
Motion ang utveckling av standard för grundkurser i biodling till SBR  
från styrelsen i Farsta Södertörns biodlareförening. 
 
Bakgrund 
 
Vår förening tar glädjande nog emot alltfler medlemmar. Dessvärre märker vi att många kommer till föreningen med 
mycket bristfällig kunskap i biodling trots att de har genomgått biodlarkurser. 
Många har gått en introduktionskurs, helgkurs eller en kort intensivkurs.  
De kommer till föreningen med hopp om att kunna starta sin biodlarkarriär.  
Dessvärre upptäcker de, och vi, ganska snart att de kunskaper de fått från kursen är alldeles för basala för att kunna 
klara av biodlingen på egen hand. Många har aldrig tittat ner i en bikupa eller ännu mindre lyft en biram.  
Självklart stöttar vi i föreningen dessa nya biodlarmedlemmar via mentorskap, men det blir allt mer betungande för de 
redan etablerade biodlarna och mentorerna, då frågeställningar och problem ofta är av mycket elementär karaktär. 
Sådant som borde vara självklarheter, efter en genomgången kurs är ofta stora problem. 
 
En konsekvens blir att många känner behov av ytterligare en kurs som är mer omfattande, som ger grundläggande 
kunskaper och innehåller praktik. Eller att den nye biodlaren ger upp, när bina dör för dem säsong efter säsong, utan att 
de förstår varför. 
 
I vår förening bedriver vi ingen direkt kursverksamhet, men vi får ofta fungerar som en indirekt sådan.  
I många av landets föreningar hålls egna kurser som leder till goda resultat.  
Även många externa kurshållare håller god kvalitet. 
Tyvärr finns dock ett stort mörkertal av utbildare, vars avsikter med kursen inte tydliggjorts i tillräcklig grad. Avsikten 
är inte att utbilda utan skapa intresse. Dessa kurser är dessutom ofta lika dyra som en mer kvalificerad utbildning. 
 
Biodlarintresset har ökat kraftigt i Stockholmsregionen men samtidigt visar statistiken att just Stockholmsområdet har 
höga siffror för vinterförluster.  
Vi misstänker att detta eventuellt kan hänga ihop med brister i utbildning. 
 
Vi anser därför att det skulle behövas ett utarbetande av en gemensam standard för vad en grundkurs i biodling ska 
innehålla. 
En standard som är en SBR-auktoriserad utbildning. 
 
Förslag  
 
Vi föreslår: 
 
Att SBR utarbetar en minimistandard för vad en grundkurs i biodling ska innehålla gällande teori och praktik.  
Att SBR ska verka för att sprida kursplanen till interna och externa kurshållare. 
Att SBR informerar externt om kraven gällande innehåll och omfattning för en av SBR godkänd grundkurs.  
Att kursen avslutas med ett diplom, där SBR certifierar kursens kvalitet. 
Det finns behov att få en så likvärdig utbildning som möjligt.   
 
Det är viktgt att den som hanterar djur har kännedom och kunskap om aktuell lagstiftning och Jordbruksverkets 
riktlinjer. För främst av allt vill vi ju alla att våra bin blir väl omhändertagna hos den nye biodlaren och att biodling 
framstår som en seriös och ansvarstagande sysselsättning . 


