
  

  
Mo�on   angående   cer�fiering   och   kvalitet   i   utbildning   av   biodlare   �ll   Förbundets   årsstämma   

  
Farsta   Södertörns   Biodlareförening   har   skickat   in   en   mo�on   som   Styrelsen   för   Stockholms   Biodlardistrikt   
�llstyrkt.   Vi   tycker   a�   den   går   helt   i   linje   med   våra   egna   tankar   och   de   diskussioner   vi   har   ha�   under   de   
senaste   åren   i   distriktsstyrelsen.   Speciellt   med   tanke   på   a�   vi   inom   distriktet,   enligt   Coloss-studien,   har   ha�   
en   hög   dödlighet   som   ligger   över   genomsni�et   i   Sverige.   I   Preben   Kris�ansens   analyser   kan   man   se   a�   
nybörjare   har   en   högre   bidödlighet   än   yrkesbiodlare   och   a�   de   som   behandlar   mot   varroa   har   en   lägre   
bidödlighet.   
Stockholmsdistriktets   föreningar   har   växt   kra�igt   under   de   senaste   åren   och   det   är   en   ny   genera�on   
biodlare   som   börjar   med   biodling.   De   är   yngre   och   medelålders,   många   bor   i   villa   och   tycker   a�   pollinering   
och   gröna   tjänster   är   vik�gare   än   honungsskörd.   
Många   grund-   och   introduk�onskurser   ger   inte   �llräcklig   kunskap   för   a�   hålla   bin.   Innehållet   i   utbildningen   
kanske   är   rä�   ur   e�   tekniskt   perspek�v,   men   kursdeltagarna   ges   inte   �llfälle,   eller   tar   inte   själva   ansvar   för,   
a�   lära   sig   och   �llämpa   den   kunskap   de   blivit   presenterade.    
Därför   vill   vi   utöka   kursutbudet   och   sam�digt   höja   kvaliteten,   målinrikta   utbildningarna,   samt   kvalitetssäkra   
utbildningsnivån   bland   biodlare   i   Sverige.   Målet   är   a�   e�ersträva   friska   bin   och   det   kan   vi   mäta   genom   
nyckeltal   t.ex.   bidödlighet,   utbildningsnivå   på   biodlare   och   antalet   cer�fierade   biodlare.   Dessa   nyckeltal   
skulle   även   kunna   användas   för   a�   säkerställa   a�   utbildningarna   har   rä�   innehåll   och   a�   innehållet   är   
anpassat   för   biodlarens   mognad.   

  
Vi   ser   gärna   a�,   e�er   Grundkursen,   den   fortsa�a   utbildningen   byggs   upp   i   moduler   och   a�   varje   modul   
avslutas   med   e�   prov.   Flera   godkända   resultat   på   olika   moduler   kan   kombineras   för   a�   erhålla   e�   cer�fikat   
i   olika   steg.   
  

Vi   yrkar   därmed:     
- a�   stämman   ålägger   Förbundet   a�   ta   fram   kvalitetskriterier   och   cer�fieringar   för   

biodlarutbildningar   i   minst   tre   steg.   Från   tex   grundkurs,   fortsä�ningskurs   �ll   del�ds-   och   
yrkesbiodlare.   De�a   samarbete   bör   ske   �llsammans   med   Jordbruks-   och   Livsmedelsverket,   
Folkhögskolorna   och   Biodlingsföretagarna.   

- a�   ta   fram   en   cer�fiering   i   de   olika   stegen.     
- a�   ta   fram   en   process   för   a�   säkerställa   vidareutvecklingen   av   utbildningarna   
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