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Nyhetsbrev från förbundsstyrelsen, september 2020 
 
Nedan följer några områden där vi vill förmedla vad vi just nu arbetar med och också vad som 
berördes vid förbundsstyrelsens senaste styrelsemöte, 12-13 september. Föreliggande brev är 
något längre jämfört med tidigare nyhetsbrev, då vi inte skickade ut något brev i maj eftersom 
styrelsens möte då ställdes in.   

Just nu genomgår vi något som ingen av oss hade några tankar om när vi ringde in det nya året! 

Vårt samhälle och hela världen har under det senaste halvåret utsatts för stora påfrestningar. 
Först och främst är det många som dött och andra som blivit smittade har fått bestående men, 
som man kanske aldrig kommer att återhämta sig ifrån. Vår ekonomi och hela vårt 
samhällsmaskineri är satt under stark press. Vårt förbund är givetvis en spegel av allt detta, men 
vi kan samtidigt konstatera att biodling går alldeles utmärkt att utöva, utan några direkta 
begränsningar utifrån Coronan. De delar som påverkat förbundet är våra möjligheter att träffas, 
utbyta erfarenheter och framförallt utbilda nya medlemmar inom vårt ämnesområde. De tydliga 
signaler vi får, som i sig inte är någon överraskning, är att många saknar den sociala 
gemenskapen när vi träffas. Det som är glädjande och det som vi upplever som mycket positivt, 
är alla kreativa lösningarna som ser dagens ljus. Just detta förhållningssätt ger oss gott hopp om 
att hålla ut i vår verksamhet och se bortom slutet på den nu pågående pandemin. Det som är 
viktigt är att vi håller ut! Det är ingen mening att under ett halvår inta försiktighetsåtgärder och 
sedan, innan pandemin ebbat ut, vara oförsiktig och agera som att faran är över. Låt oss därför 
vara kloka och långsiktiga i vårt agerande, som hjälper oss att uppnå att alla finns i livet, när vi 
på allvar kan blåsa faran över!            

Vi har så här direkt efter säsongen ingen entydig information hur biodlaråret varit, men det 
samlade intrycket är att den varit medelmåttig och på många håll sämre än genomsnittet. Dessa 
signaler kommer både från södra Sverige och från våra biodlare i norr. Varm vinter, relativt 
skaplig vår, en alldeles för kall maj-månad, är det som vi fått höra. Juli lyfts också fram som en 
förhållandevis kall månad. På platser med ljung, har en del haft ett bra resultat och fått mycket 
ljunghonung. Utmaningarna är minst sagt många inom biodlingen, vilket också gör det så 
fascinerande. 

 

Medlemsutvecklingen 

I skrivande stund ligger vi oerhört nära 16 000 medlemmar, vilket innebär att förbundet ökar för 
tolfte året i rad. Vi kan bara spekulera i hur det varit utan Coronan, med tanke på att en del 
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nybörjarutbildningar blivit inställda? Å andra sidan är det flera som funnit biodling som ett 
möjligt intresseområde att utöva, just under pågående Corona-pandemin, pga av att man varit 
hemma och att själva utövande kan utföras, med bibehållande av social distansering.      

  

Vår ekonomiska ställning 
 
Eftersom en rad olika möten och andra aktiviteter blivit inställda under året i kombination med 
en fortsatt stark medlemstillströmning, utöver det som vi har budgeterat för, samtidigt som 
flertalet andra budgetposter utvecklat sig enligt budget, medför detta att vårt ekonomiska resultat 
ser starkt ut per sista augusti. Ett starkt resultat är ju i vårt förbund inget självändamål, utan vi 
vill ju framförallt att planerade möten, konferenser och andra aktiviteter skall genomföras, vilket 
inte har varit gångbart under innevarande år. Samtidigt kan vi självklart leva med ett överskott 
för innevarande år och använda sådana medel på ett klokt sätt framöver. 
 
