
 

 
 

 
 

Biodling och forskning 
- Så kan resultaten nå ut bättre 

 

 Aktiva biodlare är mycket intresserade av forskningsresultat. En tredjedel 
har ändrat sina rutiner i biodlingen de senaste tre åren mot bakgrund av 
nya forskningsrön 

 Syntesen av forskningsresultat till biodlarna behöver förbättras. 
Forskningsresultaten måste bli konkreta råd 

 Det bör etableras ett branschråd för biodling och pollinering 
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i bistyrkebedömningar i en studie om hur bin påverkas av växtskyddsmedel av typen 

neonikotinoider. Foto: Maj Rundlöf.



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Bakgrunden för denna rapport är ett uppdrag från regeringen i 

regleringsbrevet för 2014.  

Jordbruksverket har tillsammans med SLU gjort en översyn om hur en 

samordning av biodlingsfrågorna kan utvecklas så att 

forskningsresultat bättre når ut till aktiva biodlare och andra berörda 

intressenter.  

I rapporten beskriver, analyserar och utvärderar vi nuläget och 

presenterar förslag på förbättringar. 
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Sammanfattning 

Syftet med utredningen är att se över hur samordningen av biodlingsfrågor kan 

utvecklas för att bättre nå ut med forskningsresultat till aktiva biodlare och andra 

berörda intressenter. 

Intresset för bin och biodling är stort. Biodlarorganisationerna får många nya 

medlemmar och det är delvis nya målgrupper som attraheras av biodling. Den svenska 

forskningen om bihälsa och pollinering har fått betydande anslag och SLU har tagit 

initiativ till många projekt de senaste åren. Inom andra områden än bihälsa och 

pollinering finns det idag liten eller ingen forskning eller forskningskommunikation i 

Sverige. 

Det nationella honungsprogrammet är idag den viktigaste finansieringen som 

kontinuerligt möjliggör att forskningsresultat och beprövad erfarenhet förs ut till 

biodlarna i organiserad form. Programmet finansierar bland annat en nationell 

bihälsokonsulent. Biodlarna lyfter fram bihälsokonsulentens roll som ett lyckat exempel 

på hur forskningsinformation kan förmedlas till biodlare, men arbetsformen behöver 

utvecklas. 

Svenska biodlare anser att det är viktigt eller mycket viktigt att få information om 

forskningsresultat. Behovet av att snabbt få information om nya forskningsresultat 

kommer sannolikt att öka i framtiden. En tredjedel av biodlarna i vår undersökning har 

förändrat sin biodling som en följd av nya forskningsresultat. De flesta hämtar 

informationen från biodlarorganisationernas medlemstidningar samt olika webbplatser. 

Det växande intresset för biodling och de delvis nya målgrupperna medför ett enormt 

utbildningsbehov som kräver samordning, nya initiativ och nya resurser. Syntesen av 

forskningsresultat måste förbättras så forskningen leder till konkreta praktiska råd.  

Vi föreslår att: 

1) Det bildas ett branschråd för biodling och pollinering med Jordbruksverket som 

huvudman. Branschrådet kan eventuellt fungera som en nationell fokusgrupp inom EIP 

("European Innovation Partnership") 

2) Bihälsokonsulentens placering flyttas från Sveriges Biodlares Riksförbund till 

Jordbruksverket eller SLU 

3) Det anställs ytterligare minst en rådgivare med nationellt ansvar för bihälsa eller 

pollinering 

4) Det publiceras minst ett kvalitetsgranskat temanummer per år i 

biodlarorganisationernas tidsskrifter om nya forskningsresultat 

En bred sammansättning av branschrådet kan skapa förutsättningar för att lyfta sådana 

frågor som idag inte belyses tillräckligt, bland annat biodlingsteknik och marknads- och 

produktutveckling. Branschrådet kan få en viktig roll för att via rådgivarna sprida 

information om innovationer och potentiella nya produkter till biodlarna. 

 





 

 

Summary 

The purpose of this investigation is to examine how the coordination of beekeeping 

questions can be developed to better convey research results to active beekeepers and 

other interested stakeholders. 

There is a great deal of interest in bees and beekeeping. Beekeeping organizations are 

experiencing a large increase in new members, and new participants have been attracted 

by beekeeping. Swedish research concerning bee health and pollination has, recently, 

received significant funding and many new projects have been initiated. Apart from bee 

health and pollination, there is currently little or no research or research communication 

in Sweden in other areas of interest for beekeepers. 

The National Apiculture Program is presently the most important funding available to 

ensure that knowledge and proven experience are disseminated to beekeepers in an 

organized form. The program finances, among other things, a national bee health 

consultant. Beekeepers emphasize the bee health consultant’s role as a successful 

example of how research information can be communicated to beekeepers, but see 

scope for improvement. 

Swedish beekeepers believe it is important or very important to be informed about 

research results. This need is likely to increase in the future. A third of the beekeepers 

that responded to our survey indicated that they have changed their beekeeping methods 

as a result of new research. Most obtain information from member newspapers and 

various websites of the beekeeping associations. 

The growing interest in beekeeping and new target groups has prompted a huge need for 

training and will require coordination, new initiatives, and new resources. The syntheses 

of research results must improve and transformed into advice for beekeepers. 

We suggest:  

1) A sector council for beekeeping and pollination should be formed with the Swedish 

Board of Agriculture as the responsible authority. This council may serve as a national 

focus group within the EIP ( " European Innovation Partnership" ) 

2 ) The bee health consultant should, in the future, be employed by the Swedish Board 

of Agriculture or the Swedish University of Agricultural Sciences instead of the current 

employment at the Swedish Beekeepers Association  

3) At least one more consultant with a national responsibility for bee health or 

pollination should be recruited 

4) At least one peer reviewed special issue containing new research findings should be 

published each year in magazines produced by the two Swedish beekeeping 

organizations.  

A broad representation within the sector council can create the conditions for raising 

such issues that are currently neglected such as beekeeping technology, marketing and 

product development. The industry council can play a vital role in disseminating 



information about innovations and potential new products for beekeepers. 
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1 Inledning 

1.1 Ett regeringsuppdrag om samordning av 

biodlingsfrågor 

Regeringen gav i regleringsbrevet för 2014 Jordbruksverket och SLU följande uppdrag: 

”Biodling 

Jordbruksverket ska tillsammans med SLU se över hur en samordning av 

biodlingsfrågorna kan utvecklas för att bättre nå ut med forskningsresultat till aktiva 

biodlare och andra berörda intressenter. Jordbruksverket har samordningsansvar för 

redovisning av uppdraget. Redovisning av uppdraget ska ske till Regeringskansliet 

(Landsbygdsdepartementet) senast den 2 maj 2014.” 

Vi redovisar hur Jordbruksverket, SLU och andra aktörer arbetar med förmedling av 

forskningsresultat inom bland annat det nationella honungsprogrammet. Dessutom 

utreder vi om det behövs ett nytt centrum för forskning och forskningsförmedling eller 

om de existerande formerna för samverkan i stället kan stärkas och utökas. 

Syftet med uppdraget är att se över hur samordningen av biodlingsfrågor kan utvecklas 

för att bättre nå ut med forskningsresultat till aktiva biodlare och andra berörda 

intressenter. 

Effektmålet är att utveckla den svenska biodlingen genom att relevanta nya 

forskningsresultat och innovationer snabbt implementeras. Därmed kan den svenska 

biodlingens konkurrenskraft öka.  

Produktmålet är att utveckla konkreta planer för hur kunskapsförmedling av 

forskningsresultat bäst kan ske till biodlare. Vi analyserar och utvärderar nuläget och 

presenterar förslag på förbättringar. 

1.2 Genomförande av uppdraget 

En projektgrupp från Jordbruksverket och SLU har ansvaret för att ta fram underlag, 

analyser och slutsatser. Vi har valt att genomföra uppdraget i form av en utredning 

enligt Jordbruksverkets rutiner. Inom projektet har vi också genomfört en workshop och 

en enkätundersökning riktad till biodlare.  

Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR), Biodlingsföretagarna (BF) och länsstyrelsen i 

Västra Götaland har på olika sätt involverats i utredningen. De har alla medverkat i en 

workshop (avsnitt 4.1) och haft möjligheter för att komma med förslag på enkätfrågor 

(avsnitt 4.2). 
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1.2.1 Utredningens organisation 

Tabell 1. Utredningens organisation 

Roll Namn Organisation 

Beställare  Regeringen 

   

Projektledare:

  

Thorsten Rahbek 

Pedersen 

Jordbruksverket 

   

Styrgrupp: 

  

Olof Johansson 

(ordförande) 

Jordbruksverket 

 Ingrid Eilertz Jordbruksverket 

 Barbara Ekbom SLU 

   

Projektgrupp: Jackis Lannek Jordbruksverket 

 Lars-Erik Staberg Jordbruksverket 

 Gunilla Ideström Jordbruksverket 

 Ingemar Fries SLU 

 Preben Kristiansen Nationell bihälso-

konsulent 

 

1.2.2 Utredningens uppbyggnad 

Utredningen består av tre stora delar – en beskrivande del, en utvärderande del och en 

diskuterande del. 

I den beskrivande delen (kapitel 2 ”Så förmedlas kunskap från forskningen idag” och 

kapitel 3 ”Förslag till biinstitut i Västra Götalands län”) redogör vi för nuläget.  

I kapitel 2 finns information om hur Jordbruksverket, SLU med flera arbetar med 

forskningskommunikation till biodlare idag. Vi fokuserar i detta kapitel på hur den 

klassiska ”bryggan” mellan forskning och biodlare fungerar i praktiken (figur 1). 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Kunskapsbryggan mellan forskning och landsbygdsföretagare. Figur: Carin Bunnvik  

 

I kapitel 3 beskriver vi tankarna om ett biinstitut i Västra Götaland. 

I den utvärderande delen (kapitel 4 ”Utvärdering av nuläget”) redogör vi för resultaten 

av en enkät och en workshop som vi genomförde för att ta reda på hur biodlarna 

upplever forskningskommunikationen idag och vilka förväntningar de har om 

forskningskommunikationen i morgon. 

I den diskuterande delen av utredningen (kapitel 5 ”Diskussion” och kapitel 6 

”Slutsatser”) diskuterar vi forskningskommunikationen och kommer med förslag på 

förbättringar. När vi i dessa kapitel skriver att ”vi” tycker eller gör något är det ett 

uttryck för vad projektgruppen tycker och gör med styrgruppens godkännande. 

1.3 Förkortningar i utredningen 

I rapporten finns ett antal förkortningar: 

- SLU = Sveriges lantbruksuniversitet 

- LU = Lunds universitet 

- SBR = Sveriges Biodlares Riksförbund 

- BF = Biodlingsföretagarna 

- EIP = ”European Innovation Partnership”. Ett område i det nya 

landsbygdsprogrammet 

- CKB = Centrum för kemisk bekämpning på SLU 

- SV = Studieförbundet Vuxenskolan 
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2 Så förmedlas kunskap från 

forskningen idag 

I det här kapitlet beskriver vi hur vi i Sverige i dagsläget förmedlar forskningsresultat 

och främjar tillämpad forskning om bin och biodling. Med förmedling av 

forskningsresultat avser vi inte bara att rön från nyligen publicerad forskning förs vidare 

till biodlare och andra intressenter. Eftersom det hela tiden tillkommer nya biodlare är 

det viktigt att den rådgivning och att det rådgivningsmaterial som finns även förmedlar 

relevanta fakta som har sin grund i äldre forskning.  

Den kunskap vi har i åtanke i detta kapitel är baserad på vetenskapligt publicerad 

forskning, på tillämpad forskning som inte behöver vara vetenskapligt publicerad, samt 

på kunskap som har sitt ursprung i dokumentations- och utvecklingsprojekt. 

Tonvikten i detta kapitel ligger på de aktiviteter som SLU eller Jordbruksverket har 

varit involverade i under de senaste åren. Avgränsningen är gjord mot bakgrund av att 

detta är en lämplig utgångspunkt för vår utvärdering av hur informationsöverföringen 

kan vidareutvecklas och för att avgränsningen är realistisk i förhållande till uppdragets 

tidsramar. Vi har också med aktiviteter som Sveriges Biodlares Riksförbund eller 

Biodlingsföretagarna genomför med annan finansiering än sådan som administreras från 

Jordbruksverket. 

2.1 Jordbruksverket 

2.1.1 Nationella honungsprogrammet 

2.1.1.1 Vad är det nationella honungsprogrammet? 

Sverige har sedan EU-inträdet haft möjlighet att genom det nationella 

honungsprogrammet ge biodlingssektorn finansiellt stöd. Det nationella 

honungsprogrammet är treårigt och arbetas fram i nära samarbete med 

biodlingsorganisationerna och andra aktörer som är viktiga för svensk biodling. 

