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Österåkers biodlarförening rekommenderar birasen Carnica (Apis mellifera carnica) 

 

Österåkers biodlarförening vill verka för att bina i vårt område så långt som möjligt är av en 

och samma ras och rekommenderar därför biodlare att använda rasen Carnica. Biodlare väljer 

själva vilket slags bi de skaffar, men vi hoppas att många väljer att följa vår rekommendation. 

 

Vi är en förening för ALLA biodlare 

Vi vill poängtera att man som biodlare med annan ras än Carnica inte ska känna sig utesluten 

att vara medlem i vår förening. Vi i Österåkers biodlarförening verkar för ALLA biodlare i 

vårt område.  

 

Snällare bin och bättre möjligheter till samarbete  

Att så långt som möjligt undvika rasblandningar är viktigt då vissa blandraser kan bli mycket 

aggressiva. Har man olika raser inom samma område (t.ex. Carnica och Buckfast) är risken 

större att bina vid friparning (när en ny drottning flyger ut i närområdet för att para sig) skapar 

en blandras med oönskade egenskaper.  

 

Vi ser heller inga nackdelar med att försöka hålla en ras inom ett område. Den genetiska 

mångfalden störs inte då det finns tillräckligt många linjer inom de olika raserna. Det kan 

dessutom bli enklare att lokalt hjälpa varandra med tillgång till drottningar, avläggare etc. om 

flera biodlare har samma biras.  

 

Vi rekommenderar Carnica 

Carnicabiet har många bra egenskaper och dessutom är det vår uppfattning att den birasen 

redan är den mest förkommande i vårt närområde. Därför rekommenderar Österåkers 

biodlarförening Carnica.  
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Fakta om birasen Carnica/Krainer 

Carnicabiet kommer ursprungligen från sydosteuropa (Östalperna och Balkan) med en kontinental 

klimatzon. På grund av en god anpassningsförmåga och ett bra avelsarbete är Carnica idag den 

dominerande birasen i mellan- och östeuropa. Det är vår uppfattning att denna ras passar bra i vårt 

klimat och har många bra egenskaper som t.ex. 

• bra övervintring 

• lång livslängd 

• snabb vårutveckling (bra när man har en kortare växtsäsong) 

• bra anpassningsförmåga till klimat o. vegetation 

• bra vitalitet - få yngelsjukdomar o. få sjukdomar hos det vuxna biet 

• lugnt humör - snäll o. kakfast 