 
 
Verksamhetsplan 

Även om vi just nu är inne på år två för vår styrelse, där arbete pågår för att leva upp till det som 
utlovats, har vi också ett arbete på gång med att mejsla fram den kommande Verksamhetsplanen 
för beslut vid vårt RFM i april 2021. Inget nytt under solen brukar man säga och självklart är det 
på det viset att den kommande planen, innehåller fortsatta ambitioner inom de områden som vi 
tidigare pekat ut.  

Vi har i remissomgången som vi hade i våras fått in synpunkter från våra distrikt och det som är 
glädjande är att det som framhålls, är de områden som vi har fokus på. Vid ordförandeträffen i 
oktober kommer vi givetvis stämma av att vår kommande plan stämmer överens, med det som 
vår organisation förväntar och vill att vi skall fokusera på. Den grundläggande gemensamma 
ambitionen är att skapa verksamhet, som berör många i vår organisation, dvs utveckla områden 
inom vår kärnverksamhet.  

 

Utbildningsfrågor 
 
En stor del av vårt arbete centralt handlar om utbildningsfrågor, vilket är något som hela vår 
organisation vill att vi fokuserar på: 
 

• Nya honungsbedömningsreglementet. Är nu utrullat och inom många föreningar har 
man övergått fullt ut till det nya materialet. Coronan satte här en del käppar i hjulen när 
det gäller genomgång/utbildning av det nya konceptet, varför vi i ett tidigt skede 
beslutade att man givetvis under 2020 kan köra enligt den tidigare modellen.    
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• Rationell biodling.  Här håller kommittén utifrån medel från Nationella Programmet 
för Biodling (NPB) att formera sig i nya satsningar. 

• Cirkelledarutbildningar. Ligger i pipelinen att starta upp, där vi vet att det finns en 
stor efterfrågan. 

• Ny filmproduktion. Här pågår ett arbete med att byta ut den danska filmen mot en 
uppdaterad svensk version. Arbetet är nu inne i en slutfas, där allt material skall 
”klippas” ner till en slutversion.     

• Drottningodling. Här har förbundet också erhållit medel i NPB från Jordbruksverket 
och kommittén ”tjuvstartade” innan sommaren med en digitalt genomförd utbildning. 
Arbetet går nu in i intressant fas under det kommande året.  

• Bihälsa. Här erhöll vi också NPB-medel för att ta fram en översättning av en engelsk 
”benficksbok”. En bok som man kan ha med sig ut i sin biodling och som på ett 
illustrativt sätt kan förklara, vad man eventuellt råkat ut för och hur det skall åtgärdas. 
Detta arbete sträcker sig ett år i framåt i tiden. 

• Godkänd Biodlare. Denna utbildning har under flera år varit en uppskattad utbildning, 
som drivits och arrangerats av Jordbruksverket. Förbundet har nu ambitioner på att 
fortsättningsvis, via vår egen organisation, organisera denna utbildning.  

• VSH-arbetet. Detta NPB-projekt är nu inne på sitt kanske sista år i den tappningen som 
det haft från början och alla involverade funderar nu på hur fortsättningen skall gestalta 
sig.   

 

 
Internationellt arbete 
 
Här är det bla Europas nya Jordbrukspolitik som står i fokus. Via vår medverkan i 
”Brysselbaserade” organisation, BeeLife, gör vi vad vi kan för att påverka beslutsfattarna att inte 
glömma bort de yttre betingelserna för vår bin, dvs det nödvändiga i att vi inom jord- och 
skogsbruk måste komma ner i ett minimum i användningen av olika bekämpningsmedel, 
samtidigt som betingelserna för både tama och vilda bin/insekter måste beaktas. För vårt 
internationella arbete får vi också medel ur NPB.    
 
 
 
Standardiserings/ISO projektet 
 
Detta är ett mycket långsiktigt internationellt projekt, med inriktning att fastställa internationell 
överenskommelser/standards för olika biprodukter, inte bara vad avser honung. Sverige är det 
enda nordiska landet som deltar och arbetet kommer att pågå under många år.    
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Biodlingskonferenser  
 
Under hösten återkommer våra uppskattade konferenser och nu blir det en kombination av både 
fysiska möten och webbsändningar.   
 