Finansieringen av programmet delas mellan EU och Sverige.  

Syftet med det nationella honungsprogrammet är att stimulera produktion och 

saluföring av honung. Honungsprogrammet har genom åren finansierat såväl tillämpad 

forskning som olika typer av utbildnings- och informationsinsatser.  

Medel ur programmet får finansiera projekt i någon av följande sex kategorier: 

 Tekniskt stöd till biodlare 

 Bekämpning av varroakvalstret 

 Åtgärder till stöd för laboratorier som utför fysikaliska-kemiska analyser av 

honungen 

 Rationalisering vid flyttning av bisamhällen 

 Stödåtgärder för utökningen av de minskande bibestånden i gemenskapen 



 

 

 Samarbete med organisationer som är specialiserade i genomförandet av 

programmen för tillämpad forskning inom biodlingssektorn och om 

biodlingsprodukter 

2.1.1.2 Från forskning till rådgivning 

De medel som finns reserverade inom det nationella honungsprogrammet måste sökas 

aktivt av den som vill genomföra projekt inom programmet. De aktörer som 

honungsprogrammet främst vänder sig till är biodlarorganisationer, forskare och 

rådgivarorganisationer i samarbete med biodlarorganisationerna samt 

konsumentföreningar. Det är även tillåtet för biodlings- eller honungsföretag, 

länsstyrelser och naturbruksgymnasier att söka projektmedel. Jordbruksverket 

disponerar en del medel för att anordna en årlig konferens på vilken projekt finansierade 

av nationella honungsprogrammet redovisas för biodlare och andra intresserade. 

Åtgärderna i det nationella honungsprogrammet är ibland generella och ibland 

specifika. Som exempel på generella åtgärder kan avelsarbete och kursverksamhet 

nämnas. Ett exempel på en specifik åtgärd är att det varje år genomförs en webbenkät 

om binas vinteröverlevnad. 

Varje verksamhetsår löper från den 1 september till den 31 augusti.  

Projektansökningarna kommer in cirka tre månader innan de planerade åtgärderna ska 

utföras.  Ansökningarna granskas av Jordbruksverket och av verkets referensgrupp för 

biodling och pollinering. Referensgruppen har en rådgivande funktion till 

Jordbruksverket. De råd referensgruppen ger hjälper Jordbruksverket att prioritera de 

åtgärder som kan vara till mest nytta för biodlarna. 

En del projekt är mycket tidsbegränsade aktiviteter, såsom en kurs, en konferens eller 

att ta fram ett informationsmaterial. Andra projekt löper över flera år, som 

avelsverksamhet, att ge ut tidskrifter och vissa rådgivnings- och tillämpade 

forskningsinsatser. 

När ett projekt är genomfört skriver stödmottagaren en rapport. Jordbruksverket 

publicerar dessa rapporter på sin webbplats. Om inte förr så blir nu resultaten av 

projekten offentliga och kan om så är lämpligt användas inom informations- eller 

rådgivningsverksamhet. Oftast har projektet redan redovisats i branschtidningar, på 

föreningarnas webbplatser eller i vetenskapliga tidskrifter (om det gäller tillämpad 

forskning). 

Forskning kring bihälsa som finansieras via det nationella honungsprogrammet 

förmedlas oftast till biodlarna genom att den som utfört forskningen själv skriver i 

biodlarnas tidsskrifter eller att kunskapen förmedlas via bihälsokonsulenten. 

2.1.1.3 Exempel på tillämpad forskning, dokumentationsprojekt och 

utvecklingsprojekt inom det nationella honungsprogrammet 

På Jordbruksverkets webbplats finns det sammanställningar över vilka projekt som har 

beviljats medel inom ramen för det nationella honungsprogrammet de senaste åren. Här 

nedan presenterar vi ett litet urval av projekt som har genomförts åren 2012 eller 2013 

eller som ska genomföras under år 2014. Urvalet syftar till att beskriva några sådana 

projekt som antingen innebär att vi främjar tillämpad forskning eller som kan utgöra 
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verktyg för förmedling av kunskap. Verksamheten kan vara hel- eller delfinansierad av 

nationella honungsprogrammet. 

2.1.1.3.1 SLU- projekt om varroakvalster och amerikansk yngelröta 

SLU har under verksamhetsåren 2011-2014 beviljats 2 496 000 kronor för att 

genomföra följande tillämpade forskningsprojekt: 

 Provtagnings- och saneringsstrategier för amerikansk yngelröta 

 Effekter på virusinfektioner efter varroabekämpning 

 En modell för avel för resistens mot varroakvalster 

 Orsaker till bisamhällens överlevnad med varroakvalster 

 Avel för resistens mot varroakvalster genom VSH-egenskapen 

 Bondprojektet, ett långtidsförsök med fokus på parasit-värdförhållandet mellan 

varroakvalster och honungsbin (avsnitt 2.4.2.1) 

Den kunskap som blivit resultatet av projekten har förmedlats på flera olika sätt. Dels 

har informationen förmedlats via BF:s medlemstidning Gadden och via Bitidningen, 

som ges ut av SBR. Dels har SLU:s forskare presenterat sin forskning på konferenser, 

biodlarmöten eller så har informationen förmedlats genom bihälsokonsulentens arbete. 

SLU har också varit en aktiv samarbetspartner till Jordbruksverket och till 

länsstyrelserna när det gäller att utbilda och fortbilda bitillsynsmän. Mycket av 

resultaten av den tillämpade forskningen har förmedlats till bitillsynsmännen. Genom 

att dessa har tillgång till uppdaterad information ökar sannolikheten att informationen 

också förmedlas ut till biodlare. 

SLU:s verksamhet beskrivs mer i detalj i avsnitt 2.4. 

2.1.1.4 Lunds universitet, LU - Concellae AB om mjölksyrabakterier 

Concellae AB, ett företag bildat av forskare på LU, forskar om de mjölksyrabakterier 

som honungsbina har i sin honungsblåsa. Forskningen har många gånger 

grundforskningskaraktär, varför det nationella programmet inte är den huvudsakliga 

finansiären. Det finns dock en förhoppning om att resultaten kan leda till att förstärka 

det förebyggande bihälsoarbetet. Av den anledningen har LU/Concellae AB för 

verksamhetsåren 2011-2012 beviljats 273 392 kronor för sina projekt om probiotika för 

bin och vilken roll mjölksyrabakterier har för binas hälsa.  

LU och Concellae har bland annat redovisat sina projekt på Jordbruksverkets konferens 

Blommor och bin lyfter landsbygden hösten 2011. Forskningsresultaten har också 

beskrivits och diskuterats i Bitidningen, Gadden och Nordbiaktuellt. 

Läs mer om LU i avsnitt 2.5. 

2.1.1.5 Svensk Biavel AB om avel samt varroaresistens 

Svensk Biavel bedriver inte egen forskning, men har samordnat utvecklingsprojekt som 

bygger på forskning eller beprövad erfarenhet. Organisationen erbjuder också kurser 

och konferenser som är av betydelse för avelsarbete med honungsbin. Svensk Biavel har 



 

 

till exempel samarbetat med SLU för att utveckla en systematik kring hur man kan avla 

för varroaresistenta bin. I detta projekt var även bihälsokonsulenten involverad.  

Svensk Biavel AB är helt finansierade av det nationella honungsprogrammet. Under 

verksamhetsåren 2011-2014 har företaget beviljats 1 995 375 kronor. Projekten nedan 

är exempel på projekt som har relevans för hur företaget arbetar med överföring av 

forskningsresultat till biodlare. 

 Fältstudier varroakvalstertillväxt 

 Avel för varroaresistens, fältförsök för mätning av varroakvalster 

 Kursverksamhet i genetik, inseminering och nosemadiagnostik 

 Avelskonferens 

2.1.1.6 Sveriges Biodlares Riksförbund, SBR – utbildningsprogram och 

konsulenter 

SBR är den största stödmottagaren inom det nationella honungsprogrammet och 

beviljades 9 261 615 kronor för verksamhetsåren 2011 till och med 2014. Då ingår även 

kostnaderna för bihälsokonsulenten. I avsnitt 2.6.1 kan du läsa mer om organisationen. 

Förbundet arbetar mycket med information till biodlare. Informationen handlar om allt 

som kan vara relevant för biodlare att veta, det vill säga inte bara sådan information som 

har sin grund i forskning eller beprövad erfarenhet. Mycket av informations- och 

rådgivningsverksamheten är finansierad via nationella honungsprogrammet. 

SBR har två konsulenttjänster, en för bihälsa och en för utvecklingsfrågor.  

Tjänsten som bihälsokonsulent har funnits under många år och har alltid varit 

finansierad av det nationella honungsprogrammet. Bihälsokonsulenten arbetar i nära 

samarbete med SLU. I tjänsten ingår också att delta i olika internationella 

försökssamarbeten och nätverk. Bihälsokonsulenten håller sig uppdaterad på den 

forskning som rör bihälsoområdet, deltar aktivt i olika fältförsök och förmedlar relevant 

information till biodlarna. Det kan ske genom artiklar i medlemstidningarna och genom 

att delta i biodlarmöten, på konferenser och på kurser. Även om bihälsokonsulenten är 

anställd av SBR så är tjänsten till för alla svenska biodlare oavsett 

organisationstillhörighet.  

Utvecklingskonsulentens tjänst är delfinansierad av det nationella honungsprogrammet. 

Idag är tjänsten i huvudsak inriktad på att arbeta med utbildningsfrågor. På så vis kan 

konsulenten bidra till att biodlare får tillgång till kvalitetssäkrad utbildning med sin 

grund i forskning eller beprövad erfarenhet. 

En av de utbildningsinsatserna som SBR satsar stort på är ett projekt som kallas 

Utbildningsstege. Projektet består av två delprojekt. Det ena projektet kallas för 

Utbildningskupans yngelrum och innehåller den grundläggande utbildningen av 

biodlarna. Det andra projektet kallas Skattlådorna och omfattar olika påbyggnadskurser. 

Denna del av arbetet görs i samarbete med BF. Tanken är att när hela utbildningsstegen 

är klar ska det finnas ett heltäckande utbildningspaket som biodlare dels kan arbeta med 

på distans och dels arbeta med i studiecirkelform.  
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SBR:s lokala biodlarföreningar bidrar också i att sprida kunskap från tillämpad 

forskning. Det kan till exempel ske på de föreningsbigårdar som olika lokalavdelningar 

driver. Det finns också ett projekt med instruktionsbigårdar, där man bland annat testar 

olika bekämpningskoncept mot varroakvalster. 

Det pågår ett treårigt fältförsök för att undersöka hur olika typer av foder påverkar binas 

övervintring. Bihälsokonsulenten leder arbetet.  

2.1.1.7 Biodlingsföretagarna, BF – om rationell biodling 

De projekt BF bedriver med stöd av det nationella honungsprogrammet har oftast en 

praktisk karaktär eller är av stor betydelse för den som är ekonomiskt beroende av sina 

bin. Föreningen har initierat litteraturstudier och dokumentationsprojekt där SLU 

involveras. Målet med projekten är många gånger att underlätta en rationell biodling 

och att bihälsoarbetet kan bedrivas på ett smidigt sätt även för den som har ett stort antal 

bisamhällen. 

Under verksamhetsåren 2011 till 2014 har Biodlingsföretagarna beviljats 3 956 345 

kronor ur det nationella honungsprogrammet. Då ingår även kostnader för projektet 

Bihälsan, som genomfördes tillsammans med SBR. 

En tidsstudie om upptäckt av amerikansk yngelröta är ett exempel på projekt med 

forskningsanknytning. I ett delprojekt samarbetar en yrkesbiodlare med SLU och 

dokumenterar hur man på ett rationellt sätt ska kunna undvika kliniska utbrott av 

amerikansk yngelröta. Ett annat projekt som BF har genomfört i samarbete med SLU är 

Sterilisering av kupmaterial med strålning. Även detta projekt syftar till att hitta en väg 

att förebygga problem med amerikansk yngelröta, samt att på ett rationellt sätt hantera 

material med sporer av denna bakterie. 

Föreningen genomför också olika dokumentations- och utvecklingsprojekt för att få en 

mer rationell biodling, till exempel Pall som står pall och Biblåsning integrerad i 

slunglinjen med stöd av nationella programmet. 

Förmedling av kunskap utifrån forskning sker ibland via kurser, men vanligast är att 

bjuda in forskare till föreningens årliga konferens. Denna konferens är delfinansierad av 

det nationella honungsprogrammet.  Webbplatsen och medlemstidningen Gadden är 

andra viktiga kanaler som är delfinansierade av nationella honungsprogrammet. 

Föreningen har även rådgivningsverksamhet finansierad via det nationella programmet. 

