second phase of the project, the information will 
begin to be rolled out in the form of various educational programs both in the form 
of traditional members education but also as web-based lectures. 
 