Följande platser har vi planerat att besöka i höst: 
 

• Halland, Varberg, 3 oktober 
• Skåne, 4 oktober  
• Sörmland, Eskilstuna, 24 oktober 
• Östergötland, Skänninge, 25 oktober  

 
 
Ny medlemsundersökning hösten 2020 
 
En ny medlemsenkät håller på att ta form och detta var också något som låg med i vårens 
remissarbete. Utifrån de svar vi fick in, kan vi grovt beskriva läget enligt följande: 
 

• Merparten anser att tidigare enkäter varit bra, dvs frågornas art och antal. 
• Några distrikt anser att vi skall ha något mindre antal frågor. 
• Något distrikt har ansett att vi skall ta reda på ännu mer, dvs inte vara rädda för ett något 

större antal frågor. 
 
Detta är nu sammanvägt och resultatet blir att vi behåller huvudstrukturen och att det blir något 
färre antal frågor, gissningsvis någonstans mellan 30-35 frågor, mot förra enkätens 43 frågor.  
 
Vi vill i detta sammanhang tacka de distrikt som lagt ner mycket tid och arbete med att komma 
med konstruktiva förslag, både vad gäller frågornas innehåll och i vilken ordningsföljd som 
frågorna har i enkäten. Som tidigare år samarbetar vi med Universitetet i Linköping, där två 
studenter under handledning utför uppdraget för vår räkning. Enkäten skickas ut till alla som har 
mailadresser och förra gången hade vi en svarsandel på 54 %, vilket anses som extremt bra. Låt 
oss alla nu uppmuntra och påminna varandra om att ta sig några minuters tid för att svara på den 
kommande enkäten, med inriktningen att landa på en ännu högre svarsandel! Vissa delar av 
svaren är oerhört värdefulla för oss centralt, inte minst när vi har olika myndighetskontakter som 
efterlyser faktauppgifter om hur biodlingen ser ut i vårt land. Vi är den sammanhållande 
organisationen, som har denna förmåga, att kunna ta fram sådant faktaunderlag.  
 
Undersökningen skickas ut i mitten på oktober. Distrikten erhåller sina rapporter efter 
trettonhelgen.   
 
 
 
Material inför föreningarnas årsmöten 
 
Detta material är nu utskickat och är i långa stycken ett ganska omfattande material. Här är det 
viktigt att vi alla hjälps åt och stöttar våra föreningar. Vi centralt finns givetvis till hands och vi 
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tror att både distrikt och grannföreningar kan bistå med en bra dialog hur olika delar kan 
genomföras, inte minst med tanke på pandemin.      
 
 
     
 
Distriktordförandekonferens 17-18 oktober i Skänninge 
 
Som vi tidigare har meddelat har styrelsen beslutat att genomföra mötet som planerat, med den 
skillnaden att vi också kommer att sända ut konferensen via en Webbsändning Live. Kan eller 
vill du inte åka till Skänninge, så är vi angelägna av om du kan avsätta tid för ett deltagande via 
den kommande sändningen. Om man inte själv som ordförande kan delta, går det naturligtvis 
utmärkt att någon annan från distriktsstyrelsen deltar. Vi har behov av att orientera oss från båda 
håll, hur vi tänker, vad vi håller på med och hur framtiden skall planeras. För vår 
verksamhetsutveckling är detta möte mycket betydelsefullt!    
 
 
 
Viktigaste budskapet just nu! 
 

• Att vi fortsätter vår uthållighet när det gäller att hantera Coronan. 
• Att vi alla bidrar till att hålla igång vår verksamhet, trots begränsningar genom de 

rekommendationer som hindrar att vi träffas. 
• Att vi ser bortom rådande pandemi och att vi är hoppfulla att vi inom ett år har ett 

tillförlitligt vaccin.  
   

 

Nästa nyhetsbrev 

Planeras att skickas ut i mitten av december, efter förbundsstyrelsens möte 5 december.  
 
 
 
 
Bästa hälsningar från förbundsstyrelsen!   
 
 
Skänninge 2020-09-16 

      
Förbundsstyrelsen, genom Jonas Eriksson, förbundschef.   

 