Läs mer om BF i avsnitt 2.6.2. 

2.1.1.8 Övriga aktörer 

I flera rasföreningar bedrivs avelsprojekt som är noga dokumenterade och som kan vara 

av relevans för forskningen. 

Även privata aktörer anordnar evenemang på vilka kunskap från forskningen förmedlas. 

Den 13 maj 2013 genomförde det privata företaget JU Info ett seminarium med 

välrenommerade forskare och rådgivare med rubriken Pollenväxter ger surr på slätten. 

Inför denna dag hade JU Info uppdragit åt SLU att genomföra en 



 

 

litteratursammanställning över vilka pollen som har högst näringsvärde för bin och 

andra pollinerande insekter.  

Under en helg i december 2013 genomfördes en tvådagarskurs i bihälsa, finansierad av 

det nationella honungsprogrammet. Utöver medverkan av SLU var forskare från 

Kanada och Nya Zeeland inbjudna som föreläsare på kursen. Även en mycket erfaren 

och välrenommerad amerikansk biodlare föreläste om hur han arbetar med 

förebyggande bihälsoarbete. Arrangör var ett fristående biodlingsföretag, Agreb AB, 

som startat Svensk Bihälsa. 

2.2 Beredskapsprojekt på Jordbruksverket 

Jordbruksverket har de senaste åren tagit initiativ till två större beredskapsprojekt om 

honungsbin. Projekten har finansierats av Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap. Orsaken till att en krisberedskapsmyndiget har intresserat sig för den 

svenska biodlingen är binas stora betydelse för livsmedelsproduktionen och därmed 

livsmedelsförsörjningen.  

2.2.1 Massdöd av bin 

Utredningens exakta rubrik var Massdöd av bin – samhällsekonomiska konsekvenser 

och möjliga åtgärder. Bakgrunden till denna utredning var en dramatisk massdöd av bin 

i USA och Canada under vintern 2006-2007 och de efterföljande åren. Massdöden fick 

namnet ”Colony Collapse Disorder”. Även i Sverige och i många europeiska länder har 

vi haft höga vinterförluster det senaste decenniet. Vinterförluster är skillnaden mellan 

antalet bisamhällen som invintras på hösten och antalet bisamhällen som lever den 

efterföljande våren.  

I utredningen sammanställde Jordbruksverket:  

- värdet av den svenska honungs- och vaxproduktionen, 

- värdet av pollineringen av kommersiella grödor och 

- konsekvenserna av en förlust av 40 procent av bisamhällena 

Dessutom beskrev vi ett antal hot mot den svenska biodlingen mot bakgrund av nyare 

vetenskapliga studier. De tänkbara hot mot honungsbin omfattade varroakvalster och 

virus, den parasitiska svampen Nosema ceranae, exotiska skadegörare, 

växtskyddsmedel, brist på pollen- och nektarväxter i odlingslandskapet och möjliga 

brister i den svenska biaveln och biskötseln.  

Jordbruksverket var ansvarig för utredningen, men SLU, LU, Hushållningssällskapet 

Malmöhus, bihälsokonsulenten och Aarhus universitet bidrog med texter och underlag. 

Utredningen resulterade i en rapport och en kortversion (Jordbruksverket Rapport 

2009:24 & Rapport 2009:24/Kortversion) som presenterades i biodlarorganisationerna 

tidskrifter samt på årsstämmor och konferenser för biodlare och frö- och oljeväxtodlare. 

Utredningens genomlysning av honungsbinas ekonomiska värde och av de hot som 

finns mot bina har återciterats och använts i informations- och utbildningssammanhang. 
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2.2.2 Bin, humlor, beredskapsplaner och neonikotinoider 

I detta projekt arbetar Jordbruksverket vidare med två av hoten mot den svenska 

biodlingen som identifierades i utredningen om massdöd av bin – exotiska skadegörare 

och växtskyddsmedel av typen neonikotinoider. Projektet startade den 1 juni 2012 och 

kommer att avslutas den 31 december 2014. 

Med exotiska skadegörare menas skadegörare som inte har påträffats i Sverige än, men 

som på sikt kan utgöra ett hot. I projektet utarbetar vi beredskapsplaner mot 

trakékvalster, tropilaelapskvalster, lilla kupskalbaggen och sammetsgetingen Vespa 

velutina. Vi sammanställer den senaste kunskapen om skadegörarna i fyra faktablad för 

att göra den mer lättillgänglig för bland annat biodlare och bitillsynsmän. 

Beredskapsplanerna ska vara färdiga hösten 2014. 

Växtskyddsmedel av typen neonikotinoider kan skada honungsbin och vilda 

pollinatörer. Skadorna kan vara både direkt dödliga och icke-dödliga. Det är främst de 

icke-dödliga effekterna som misstänks för att kunna leda till massdöd av bin. Binas 

orienteringsförmåga och avancerade sociala kommunikation kan skadas av mycket låga 

doser av vissa neonikotinoider. Det finns många laboratoriestudier som har visat sådana 

effekter, däremot förekommer få studier genomförda under fältförhållanden. 

I projektet undersöks hur neonikotinoiden klotianidin påverkar honungsbin och vilda 

pollinatörer. I fältförsök i Skåne och Halland placeras honungsbin, humlor och 

solitärbin intill vårrapsfält med eller utan användning av klotianidin. Därefter registreras 

och analyseras vad som händer med bina. Den stora tekniska utmaningen har varit och 

är framöver att hålla ”allt annat lika”, det vill säga isolera effekten av 

klotianidinanvändningen. Fältundersökningarna genomfördes under 2013. Under 2014 

genomförs kompletterande undersökningar. 

Projektet genomförs i samarbete mellan SLU, LU, bihälsokonsulenten, Sveriges Frö- 

och Oljeväxtodlare, SBR och BF.  

Jordbruksverket har presenterat beredskapsplanerna och neonikotinoidundersökningen i 

biodlarorganisationernas tidskrifter samt på årsmöten och konferenser för biodlare, 

växtodlingsrådgivare och frö- och oljeväxtodlare.  

Slutrapporten kommer att vara färdig den 31 december 2014 och publiceras i början av 

2015. 



 

 

 

Figur 2. På enstaka humlor i varje fält monterades en liten radiosändare (en ”transponder”) på ryggen av humlorna. På så sätt 

kunde vi mäta hur lång tid humlorna födosöker i vårrapsfält med och utan neonikotinoider – och om de hittar hem igen. Foto: Maj 

Rundlöf 

 

2.3 Kunskapsförmedling inom projektet Mångfald 

på slätten 

Mångfald på slätten är ett kompetensutvecklingsprojekt som Jordbruksverket har drivit i 

samverkan med näringen sedan 2011. Projektet är finansierat med medel från 

landsbygdsprogrammet. Målet med projektet är att få så många lantbrukare som möjligt 

att gynna den biologiska mångfalden på slätten samtidigt som de bedriver en effektiv 

livsmedelsproduktion.   

2.3.1 Från forskningsartiklar till handfasta råd 

Tidigt i projektet betonade representanter från näringen att det är viktigt att de åtgärder 

som lantbrukarna kan tillämpa för att gynna den biologiska mångfalden måste vila på en 

vetenskaplig grund. Detta är speciellt viktigt när en rådgivare ska sälja in ett område 

som är nytt för lantbrukare och som lantbrukarna dessutom kan ha fördomar om. En del 

lantbrukare ser med en gång vad de har att vinna på att gynna den biologiska 

mångfalden, men det gäller långt ifrån alla. 

Jordbruksverket kontaktade LU och bad dem att göra en litteraturgenomgång och sålla 

fram de åtgärder som klart och tydligt är positiva för den biologiska mångfalden. 

Resultatet blev en åtgärdskatalog på 52 sidor och med 242 vetenskapliga referenser.  
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Från en workshop med växtodlingsrådgivare fick vi med oss ett önskemål om att ta 

fram en tipslista, som de kan ta med sig ut till lantbrukarna. Av råden i åtgärdskatalogen 

skrev vi därför den 12-sidiga broschyren Gynna mångfalden. Vi delade in råden i fyra 

fokusområden: pollinatörer, fåglar, nyttodjur och fältvilt. Dessutom grupperades 

förslagen i vad som kan göras i gårdsmiljön och vad som kan göras på åkern.  

För att gynna honungsbin och vilda pollinatörer kan man till exempel anlägga 

blommande kantzoner, spara bärande träd och buskar, välja hankloner av Salix i 

energiskogen och placera ut halmbalar.  

Många illustrativa och vackra bilder gör broschyren lätt att ta till sig. Genom att 

förmedla att varje liten åtgärd lantbrukaren vidtar har betydelse ville vi inge hopp och 

signalera en öppenhet för var och en att bli delaktig. 

 

Figur 3. Broschyren Gynna mångfalden ger lantbrukaren handfasta tips på hur hon eller han kan bidra till en ökad mångfald. 242 
vetenskapliga referenser blev till en kort checklista! Foto: Lars-Erik Staberg 

 

Vi har demonstrerat hur man kan gynna pollinatörer på samtliga demonstrationsgårdar i 

Mångfald på slätten. På demonstrationsgårdarna i Ransta i Västmanland genomförs ett 

samarbetsprojekt som ska förbättre pollineringen och därmed ge högre skördar, men 

dessutom utveckla den lokala honungsproduktionen och ge mer biologisk mångfald.  

2.4 Verksamhet med bin vid Sveriges 

lantbruksuniversitet, SLU 

I Biutredningen 1948 föreslogs att Växtskyddsanstaltens verksamhet med bin skulle 

överföras till dåvarande lantbrukshögskolan vid Ultuna. Så skedde också 1950. Efter en 

ändring av Bipestlagen 1962 överfördes den administrativa befattningen från 

lantbrukshögskolan till lantbruksstyrelsen, men diagnos av bisjukdomar och viss 

forskning blev kvar på Ultuna.  Verksamheten täckte inledningsvis hela biodlingens 



 

 

område, men har under de senaste decennierna av resursskäl varit helt inriktad på 

diagnos av bisjukdomar och bihälsorelaterad forskning. SLU har även koordinerat 

landstäckande sjukdomsinventeringar på Jordbruksverkets uppdrag. 

Idag finansierar Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) en halv tjänst 

vid institutionen för ekologi för verksamhet med bin. Biodlingsgruppen i sin helhet 

omfattar för närvarande en professor, tre disputerade forskare, två forskarstuderande 

samt en biomedicinsk analytiker. Samtliga utöver en halv tjänst är externt finansierade. 

De viktigaste forskningsanslagen har under senare år kommit från EU-kommissionen, 

forskningsrådet Formas samt från Jordbruksverket via det nationella 

honungsprogrammet. Jordbruksverket finansierar också den del av 

bisjukdomsdiagnostiken vid SLU som regleras av lagstiftningen på området. I Sverige 

är det bara vid SLU som det långsiktigt bedrivs forskning kring bihälsa och där 

universitetet har egna bigårdar med möjlighet till tillämpat arbete. 

Vid institutionen för ekologi finns också ett samverkanslektorat finansierat av NJ-

fakulteten (halvtids tjänst) med inriktning på växtskydd och pollinering av grödor. 

Denna lektor är del av en större forskargrupp (www.ekol.slu.se/ecoservices) som arbetar 

med ekosystemtjänster som nyttoinsekter bidrar med och den direkta nytta som faunan 

bidrar med till vår matförsörjning.  

En ekosystemtjänst som gruppen arbetar mycket aktivt med är pollinering av grödor 

som utförs av vilda insekter och av honungsbin. Gruppen består för närvarande av sex 

forskare, varav två är professorer, sex disputerade forskare, sex doktorander och två 

tekniker. Gruppen finansieras huvudsakligen av externa medel från flera nationella och 

internationella källor. En stor del av forskningen sker i nära kontakt med myndigheter 

och näring inom jordbruk och naturvård.  

Forskning om bihälsa, men också om pollinering har ökat väsentligt i omfattning under 

senare år. Riktade utlysningar på båda forskningsfälten har skett ifrån 6:e och 7:e 

ramprogrammet exempelvis:  

- BEE DOC (Bees in EuropE and the Decline Of honey bee Colonies) 

- BEE SHOP (Bees in EuropE and Sustainable HOney Production) 

- STEP (STatus and trends of European Pollinators), och 

- COCONUT (understanding effeCts Of land use Changes ON ecosystems to halt 

loss of biodiversity due to habitat destrUction, fragmenTation and degradation) 

Nationellt har forskningsrådet Formas under senare år valt att finansiera ett ökande antal 

forskningsprojekt som rör bin och pollinering vid SLU, LU och Uppsala universitet. 

2.4.1 Analyser och diagnostik av bisjukdomar 

SLU i Uppsala bedriver på Jordbruksverkets uppdrag diagnos av bisjukdomar. Denna 

verksamhet ger SLU kontinuerligt en direktkontakt med både biodlare och 

bitillsynsmän. Det är vanligt med diskussioner och rådgivning på telefon när det gäller 

att tolka provsvar, eller när det gäller hur och var biodlarna ska ta prover för specifika 

ändamål.  

http://www.slu.se/sv/fakulteter/nj/
http://www.ekol.slu.se/ecoservices
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I runda tal omfattar provverksamheten omkring 500 prover per år med individuella 

provsvar till både biodlare och bitillsynsmän. Jordbruksverket bekostar den 

provverksamhet som berör analys för sjukdomar och parasiter som är reglerade i 

lagstiftningen. Övriga sjukdomsanalyser bekostar insändaren om det rör större 

provmängder, men enstaka prover från enskilda biodlare bekostar SLU. Prognosen är att 

den avgiftsbelagda diagnosverksamheten ökar då det finns ett ökat intresse inom 

avelsverksamheten att inkludera resistens mot virusinfektioner och mot mikrosporidier. 

Dessutom ökar för närvarande intresset bland yrkesverksamma biodlare av provtagning 

för att kunna förebygga amerikansk yngelröta. 

2.4.2  Bihälsa – varroakvalster och andra skadegörare 

Vid institutionen för ekologi bedrivs såväl grundforskning om patogener och 

probiotiska bakterier (symbionter) knutna till honungsbin, som rent praktiskt 

tillämpbara studier med direkt relevans för praktisk biodling. Under 1990-talet och den 

första delen av 2000-talet var den tillämpade forskningen kring bihälsa vid SLU mest 

fokuserad på att lösa de akuta bekämpningsproblemen kring varroakvalster (Varroa 

destructor). Varroakvalster är en parasit som sprider virussjukdomar i bisamhället. 

Parasiten är fortfarande biodlingens enskilt största problem.  

Den rådgivning kring bekämpningsmetoder mot skadegörare i bin som idag förmedlas 

till den svenska biodlingen sker mot bakgrund av en dialog mellan SLU och den 

nationella bihälsokonsulenten. Rådgivningen baseras på en lång rad praktiska fältförsök, 

där standardisering av utvärderingsmetoder har gjort det möjligt att jämföra resultat 

mellan olika europeiska länder.  

 

Figur 4. Varroakvalster på bilarver. Varroakvalster utgör det enskilt största hotet mot biodlingen i Sverige och i världen. Bilden 

visar varroakvalster som angriper bilarver.  Foto: Preben Kristiansen 

 



 

 

Ett annat exempel där forskning vid SLU direkt överförs till användbar kunskap för 

näringen är arbete kring bisjukdomen amerikansk yngelröta. Sjukdomen orsakas av en 

sporbildande bakterie (Paenibacillus larvae) som angriper och dödar larverna i 

bisamhället. Sporerna är mycket motståndskraftiga och långlivade. Det innebär att när 

väl ett angrepp etablerat sig är det svårt att helt bli av med smittan. Sjukdomen är 

reglerad i bisjukdomslagstiftningen och kliniskt sjuka bisamhällen ska avlivas. 

Bitillsynsmannen kan välja att själv avliva samhällen eller förelägga biodlaren att göra 

det. 

2.4.2.1 Exempel på forskning om varroakvalster 

Med de mest akuta problemen kring varroakvalster under rimlig kontroll har SLU under 

senare år lagt större vikt vid mer grundläggande forskning kring värd-

parasitförhållanden i bisamhällen. Ett aktuellt exempel på sådan forskning är det så 

kallade Bond-projektet (inspirerat av James Bond filmen ”Live and let die”). Projektet 

är grundforskning om naturlig selektion mellan värden honungsbi och parasiten 

varroakvalster.  

I ett experiment sattes 150 bisamhällen angripna av varroakvalster ut i ett isolerat 

område på Gotland där värd och parasit fick klara sig på egen hand.  

Projektet påbörjades redan 1999 och har visat att det över tid utvecklas 

resistensmekanismer mot parasiten. Karaktärerna har sedan kartlagts genetiskt i ett 

internationellt samarbete, men genetiken visar sig vara för komplicerad för att kunna 

utnyttjas för urval direkt med hjälp av genetiska markörer. Forskningen har också visat 

att det är bina som utvecklat ökad resistens och inte kvalstren som blivit mindre 

skadliga.  

Arbetet är väl publicerat i en rad vetenskapliga tidskrifter och har bland annat 

producerat en doktorsavhandling vid SLU. För praktisk biavel innebär den genomförda 

grundforskningen att vi nu vet att egenskaper för ökad resistens mot varroakvalster 

finns i den svenska bipopulationen.  

Forskningen har uppmärksammats bland annat genom populärvetenskapliga artiklar och 

reportage i biodlarorganisationernas tidskrifter Bitidningen och Gadden. Det har skapat 

ett stort intresse bland biodlarna för att utveckla bin med resistensegenskaper. Med 

finansiering ur nationella honungsprogrammet ledde bihälsokonsulenten en studie där 

drottningar från Bondprojektet, prövades i praktisk drift hos biodlare. 

Uppmärksamheten kring Bondprojektet har inneburit att SLU idag gemensamt med 

biodlarorganisationerna medverkar i projekt för att utveckla praktiskt genomförbara 

metoder för att selektera fram honungsbin med ökad resistens mot varroakvalster. Det 

nationella honungsprogrammet har gjort det ekonomiskt möjligt att bevara den 

resistenta populationens fortbestånd, det vill säga att ”Bond-bina” finns kvar och 

förvaltas i SLU:s regi.  



20 

 

 

Figur 5. Kvalsterangrepp i kvalsterresistenta bin från Gotland (”Bond-bin”) och Avignon jämförs med kvalsterangrepp i 

mottagliga bin. Figur: Ingemar Fries 

 

2.4.2.2 Exempel på forskning om amerikansk yngelröta 

Som en följd av SLU:s arbete med diagnostik av bisjukdomar har vi under lång tid även 

forskat kring och förbättrat diagnosmetoderna. Det har vi bland annat gjort genom en 

optimering av odlingsbetingelser och förbättrad provtagningsteknik för att diagnostisera 

amerikansk yngelröta. Det arbetet har medfört att det nu relativt enkelt går att påvisa var 

det finns smittryck i bigårdarna och därmed risk för kliniska sjukdomsutbrott.  

Olika arbeten med amerikansk yngelröta vid SLU är publicerade internationellt och har 

resulterat i ett doktorsarbete. Genom populärvetenskaplig publicering och via föredrag 

har biodlarna förstått hur diagnosmetoderna kan användas för att minska riskerna för 

sjukdomsutbrott. Det har lett till att yrkesbiodlare sökt samarbete med SLU för att 

undersöka hur de med förebyggande provtagning, och påföljande åtgärder där smittryck 

påvisas, kan minska smittspridningen i större biodlingar. Resultaten av projektet har 

stora förutsättningar att påverka utformningen av den framtida lagstiftningen kring 

sjukdomen. Resultaten kan också användas för att utforma praktiska strategier för hur vi 

bör agera vid påvisad klinisk sjukdom, men också hur biodlaren kan förebygga utbrott 

genom provtagning i riskområden.  

 



 

 

 
Figur 6. Amerikansk yngelröta dödar. Bilden visar typiska symptom hos smittade bilarver. Foto: Preben Kristiansen 

 

2.4.3 Pollinerande insekter och pollinering 

SLU bedriver forskning om pollinerande insekter och den pollinering de utför av odlade 

och vilda växter. Forskningen omfattar både vilda blombesökande insekter - solitärbin, 

humlor (som också är bin), blomflugor och fjärilar - och honungsbin. Forskningen kan 

huvudsakligen delas upp i två teman:  

 Miljöpåverkan på pollinerande insekter och hur vi kan motverka nedgångarna i 

bestånden av pollinatörer, och  

 Pollineringens betydelse för lantbruket och floran. 

2.4.3.1 Miljöpåverkan på pollinerande insekter 

Pollinerande insekter minskar i antal. En tredjedel av Sveriges drygt 300 arter av bin 

befinner sig på rödlistan för hotade arter. Orsakerna till detta är flera, till exempel 

förlust av livsmiljöer, klimatförändringar och användning av växtskyddsmedel. SLU har 

i flera undersökningar studerat hur landskapets utformning påverkar binas överlevnad. 

En viktig faktor för de vilda bina är att det finns boplatser för dem. För alla pollinerande 

insekter är det viktigt att det finns blommor hela säsongen. Ofta saknas tillräckligt med 

lämpliga boplatser och blommande växter i intensivt brukade jordbrukslandskap.  

SLU undersöker även hur vi kan motverka nedgångarna i pollinerarnas antal. 

Landskapsexperiment visar hur bina påverkas om man återinför blommor på olika sätt, 

samt hur massblommande odlade grödor påverkar bina. Institutionen är inblandad i det 

fältexperiment av hur neonikotinoider påverkar bin och andra insekter som du kan läsa 

om under avsnitt 2.2.2.  
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2.4.3.2 Pollineringens betydelse 

Forskningen vid SLU om pollinering är främst inriktad på jordbruksgrödor, men vi 

bedriver även forskning om pollinering av den vilda floran. Ett mål är att uppskatta hur 

mycket odlade och vilda pollinatörer bidrar till skördens avkastning och skördekvalitet i 

olika grödor och sorter av en gröda. Detta är förvånansvärt dåligt undersökt. Ett annat 

fokus är att förstå hur pollinering bidrar till skörd i jämförelse med andra resurser som 

tillförs plantan, till exempel näringsämnen och vatten. Vi har funnit att dessa samband 

sällan är enkla och additiva. En ökad pollinering verkar exempelvis minska behovet av 

kvävegödsel i raps. Det har också visat sig att en förbättrad kontroll av skadegörare i 

grödan ökar pollinatörernas bidrag till fröskörden i rödklöver.  

SLU studerar även hur pollinering beror av vilka arter som är närvarande i ett fält och 

hur honungsbin och vilda pollinatörer påverkar varandra och pollineringsframgången 

hos växten. I en nyligen publicerad artikel har SLU i ett internationellt arbete visat att 

inte bara honungsbina är oerhört viktiga för världens skördar - även de vilda 

pollinatörernas bidrag till skördarna är större än man tidigare trott. I pågående projekt 

studerar vi även om vilda bin och honungsbin konkurrerar om blomresurser och hur 

detta beror på landskapets utformning. Även dessa undersökningar sker i nära samarbete 

med Jordbruksverket, Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare och biodlare. 

Hushållningssällskapet är en särskilt viktig samarbetspartner som bland annat med 

medel från Stiftelsen Lantbruksforskning och Jordbruksverket finansierar en doktorand 

som arbetar med pollinering i jordbruksgrödor. 

 

Figur 7. Forskning vid SLU har visat på insektpollineringens betydelse vid odling av oljeväxter. Foto: Albin Andersson 

 

2.4.4 Från forskning till praktik, nyligen genomförda aktiviteter vid 

SLU 

2.4.4.1 Bihälsa 

Överföring av kunskap kring bihälsa från SLU kan delas upp i huvudsakligen sex 



 

 

kategorier:  

 undervisning av agronomer och andra universitetsstudenter 

 populärvetenskaplig publicering 

 medverkan vid biodlarmöten och biodlarkonferenser 

 kommunikation via massmedia genom medverkan i radio och TV och även genom 

pressmeddelanden 

 samarbete med den nationella bihälsokonsulenten, inklusive direktkontakt via 

studiebesök och telefonsamtal 

 kontakt med europeisk forskning och avnämare på internationell nivå via 

europeiska samarbetsprojekt. Ett sådant exempel är BEE DOC (www.bee-doc.eu ).  

De två sista kategorierna finns inte bokförda på ett sätt som kan kvantifieras. I tabell 2 

visar vi omfattningen av olika typer av dokumenterad populärvetenskaplig 

kommunikation från SLU kring bihälsofrågor under de tre senaste åren.  

Kursen ”Bees, apiculture and pollination” är landets enda kurs på universitetsnivå med 

den inriktningen. Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och ges som en fristående kurs 

(A-kurs) på grundnivå på SLU. 

För populärvetenskaplig publicering är de ojämförligt mest använda kanalerna artiklar i 

biodlarorganisationernas tidskrifter Bitidningen och Gadden. På biodlarmöten och 

biodlarkonferenser inbjuds SLU:s forskare ofta för att hålla föredrag eller för att berätta 

om aktuell forskning. Vi kan själv ta kontakt med massmedia i samband med 

pressmeddelanden från SLU, men ofta är det dagspressen som på eget initiativ tar 

kontakt med oss. 

Tabell 2. Populärvetenskaplig kommunikation kring bihälsa från SLU direkt till 

biodlare eller allmänhet under åren 2011-2013. Kommunikationen är uppdelad på tre 

olika kategorier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 År 

Typ av aktivitet 2011 2012 2013 

Populärvetenskaplig 

publicering 

10 16 4 

Medverkan vid 

biodlarmöten 

22 15 16 

Medverkan i TV, radio, 

dagspress samt 

pressmeddelanden 

2 5 5 

http://www.bee-doc.eu/
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Vid sidan av information från SLU direkt mot biodlarna finns det sedan lång tid ett 

samarbete etablerat mellan SLU och den nationella bihälsokonsulenten. 

Bihälsokonsulenten utgör en viktig kanal för att föra ut kunskap från SLU till biodlare 

och bitillsynsmän. Bihälsokonsulenten medverkar regelbundet med synpunkter på 

försöksupplägg vid tillämpade studier och medverkar även praktiskt i fältförsök i vissa 

fall.  

Studiebesök och telefonsamtal med biodlare och allmänhet dokumenteras inte 

kontinuerligt men har också en funktion som kontaktyta med näringen. En 

återkommande årlig verksamhet är också medverkan från SLU i Jordbruksverkets 

grundkurs för bitillsynsmän. 

2.4.4.2 Pollinering och pollinatörer 

Överföring av kunskap kring pollinerande insekter och pollinering från SLU direkt till 

näringen och till allmänheten kan delas upp i huvudsakligen fem kategorier:  

 undervisning av agronomer och andra universitetsstudenter 

 populärvetenskaplig publicering 

 medverkan vid möten och konferenser med odlare, myndigheter, rådgivare i 

lantbruket och företag inom jordbrukssektorn (främst växtförädling och 

jordbrukskemi) 

 kommunikation via massmedia genom medverkan i radio och TV och även 

pressmeddelanden 

 kontakt med EU-kommissionen och avnämare på internationell nivå. Hit hör till 

exempel STEP, Status and Trends of European Pollinators (se www.step-

project.net) 

 

Undervisning av agronomer och andra studenter är ett sätt att direkt sprida kunskap om 

vår forskning. Kunskap om pollinering och bin är uppskattade moment på kurserna. 

Populärvetenskaplig publicering om pollinering och pollinerare sker i flera olika 

medier. Sveriges Frö- och Oljeväxtodlares tidskrift Svensk Frötidning och 

biodlarorganisationernas tidskrifter har upprepade gånger skrivit om 

pollineringsforskningen.  

 

SLU sprider också kunskap via officiella rapporter på svenska om pollinatörer och 

pollinering och deltar aktivt i ett antal olika fora med intressenter från näringen och 

myndigheter. Fältforsk (www.slu.se/fältforsk) är en sådan viktig mötesplats där forskare 

och intressenter diskuterar växtskydd och pollinering och identifierar nödvändig 

jordbruksforskning. En annan kanal som SLU utnyttjar för att sprida information är att 

presentera och diskutera aktuell forskning på olika evenemang anordnade av 

odlarorganisationer och Jordbruksverket eller andra myndigheter.  

 

Dessutom förekommer SLU:s forskning om pollinering ofta i allmän media. 

Pressmeddelanden från SLU som rör forskning om pollinatörer ger ofta bra gensvar, 

framförallt från dagstidningar och radio. Genom starka engagemang i flera europeiska 

projekt, och väl utvecklade internationella nätverk, har SLU också möjlighet att påverka 

politiken på internationell nivå i frågor som rör pollinering och pollinerare. 

http://www.step-project.net/
http://www.step-project.net/
http://www.slu.se/fältforsk


 

 

 
Tabell 3. Populärvetenskaplig kommunikation kring pollination och pollinerare från SLU direkt 
till jordbrukare eller allmänhet under åren 2011-2013. Kommunikationen är uppdelad på tre 
olika kategorier. 

 År 

Typ av aktivitet 2011 2012 2013 

Populärvetenskaplig 

publicering inkl. 

webpublicering 

3 1 - 

Medverkan vid 

odlarmöten mm 

3 8 2 

Medverkan i TV, 

radio, dagspress  

3 - 4 

  

2.4.5 Centrum för kemisk bekämpning, CKB 

CKB är en del av SLU och arbetar med miljöaspekter av användandet av kemiska 

bekämpningsmedel. En del av detta arbete är inriktat på att informera om och erbjuda 

utbildning om kemiska bekämpningsmedel. Det sker genom information via 

webbplatsen, genom kurser och workshops. Den kunskap om kemiska 

bekämpningsmedel som CKB har sammanställt finns presenterad i ett format som gör 

den tillgänglig för olika målgrupper, till exempel rådgivare eller forskare. Tanken är att 

CKB kan vara en mötesplats för forskare och andra intressenter med intresse av 

kemiska bekämpningsmedel. 

CKB har genomfört samarbeten både med de forskare på SLU som arbetar med bihälsa 

och med de som arbetar med vilda pollinerare. CKB kommer sannolikt att bli 

involverade i ett nytt projekt 2014 som handlar om att skapa en rutin för hur man ska gå 

till väga vid misstänkt förgiftning av honungsbin. SBR driver detta projekt som är 

finansierat av det nationella honungsprogrammet.  

2.5 Verksamhet med bin vid andra universitet 

I den här utredningen har vi bara tillfrågat ett begränsat antal svenska lärosäten om 

vilken forskning de bedriver om bin. Utredningens tidsram har inte möjliggjort en 

djupare analys om detta men vi bedömer att vi ställt frågan till de universitet där det kan 

vara troligt att sådan forskning förekommer. 

Vid LU bedrivs mikrobiologiskt och molekylärt arbete kring probiotiska bakterier hos 

honungsbin. Probiotiska bakterier lever i symbios med värden (ömsesidig båtnad). 

Sedan flera år tillbaka undersöker forskargruppen på LU vad dessa bakterier har för 

betydelse för binas hälsa. Forskningen sker i forskningsprojekt finansierade via 
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forskningsrådet Formas och i samarbete med SLU. LU bedriver även forskning kring 

pollinationsfrågor och pollinerare, men inte specifikt på honungsbin. Inom 

insektsfysiologin finns vetenskapliga arbeten kring insekters orientering och seende och 

även forskning kring insekters kemiska kommunikation. Den forskningen har ingen 

direkt målgrupp i biodlingen eller fröodlingen. 

Sökning på LU:s webbplats på honungsbin ger 18 träffar där de allra flesta relaterar till 

arbetet med probiotiska bakterier från honungsbin. Det finns även en doktorsavhandling 

med fokus på landskapets betydelse för pollineringen och för pollinerare samt en 

rapport från 2013 om ekosystemtjänster i det skånska landskapet.  

Vid Uppsala universitet, institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi drivs 

molekylärt inriktade projekt med fokus på evolutionära frågor kring honungsbin med 

finansiering från Formas. I ett delprojekt undersöker man, i samarbete med bigruppen 

på SLU, den genetiska bakgrunden till resistens mot sjukdomar och parasiter i 

bisamhället. 

Sökning på Uppsala universitets webbplats på honungsbin ger 10 träffar. Ingen rör 

forskning eller rådgivning utan samtliga kan ses som mer allmän information om 

pollinering och pollinerare där träffar som rör humlor dominerar. 

Vid Göteborgs universitet uppger man att det finns mycket begränsad forskning om 

honungsbin. Det enda pågående projekt med anknytning till ämnesområdet är en 

inventering av pollinerare, inklusive honungsbin i urban miljö. Projektet heter 

”Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska”. 

Sökning på Göteborgs universitets webbplats på honungsbin ger inga träffar. 

Vi har frågat informationsavdelningen vid Stockholms universitet om man bedriver 

forskning kring honungsbin men de har inte svarat. 

Sökning på Stockholms Universitet webbplats på honungsbin ger 5 träffar. I två fall rör 

det sig om examensarbeten på grundnivå (födotillgång för pollinerare i stadsmiljö 

respektive pollineringsuppdrag på Nya Zealand), två träffar rör företaget ”Bee Urban” 

som ett exempel på ett nystartat bolag, dessutom nämns honungsbin vid en 

introduktionsföreläsning i ekologi. 

2.6 Rådgivning via biodlarnas egna organisationer 

I detta avsnitt beskriver vi kort informations- och rådgivningsverksamheten hos de två 

stora organisationerna som biodlare kan vara medlemmar i, SBR och BF. De är inte de 

enda föreningarna för biodlare. Det finns även andra föreningar eller företag som på 

olika sätt arbetar med relevanta frågor för biodlare och med information eller 

rådgivning. Hit hör till exempel rasföreningar, Svensk Biavel AB och Honungsringen. 

De allra flesta har en delfinansiering ur det nationella honungsprogrammet (se avsnitt 

2.1.1), men finansiering via landsbygdsprogrammet eller olika stiftelser förekommer 

också. 



 

 

Det finns rådgivningsorganisationer, till exempel hushållningssällskapen, som vänder 

sig till lantbrukare och trädgårdsodlare. Tyvärr är rådgivning inom området pollinering 

mycket outvecklad, varför vi har begränsat oss till att beskriva biodlarorganisationerna. 

2.6.1 Sveriges Biodlares Riksförbund, SBR 

SBR är intresseorganisation för landets biodlare. Förbundets två huvuduppgifter är att: 

 Göra det som är bra för biodlarna  

 Göra det som är bra för biodlingen 

Organisationen är indelad i 280 biodlarföreningar över hela landet. Föreningarna är 

organiserade i 25 distrikt. Förbundet leds av en förbundsstyrelse som består av sju 

ordinarie ledamöter och två suppleanter.   

Medlemsantalet minskade under ett antal år fram till 2008 då det var nere på cirka 9 

400. Sedan dess har det ökat och i dag finns det cirka 10 500 medlemmar. Över 40 

procent av de nya medlemmarna är kvinnor. De nya medlemmarna är även yngre än 

tidigare.  

På SBR:s kansli i Mantorp är följande personal anställd:  

 förbundssekreterare,  

 ekonomiansvarig,  

 förbundsadministratör och kanslist (50 % tjänstgöringsgrad) 

Ytterligare anställda hos SBR är: 

 redaktör för Bitidningen (50 % tjänstgöringsgrad),  

 utvecklingskonsulent (50 % tjänstgöringsgrad) och  

 bihälsokonsulent  

Dessutom finns en extern konsult som ansvarar för SBR:s webbplats. 

Alla medlemmar i SBR tillhör en biodlarförening. I den lokala föreningen finns kanske 

den största medlemsnyttan. Där får medlemmarna tillfälle att träffa andra biodlare och 

utbyta erfarenheter om biodling. Föreningarna kan erbjuda medlemmarna olika 

aktiviteter, exempelvis möten, studiebesök eller kurser. Många föreningar har en 

föreningsbigård där medlemmarna samlas var eller varannan vecka för att gemensamt 

odla drottningar, lära sig om varroabekämpning eller bara umgås kring bikuporna. 
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Figur 8. Föreningsbigården i Hästveda Biodlarförening .Foto: Preben Kristiansen. 

 

SBR bedriver ett omfattande arbete för att knyta kontakter med myndigheter och andra 

organisationer som kan påverka saker som har betydelse för biodlingsverksamheten. 

Det kan vara att påverka regelverk. Det kan vara att skapa ekonomiska resurser för 

medlemmarnas, föreningarnas eller distriktens verksamhet. Det kan också vara att 

marknadsföra biodlingen så att fler blir intresserade att bli biodlare. För att biodlarna på 

sikt ska få bättre bin är SBR delägare i Svensk Biavel AB som har till uppgift att genom 

ett systematiskt avelsarbete förbättra binas egenskaper. 

Förbundet framställer också broschyrer, utställningar, affischer och annat PR-material 

som medlemmar, föreningar och distrikt kan köpa. Via förbundet kan medlemmar också 

prenumerera på utländska bitidningar. 

Ett sätt för förbundet att utveckla många arbetsområden samtidigt är att arbeta i 

kommittéer, arbetsgrupper eller genom specifika projekt. För närvarande har SBR 

följande kommittéer och arbetsgrupper: Internationellt arbete, Biodlingskommittén, 

Kvalitetskommittén, Näringsbiodlarkommittén, Utbildningskommittén, 

Kommunikationskommittén, Bimiljögrupp och Björnnätverket. Dessutom ingår SBR i 

olika referens- och projektgrupper, som till exempel Jordbruksverkets referensgrupp för 

biodling och pollinering och projektgruppen som arbetar med framtagning av 

beredskapsplaner för exotiska skadegörare på bin och neonikotinoider (avsnitt 2.2.2.). 

En stor del av SBR:s verksamhet med information och utbildning är som tidigare 

nämnts finansierad av nationella honungsprogrammet, men förbundet utnyttjar även 

möjligheterna i landsbygdsprogrammet för stöd till projekt. Medlemsavgifterna ger 

också intäkter som används i verksamheten, till exempel för att finansiera kansliet och 

för arvoden. 



 

 

De viktigaste kanalerna för information till biodlarna är Bitidningen, som kommer ut 9 

gånger per år, och SBR:s webbplats www.biodlarna.se. SBR jobbar med rådgivning 

dels genom de olika kommittéer och arbetsgrupper som finns och dels genom 

konsulenter anställda med medel från nationella honungsprogrammet. 

SBR samarbetar också med Studieförbundet Vuxenskolan (SV) kring kursverksamhet, 

framförallt nybörjarkurser i biodling. Inom ett samarbetsprojekt mellan SV och SBR 

(KOMPIS-projektet) togs det för några år sedan fram material som stöd för dessa 

kurser. Nu håller utvecklingskonsulenten och utbildningskommittén på att ta fram 

ytterligare material samt struktur för en utbildningsstege.  

2.6.2 Biodlingsföretagarna, BF 

Biodlingsföretagarna är en branschförening för biodlare som på hel- eller deltid 

försörjer sig på sin biodling. BF har inga krav på att man ska ha ett visst antal 

bisamhällen och medlemmarna har allt från enstaka till hundratals bisamhällen. Som 

medlem i Biodlingsföretagarna får man möjlighet att träffa likasinnade biodlare för 

utbyte av erfarenhet och kunskap. För närvarande har BF cirka 400 medlemmar, varav 

uppskattningsvis minst 90 procent också är medlemmar i SBR. Organisationen har 

inga lokalföreningar eller distrikt, och inte heller anställd personal, förutom 

redaktörerna för medlemstidningen Gadden och för föreningens webbplats. 

För att få friska, snälla och produktiva bin deltar BF i avelsarbetet genom företaget 

Svensk Biavel AB. BF är en av delägarna i företaget. BF bedriver informations- och 

påverkansarbete för att tillvarata medlemmarnas intressen. Det handlar om kontakter 

med svenska politiker och media såväl som aktivt deltagande på EU-nivå. 

Medlemmar i BF har tillgång till rådgivningsservice om ekonomi, livsmedel/hygien 

och yrkesbiodling. Rådgivarna är erfarna personer med expertkunskap inom sina 

respektive områden. Rådgivarna svarar på frågor och ger råd via telefon eller e-post. 

Rådgivningen finansieras genom det nationella programmet. 

Kommunikation sker även via BF:s medlemsforum. Där kan medlemmarna delta i 

olika diskussionstrådar om hur de kan bygga upp och driva sitt biodlingsföretag, samt 

diskutera övriga frågor om biodling. 

En stor del av BF:s verksamhet med information och utbildning är, liksom SBR:s 

verksamhet, finansierad av nationella honungsprogrammet. BF anordnar kurser och 

konferenser, men även studieresor och öppet hus. Studieresorna finansieras inte av det 

nationella honungsprogrammet. På öppet hus finns det en möjlighet att besöka ett antal 

biodlare för att se hur de har lagt upp sin verksamhet. Vid dessa tillfällen är det möjligt 

att via inbjudna föredragshållare förmedla information. 

De viktigaste kanalerna för information till BF:s medlemmar är Gadden som kommer 

ut 6 gånger per år och webbplatsen: http://www.biodlingsforetagarna.nu.  

2.7 Yrkesbiodlarutbildningen 

Sedan flera år bedrivs en Yrkeshögskoleutbildning i biodling med inriktning på 

yrkesmässig biodling. Den ansvariga utbildningsanordnaren är det privata företaget 

http://www.biodlarna.se/
http://www.biodlingsforetagarna.nu/forum/
http://www.biodlingsforetagarna.nu/kurser/
http://www.biodlingsforetagarna.nu/konferens/
http://www.biodlingsforetagarna.nu/
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Beeziness Intelligence AB.  

Utbildningen ges på distans, men med fysiska träffar där deltagarna går igenom 

praktiska moment och övningar. Utbildningen kan omfatta 200 eller 400 

yrkeshögskolapoäng. Sedan utbildningens start 2007 har 6 kullar studenter examinerats.  

  



 

 

3 Västra Götalands förslag till 

biinstitut 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har lämnat in en skrivelse till regeringen om att få 

starta ett institut för biodling och pollinerande insekter med bas i Västra Götaland. Det 

är biodlare i Västsverige, Hushållningssällskapet i Skaraborg och länsstyrelsen som står 

bakom förstudien som ligger till grund för skrivelsen. Idén kom under en studieresa till 

Tyskland, där två av landets 10 biinstitut besöktes. Man förstod att biinstituten är av stor 

betydelse för den tyska biodlingen och att de fungerar som en länk mellan forskning och 

praktisk biodling.  

3.1.1 Varför behövs ett biinstitut? 

Initiativtagarna anser att ett svenskt biinstitutet behövs som en neutral, samlande kraft -

ett resurscenter - för att utveckla biodlingen som företagande och därmed också gynna 

annan verksamhet och boende i landsbygden till exempel pollinering av 

lantbruksgrödor. De vill i huvudsak inrikta sig på att: 

 samla och sprida kunskap till Sveriges biodlare med syfte att höja kunskapsnivån i 

hela biodlarkollektivet. 

 initiera och utföra praktisk försöksverksamhet kopplat till biodling och pollinering. 

De ska göra det genom att:  

 förmedla kunskap genom rådgivning och utbildning  

 initiera och utföra försök, studier och utvärderingar av biodlingsmetoder  

 vara en plattform för utvecklingsverksamhet och internationellt 

erfarenhetsutbyte 

 samarbeta med forskningsinstitutioner i Sverige och utomlands  

 vara en länk mellan biodlare och myndigheter (till exempel vad gäller bitillsyn 

och livsmedelssäkerhet)  

 utföra enklare sjukdomsanalyser, till exempel pollenanalyser och nosemaprov. 

3.1.2 Hur ska ett biinstitut organiseras och finansieras? 

Eldrimner, som är ett nationellt centrum för mathantverk, är en inspirationskälla för hur 

ett biinstitut skulle kunna organiseras och komma till stånd. Eldrimner började som ett 

regionalt projekt under länsstyrelsen i Jämtlands län, men har utvecklats till att vara ett 

nationellt centrum för mathantverk. År 2005 gav regeringen länsstyrelsen i Jämtlands 

län detta uppdrag.  

Initiativtagarna föreslår att institutet ligger som en avdelning av länsstyrelsens 

landsbygdsenhet, men att det fungerar fristående som Eldrimner. Institutet föreslås vara 

placerat i Västra Götaland, men målgruppen är biodlare i hela landet. Till institutet bör 

ett branschråd knytas. Medlemmarna i branschrådet ska komma från biodlarnas olika 

organisationer men också från organisationer som representerar lantbrukare och 

konsumenter som gynnas av ekosystemtjänsten pollinering. 
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Rent konkret föreslår initiativtagarna att de börjar med en organisation bestående av 

verksamhetsledare, kommunikations- och utbildningsansvarig, bigårdsansvarig och 

honungskvalitet- och hygienansvarig. Därefter tillkommer eventuellt externt 

finansierade tjänster som bihälsokonsulent, bitillsynsledare, bitillsynsmän, 

försöksanvarig, avelsansvarig med flera. De föreslår också att biinstitutet skaffar och 

äger 100 egna bisamhällen som en resurs för praktiska försök. De har beräknat 

kostnaden för grundbemanningen och den årliga driften av biinstitutet till 4,7 miljoner 

kronor. De söker dessa medel från regeringen. Dessutom räknar de med att få in medel 

via särskilda projektmedel, kursavgifter och avgifter för provtagningar. 

  



 

 

4  Utvärdering av nuläget 

För att kunna dra slutsatser om samordning av biodlingsfrågor och kommunikation av 

forskningsresultat till aktiva biodlare har vi frågat aktiva biodlare hur de upplever 

nuläget och vilka förbättringsmöjligheter som de ser. 

 

Målet för den utvärderande delen av uppdraget var att genom workshop och 

enkätundersökning identifiera nuvarande brister och behov när det gäller samordning av 

biodlingsfrågorna och informationsöverföring av forskningsresultat till aktiva biodlare. 

Dessutom var målet att peka på konkreta möjligheter till förbättringar.  

 

I workshopen genomförde vi först en gemensam kartläggning och problemanalys. 

Därefter formade vi förslag på åtgärder och strategier som deltagarna arbetade vidare 

med genom diskussion och dialog. 

 

Enkätundersökningen genomfördes via en webbenkät riktad till utvalda personer knutna 

till biodlingsverksamhet. Vi gjorde ett urval bland bitillsynsmän och handläggare på 

länsstyrelserna samt biodlare som i en undersökning av vinterförluster angett att de får 

kontaktas i samband med ytterligare frågor.  

 

Det finns en detaljerad sammanställning av workshop och enkät som kan beställas hos 

vaxtodling@jordbruksverket.se.   

4.1 Workshop med kartläggning och problemanalys 

Jordbruksverket och SLU anordnade en workshop den 19 mars 2014. Förutom 

projektgruppen (avsnitt 1.2.1) deltog följande personer i workshopen: 

- Kajsa Lycke, Länsstyrelsen i Västra Götaland 

- Thomas Dahl, ordförande i BF 

- Ingmar Wahlström, styrelseledamot i SBR:s förbundsstyrelse 

- Sunita Hallgren, LRF 

- Arne Johansson, ansvarig för förstudie om ett biinstitut i Västra Götaland 

På workshopen arbetade vi med följande frågor: 

1. Information via biodlarorganisationernas medlemstidningar 

2. Nationell samordning av rådgivning och informationsspridning, speciellt via moderna 

medier 

3. Fortbildningen till biodlare 

För alla frågor diskuterade vi vad som är bra idag och vad som måste förbättras i 

framtiden då det gäller att på ett tydligare och förenklat sätt nå ut med forskningsresultat 

till målgruppen aktiva biodlare och andra berörda intressenter. 

Workshopen avslutades med en mer övergripande diskussion. 

mailto:vaxtodling@jordbruksverket.se
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4.1.1 Biodlarorganisationernas medlemstidningar 

En kommunikationsstrategi med ett ändrat utbud av facktidningar kan vara ett bättre sätt 

att föra ut forskningsresultat till biodlare. Idag finns det ett positivt samarbetsklimat 

mellan SBR och BF som borde kunna utnyttjas till att samla resurserna i en gemensam 

facktidning. Produktionen skulle kunna drivas av en extern aktör eller vara en aktivitet 

för ett utomstående biinstitut, branschråd eller binämnd.  

Målgruppen bör breddas för att fånga upp den andra utpekade gruppen; ”andra berörda 

intressenter”.  

En risk som diskuterades var att det inte görs någon kvalificerad kvalitetsgranskning av 

artiklar om bihälsa. Därmed kan både bihälsa och ekonomi för biodlaren äventyras.  

Det fanns även synpunkter om att inventera utbud och behov. Någon av 

workshopsdeltagarna tyckte att tiden har åkt ifrån en klassisk medlemstidning i 

pappersformat.  

4.1.2 Nationell samordning 

Det behövs en bra och fungerande nationell samordning för rådgivning inom biodling 

och pollinering. Det skulle kunna ske i form av ett branschråd. Detta råd ska ha en 

neutral status som inte kan förknippas med fördelning av medel ur det nationella 

honungsprogrammet.  

Rådgivningen fungerar inom bihälsa men ytterligare förstärkning behövs inom det 

området. Dessutom behövs kvalificerad rådgivning inom andra delar av näringen. 

Resurserna till denna förstärkning kan komma från olika håll bland annat som avgifter 

från biodlarna eller deras organisationer. Flera deltagare i workshopen tyckte att man 

borde öppna för möjligheten att ta betalt för rådgivningstjänster. Samhällsnyttan som 

bina bidrar med genom att pollinera grödor och vilda växter bör betalas från allmänna 

medel eller direkta landsbygdsstöd i syfte att utveckla företagandet för 

biodlingskollektivet.  

Samordningsfunktionen för det nationella bihälsoarbetet bör finnas hos en central aktör. 

Det finns svensk forskning inom området bihälsa av god internationell klass men i det 

övriga arbetet saknas forskningsresurser i stort helt och hållet. Brist på resurser saknas i 

svensk biforskning när det gäller att genom enkla försök få fram resultat som direkt kan 

användas i det vardagliga arbetet för biodlaren. 

Det togs fram exempel på hur en gemensam neutral plattform skulle kunna skapa 

dragkraft och styrning, från dialog och kompromiss, i syfte att utveckla näringen. 

Projektet ”Eldrimner” lyftes fram som ett bra exempel.  

4.1.3 Fortbildningen till biodlare 

Det behövs en bättre samordning för fortbildningen av biodlare och en bättre 

kvalitetssäkring av fortbildningen. 



 

 

På den mycket basala nivån och på den mer avancerade nivån är problemen särskilt 

stora inom utbildningen av biodlare. På den ”lägre mellannivån i utbildningsstegen” är 

situationen bättre. De som utbildar måste själva få utbildning och ha en säkerställd 

pedagogisk kompetens. En samordning av utbildningarna skulle kunna säkerställas i ett 

gemensamt branschråd. 

Det finns idag utbildning på Yrkeshögskolan för den som både behöver läsa biodling 

och ekonomi. För den som endast är intresserad av själva biodlingen finns ingen 

specialiserad utbildning. 

Utbildning av godkänd biodlare behöver kompletteras med praktiska moment. 

Myndighetspersoner, fram för allt bitillsynsmän och veterinärer, behöver en bättre 

utbildning och fortbildning. Även målgrupperna miljö- och hälsoinspektörer, 

kontrollanter och livsmedelsinspektörer kan behöva efterutbildningar för att säkerställa 

rätt kompetens inom området. 

Organisationer som kan tänkas ha ett särskilt ansvar för att erbjuda utbildning är SBR, 

BF, LRF, Hushållningssällskapen och studieförbunden.  

Den praktiska utbildningen som sker idag i samband med lokal föreningsaktivitet 

bedöms vara viktig även i framtiden. Det är viktigt att ny teknik snabbt sprids till lokala 

föreningar. 

4.1.4 Övergripande diskussion 

Alla var överens om att det behövs en handlingsplan för en generell bättre nationell 

samordning samt en gemensam samlande kraft. Det behövs en stabil organisation som 

är relativt fristående.  

Gruppen var också överens om att den viktigaste utmaningen i 

forskningskommunikationen mellan forskare och biodlare var ”Syntes av befintlig 

kunskap/forskningsresultat” (figur 1, avsnitt 1.2.2). Med detta avses i första hand 

rådgivning. Forskning och beprövade erfarenheter måste omsättas till något relevant för 

biodlaren för att få en positiv utveckling av biodlingen. 

Det nära samarbetet mellan SLU och bihälsokonsulenten om att föra ut 

forskningsresultat ansågs som ett bra exempel att följa. Detta samarbete skulle kunna 

utvecklas. SLU anser inte att direkt rådgivning är universitetets uppgift mer än att 

popularisera den egna forskningen. Det framkom att det vore mer lämpligt att 

bihälsorådgivaren var anställd hos en myndighet eller en ”neutral” organisation i stället 

för SBR.  

Det stora antalet nya biodlare ökar behovet av upprepning av grundläggande kunskap 

som baseras på äldre forskning och beprövad kunskap. Utbildning i form av 

upprepningar under längre tid med små variationer ses som viktigt för att uppnå 

beteendeförändringar. Steget från kunskap till beteendeförändring är ofta stort. 

4.2 Enkät om kunskapsförmedling 

Enkäten skickades till biodlare, bitillsynsmän samt bitillsynssamordnare på 

länsstyrelserna. Vi anser att detta urval representerar biodlare och andra som aktivt 
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verkar inom näringssektorn. Enkäten skickades elektroniskt till 1 255 personer varav 

823 besvarade enkäten. En svarsfrekvens på 66 procent innebär att enkäten är ett bra 

underlag för att få en uppfattning om vilka behov gruppen upplever och hur nuvarande 

kunskapsförmedling uppfattas och kan förbättras. 823 svar innebär att cirka 7 procent av 

det uppskattade totala antalet biodlare i landet har svarat på enkäten. 

4.2.1 Forskningsresultat viktiga för målgrupperna 

Deltagarna i enkäten anser att det är viktigt med information om forskningsresultat 

Bland biodlarna tycker nästan 9 av 10 (86 procent) att det är viktigt eller mycket viktigt 

att få information om forskningsresultat.  

 

Figur 9. ”Hur viktigt är det för dig att få information om nya forskningsresultat inom biodling och pollinering?” 

 

Engagemanget i ämnet är stort vilket inte minst märks på de många fritextsvar som 

finns i hela enkäten. Att forskningsresultat är viktiga tycks i hög grad kunna kopplas till 

binas hälsa och död. Svaren speglar biodlarens uppfattning att det finns ett samband 

mellan aktiviteten rådgivning från bihälsokonsulent och biodlarens möjlighet att 

påverka bidödligheten. 

En möjlig faktor som gör att denna rådgivning känns extra viktig just nu är att 

varroakvalstret upplevs som ett ökande hot om inte bekämpning sker på rätt sätt. 

Varraoakvalstret har spritt sig till nästan hela Sverige och har i några områden utvecklat 

resistens mot ett populärt bekämpningsmedel.  
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Väldigt många av de tillfrågade informerar sig om forskningsresultat via flera olika 

kanaler. Deltagarna i enkäten förväntar att deras behov av information om 

forskningsresultat kommer att öka under de kommande åren. 

4.2.2 Många har ändrat sina rutiner 

Andelen som anser sig förändringsbenägna efter forskningsbaserad rådgivning inom 

den egna verksamheten, är ovanligt hög enligt företaget som utförde undersökningen. 

De jämförde enkätens resultat med egna erfarenheter från andra mätningar inom de 

gröna näringarna. 

 

 

Figur 10. ”Har du de senaste tre åren ändrat rutinerna i din biodling mot bakgrund av nya forskningsresultat?” 

 

Under de senaste tre åren uppger mer än var tredje biodlare att de ändrat rutinerna mot 

bakgrund av nya forskningsresultat (figur 10). De flesta upplever också att de ändrade 

rutinerna har varit bra. Det framgår av fritextsvaren till denna fråga att 

varroabekämpningen har stor betydelse i detta sammanhang.  

Biodlarna är dock osäkra på om de har fått ett bättre ekonomiskt resultat tack vare 

forskningsresultaten under de senaste tre åren. Knappt var tionde tror så, men nästan var 

tredje svarar vet ej och tycks osäkra på om det lett till ett bättre resultat. I Norrland är 

andelen som inte anser att forskningsresultaten lett till ett ökat ekonomiskt resultat klart 

högre än i övriga landet. Andelen småskaliga biodlare bland de tillfrågade är hög och 

många verkar inte se kopplingen mellan förbättrade rutiner i biodlingen och den egna 

ekonomin. 
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4.2.3 Tidningar, webbplatser och utbildningspaket prioriterade i 

framtiden 

Det bästa sättet att förbättra förmedlingen av forskningsresultaten i framtiden är enligt 

de tillfrågade: 

1) Ett temanummer om relevant forskning i biodlarorganisationernas tidningar 

2) Länkar från biodlarorganisationernas webbplatser till relevanta forskningsresultat 

3) En oberoende webbportal för biodling 

Mer än var tredje prioriterade också utbildningspaket som man kan delta i på distans 

och som är baserade på forskningsresultat och beprövad erfarenhet.  

Däremot är det endast 16 procent som ser behov av flera rådgivare som kan serva 

biodlare. 

En stor andel av de tillfrågade har deltagit i framförallt nybörjar- och 

fortsättningskurserna vilka bedrivs som studiecirklar. Genomgående får också kurserna 

bra betyg. 

En knapp majoritet tror på att samla rådgivningen under en huvudman (även om en 

nästan lika stor andel svarar vet ej eller nej) och då helst under SLU:s paraply. 

Betalningsviljan för rådgivningstjänster tycks vara relativt god då 27 procent av 

biodlarna kan tänka sig att betala för kvalificerad rådgivning. En ytterligare potential 

finns eventuellt då ytterligare 33 procent inte vet om de har en sådan betalningsvilja. 

 

 
Figur11. ”Skulle du kunna tänka dig att betala för kvalificerad rådgivning angående din biodling?” 
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5 Diskussion 

Vi har en situation inom den svenska biodlingen som på många sätt är mycket 

glädjande. Antalet biodlare ökar kraftigt, nya målgrupper blir biodlare och den svenska 

forskningen i bihälsa och pollinering har fått betydande anslag och har tagit initiativ till 

många intressanta projekt de senaste åren. Biodlarna som har deltagit i enkäten är 

mycket intresserade av nya forskningsresultat och benägna att förändra sina beteenden 

mot bakgrund av nya rön och råd. 

På workshopen och i våra diskussioner i projektgruppen har vi identifierat syntesen av 

forskningsresultat som den viktigaste flaskhalsen i kunskapsbryggan. Vi har mycket 

aktivitet på forskningssidan och en växande skara av aktiva biodlare, så att omsätta ny 

och äldre forskning till praktiska råd är en knäckfråga. 

5.1 Tankar om webbplatser och tidskrifter 

De befintliga kanalerna i form av biodlarorganisationernas tidskrifter och existerande 

webbportaler är mycket populära och når en stor andel av de aktiva biodlarna. Den stora 

mångfald av informationskanaler som redovisas i enkäten visar att de aktiva biodlarna 

också söker information från många andra håll både nationellt och internationellt.  

Tanken om en oberoende webbplattform fick höga betyg i enkätundersökningen. En 

sådan webbplats kan kvalitetssäkras. Nackdelen är dels att det krävs mycket arbete för 

att hålla en sådan webbplats uppdaterad och dels att det kan uppfattas som ett initiativ 

ovanifrån, som konkurrerar med biodlarorganisationernas webbplatser. 

Bihälsokonsulenten håller på att utveckla en webbplats om bihälsa så tillsvidare 

förespråkar vi inga nya initiativ.  

Idén med ett temanummer om ny forskningsinformation i biodlarorganisationernas 

tidskrifter fick höga betyg i enkäten och rekommenderades även på workshopen. Om 

medel till sådana satsningar lämnas inom det nationella honungsprogrammet kan krav 

ställas på att de redovisade resultaten bygger på vetenskapliga undersökningar eller 

beprövade erfarenheter. Speciellt på workshopen kom det fram kritik mot bristfällig 

kvalitetsgranskning av artiklar om bihälsa i biodlarorganisationernas tidsskrifter. I dag 

finns ett positivt samarbetsklimat mellan SBR och BF som borde kunna utnyttjas, bland 

annat till samarbete om ett temanummer. 

5.2 Rådgivningen om bihälsa måste utvecklas 

Bihälsa är en ödesfråga för svenska biodlare – både för småskaliga biodlare och för 

yrkesbiodlare. Det framgår tydligt av både workshop och enkät. På bihälsoområdet 

finns ett väl fungerande samarbete mellan forskarna på SLU och den nationella 

bihälsokonsulenten. Samarbetet behöver dock utvecklas och institutionaliseras, så det 

blir mindre beroende av personliga relationer. I dagsläget finansieras den nationella 

bihälsokonsulenten av medel från det nationella honungsprogrammet, men han är 

anställd av SBR.  
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Bihälsokonsulenten upplever att han i vissa sammanhang ses som representant för SBR 

vilket är olämpligt i en situation med flera delvis konkurrerande nationella föreningar.  

En anställning på Jordbruksverket eller SLU skulle kunna stärka bihälsokonsulentens 

oberoende roll som kunskapsförmedlare. Sjukdomar och smittbekämpning är en 

kollektiv nyttighet som i vanliga fall delas av myndigheter och branschorganisationer. 

Då det inte finns en nationell bihälsoorganisation tycker vi att det är logiskt att placera 

bihälsokonsulenten på en myndighet.  

En bihälsokonsulent jobbar med rådgivning vilket talar för att placeringen bör bli på 

Jordbruksverket. På Jordbruksverket finns rådgivare med nationellt ansvar inom bland 

annat projektet Greppa Näringen och på Växtskyddscentralerna. SLU arbetar mer med 

riskvärdering inklusive analyser och har utöver sina centrumbildningar i normalfallet 

inte direkta länkar ut till rådgivningen.  

Den etablerade samarbetsmodellen mellan SLU och bihälsokonsulenten kan användas 

om det i framtiden blir aktuellt att anställa flera nationella rådgivare inom bihälsa eller 

inom andra områden. Deltagarna på workshopen var mer positiva till att anställa flera 

rådgivare än biodlarna som svarade på enkäten.  

Projektgruppen anser att det i Sverige finns behov av mer än en person som tjänstgör 

som rådgivare inom bihälsa. En extra rådgivare inom bihälsa kan förmodligen delvis 

finansieras av användarna. Förutom bihälsa tycker vi att pollinering är det mest 

prioriterade området där det behövs en expert med nationellt ansvar. Värdet av 

honungsbinas pollinering av kommersiella grödor är i Sverige cirka tre gånger så högt 

som värdet av honungs- och vaxproduktionen. Därtill kommer värdet av pollineringen 

av vilda växter. Det är få biodlare som idag säljer pollineringstjänster men det finns en 

betydande potentiell marknad. 

SLU:s forskare ställer ofta upp som föreläsare på konferenser för biodlare och skriver 

ofta artiklar i biodlarorganisationernas tidskrifter. Populärvetenskapliga artiklar har 

inget meriteringsvärde för forskare, men SLU har ett tydligt uppdrag att samarbeta med 

näringen. På sikt är tanken att ersätta den nuvarande professortjänsten som innehas av 

Ingemar Fries med ett samverkanslektorat. Alla samverkanslektorer är förpliktigade att 

ha ett nära samarbete med näringen och myndigheterna. Det verkar därför inte finnas 

något hot om att forskarnas utåtriktade arbete med bihälsa och pollinering kommer att 

minska.  

Oavsett var tjänster för rådgivare inom bihälsa och pollinering placeras är det viktigt att 

informationsflödet går båda vägarna och inte bara sker från forskningen via rådgivaren 

och ut till biodlare och växtodlare. En bra tvåvägskommunikation kan ge forskarna stöd 

i sitt arbete, samt medverka till att den framtida forskningen har hög relevans för 

målgrupperna för forskningen. 

5.3 Branschråd för biodling och pollinering 

Deltagarna på workshopen såg ett stort behov av ökad samordning av rådgivning och 

kommunikation av forskningsresultat till biodlare. I enkäten var en (liten) majoritet 

också positiv till denna idé. Ett branschråd för biodling och pollinering skulle kunna bli 



 

 

en samordnande kraft som kan lyfta den svenska biodlingen. I samband med 

forskningskommunikation skulle ett branschråd kunna ha viktiga uppgifter: 

- välja prioriterade områden som ska tilldelas medel via det nationella 

honungsprogrammet 

- samordna och ta initiativ till ansökningar i landsbygdsprogrammet 

- lyfta fram prioriterade önskemål om forskningsuppgifter till universitet och 

myndigheter 

- förmedla viktig ny kunskap från forskningen till biodlarorganisationer, organisationer 

för lantbrukare och trädgårdsodlare samt myndigheter 

- samordna och kvalitetssäkra utbildningen av biodlare 

- koordinera informationen som ges till biodlare från de olika förmedlarna av 

information 

På workshopen kom det däremot fram att det var olämpligt att placera ansvaret för 

själva hanteringen och handläggningen av ansökningar till det nationella 

honungsprogrammet hos branschrådet. Rådet ska ha en neutral status.  

Vi föreslår att Jordbruksverket blir huvudman för branschrådet och även får 

ordförandeposten. Som huvudman ansvarar Jordbruksverket för logistik, administration, 

dokumentation och rapportering i samband med branschrådets möten. I alla andra frågor 

deltar huvudmannen på samma villkor som övriga deltagare.  

Forskningen och den aktiva forskningskommunikationen om andra ämnesområden än 

bihälsa och pollinering har för närvarande en mycket begränsad omfattning i Sverige. 

Sådana områden är biodlingsteknik, marknads- och produktutveckling, arbetsmiljö samt 

honung och hälsa. En bred sammansättning av branschrådet kan skapa förutsättningar 

för att lyfta sådana frågor som i dag inte blir tillräckligt belysta. Branschrådet kan få en 

viktig roll för att sprida information om innovationer och potentiella nya produkter till 

biodlarna.  

Enkäten visar indirekt på behov av ökad forskning om ekonomi i biodlingen. En 

tredjedel av biodlarna har ändrat sina rutiner mot bakgrund av nya forskningsresultat de 

senaste tre åren, en stor majoritet har upplevt förändringarna som positiva men mindre 

än 10 procent har upplevt att förändringarna har gett en påtaglig förbättring av det 

ekonomiska resultatet. En säkrare produktionsmetodik behöver inte ge en direkt 

ekonomisk förbättring och många biodlare har inte bin av ekonomiska skäl. Resultatet 

indikerar dock att det saknas kunskap om sambandet mellan odlingsteknik i biodlingen 

och företagsekonomi.   

Som medlemmar i Branschrådets föreslår projektgruppen representanter från: 

- Jordbruksverket (ordförande) 

- Sveriges Biodlares Riksförbund 

- Biodlingsföretagarna 

- Svensk Biavel 

- Den nationella bihälsokonsulenten 

- Lantbrukarnas Riksförbund 

- Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare 
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- SLU 

- LU 

- Naturvårdsverket 

- Naturskyddsföreningen eller annan motsvarande organisation 

- En representant från länsstyrelserna 

- En representant för Landsbygdsnätverket med företagsekonomisk kompetens 

Till branschrådet kan representanter för Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket, 

Rasföreningarna, Livsmedelsverket med flera adjungeras vid behov. 

Med tanke på att sammansättningen av biodlaryrket håller på att förändras med 

betydligt fler kvinnliga biodlare och flera biodlare med invandrarbakgrund föreslår vi 

att man adjungerar en lämplig person från Landsbygdsnätverket med kompetens inom 

dessa frågor. 

Förutom forskningsinformation kan branschrådet bidra till att frågor om biodling och 

pollinering kan lyftas fram i medier och för allmänheten. 

5.4 Tankar om ett regionalt biinstitut i Västra 

Götaland 

En av anledningarna till att denna utredning genomförs var länsstyrelsen i Västra 

Götalands län, Hushållningssällskapet Skaraborg och biodlare i Västsveriges tankar om 

ett biinstitut med tillhörande branschråd. I en förstudie har de identifierat ett behov av 

ökad kunskapsförmedling på biodlingsområdet och pekat på brister i synnerhet när det 

gäller praktiska försök med direkt relevans för den praktiska biodlingen. Vi delar den 

uppfattningen och initiativtagarna har gjort en viktig insats för att belysa de behov som 

finns för att utveckla biodlingen.  

Vi anser dock inte att ett biinstitut ska etableras. Vi förespråkar i stället ett branschråd 

(utan tillhörande biinstitut) och en utveckling av det existerande samarbetet mellan SLU 

och bihälsokonsulenten.  

Det regionala perspektivet är viktigt att ha med i branschrådet. Länsstyrelsen i Västra 

Götaland vore en bra regional representant i branschrådet då de under många år arbetat 

innovativt med biodlingsfrågor. Vi anser dock att landsbygdsdirektörerna själv ska 

utpeka en representant från ett av länen som har samordnande ansvar för bitillsynen. 

Om regeringen i alla fall anser att ett biinstitut eller motsvarande behövs tycker vi att 

det är lämpligast att placera det på SLU i Ultuna. Detta eftersom bihälsa är en central 

fråga för biodlingen och nästan all forskning om bihälsa sker på SLU i Ultuna. 

5.5 Vem ska betala? 

Ambitionsnivån beror på om det tillförs nya pengar eller om det måste ske en 

omfördelning av existerande medel. 



 

 

En omfördelning av medel kan i dagsläget endast ske inom det nationella 

honungsprogrammet. Det nationella honungsprogrammet finansierar 

bihälsokonsulenten, temaartiklar i biodlarorganisationernas tidsskrifter och har tidigare 

finansierat en förstudie om en bihälsoorganisation som kan ses som en typ av 

branschråd för bihälsa. Det finns inga formella hinder för att prioritera de åtgärder som 

vi föreslår.  

Det är dock sannolikt att det kommer att krävas ytterligare medel för att uppnå en tydlig 

förbättring av forskningsinformationen till aktiva biodlare och andra berörda 

intressenter. Det ingår inte i uppdraget att detaljerat beskriva hur detta ska ske, men 

projektgruppen ser följande möjligheter: 

- Det nya landsbygdsprogrammet. I det nya landsbygdsprogrammet finns en nyhet i 

form av EIP-grupper (EIP = ”European Innovation Partnership”). Det ska bildas 

nationella fokusgrupper inom EIP och ett sådant nationellt fokusområde skulle kunna 

vara ”Biodling och pollinering”. Denna punkt behandlas mer detaljerat nedanför 

- Inom medlen som är avsatta för kompetensutveckling i det nya 

landsbygdsprogrammet skulle till exempel Jordbruksverket kunna ansöka om att 

finansiera en nationell expert i pollinering 

- Egenfinansiering av en utökad rådgivning till biodlarna om bihälsa. I enkäten anger 27 

procent av biodlarna att de skulle kunna vara intresserade av att betala för kvalificerad 

rådgivning. Svaren i enkäten är oförpliktigande, men det verkar finnas en viss 

betalningsvilja. Det finns ett rådgivnings- och analyspaket inom djurhälsovården ”Lilla 

paketet”, som är populärt även bland småskaliga djurhållare. Det skulle kunna vara en 

möjlig finansieringsmodell för ytterligare en nationell rådgivare inom bihälsa 

- Egenfinansiering av deltagande i branschrådet. Myndigheter och organisationer kan 

själv betala en del av kostnaderna i samband med mötena i branschrådet på samma 

sätt som till exempel i Växtskyddsrådet 

- Landsbygdsdepartementet tillför ytterligare nationella medel till det nationella 

honungsprogrammet efter nuvarande programperiod eller till bildandet av ett 

branschråd 

Genom omfördelning av medel i det nationella honungsprogrammet och 

egenfinansiering kan flera av de föreslagna aktiviteterna genomföras. Det behövs dock 

en basfinansiering av branschrådet som motsvarar ungefär en halvtidstjänst och nya 

rådgivartjänster kräver nya pengar. Basfinansieringen av branschrådet bör antingen 

komma från centrala anslag eller från det nya landsbygdsprogrammet. 

5.5.1 EIP-projekt (”European Innovation Partnership”) 

Syftet med EIP är att se till att forskningsresultat ger konkreta förbättringar för 

landsbygdsföretagare. 

EIP-projekt ska vara innovativa utvecklingsprojekt som ska utgå från ett behov och ett 

initiativ från landsbygdsförtagare med ett underifrånperspektiv (bottom-up). Det ska 

vara nya projekt och nya idéer, det vill säga man ger inte medel till pågående 

verksamheter och projekt. Även nationella utvecklingsprojekt kan rymmas inom EIP. 

Det behöver inte vara samarbete med andra medlemsstater. 
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EIP-projekt får inte vara traditionell forskning eller traditionell kunskapsöverföring 

(top-down). Själva syntesen av existerande forskningsresultat passar därför dåligt med 

tankarna bakom EIP. Eventuella nya utvecklingsinsatser är mer lämpade för konceptet. 

Den delvis nya målgruppen som dras till biodlingen kan också motivera en ny 

organisationsform. 

Ramarna för EIP förväntas komma på plats under 2014. 

5.6 Vad händer om vi inget gör? 

Intresset för bin och biodling är stort. Det är ofta fullt på nybörjarkurserna och 

biodlarorganisationerna får många nya medlemmar. I den största biodlarorganisationen 

SBR har man sedan årsskiftet fått mer än 400 nya medlemmar.  

Det är delvis en annan målgrupp som attraheras av biodling nu jämfört med tidigare. 

Andelen kvinnor har ökat explosionsartat. År 2003 var andelen kvinnliga medlemmar i 

SBR cirka 13 procent medan den hade ökat till cirka 25 procent 2010 enligt Lotta 

Fabricius-Kristiansen från SBR:s dåvarande kvinnliga nätverk. Bland de nya 

medlemmarna år 2014 är cirka 45 procent kvinnor. 

Svenskar med utländsk bakgrund har blivit förhållandevis väl representerade i 

biodlarorganisationerna enligt SBR. Det finns dock inte någon detaljerad statistik. För 

en del svenskar med utländsk bakgrund kan biodling vara ett intressant sätt att etablera 

sig på arbetsmarknaden. Eftersom behovet av startkapital är litet finns det möjlighet till 

egen verksamhet för de på arbetsmarknaden som inte har så stora ekonomiska resurser.  

Ett nytt fenomen är stadsbiodling (”Urban Beekeeping”) som sprider sig i storstäderna i 

den västliga världen, och som också visar på ett stort intresse hos konsumenter och 

allmänhet för biodling. 

För alla nya målgrupper gäller att man med stor sannolikhet slutar som biodlare om bina 

dör i för stor utsträckning. Risken för detta är stor. Vinterförlusterna har det senaste 

decenniet varit de högsta sedan 1920-talet (figur 11). I medeltal är förlusterna 12,7 

procent för perioden 1924-2013. Den senaste 10-åriga perioden är medeltalet 16,6 

procent. Vinterförluster är skillnaden mellan antalet bisamhällen som biodlarna invintrar 

på hösten och antalet bisamhällen som lever den efterföljande våren. 

 



 

 

 

Figur 12. Vinterförluster i Sverige. Figur: Preben Kristiansen.  

 

Den dramatiska massdöden av bin i USA och flera europeiska länder sedan 2006 visar 

att det finns ett stort och mångsidigt hot mot biodlingen.  

En positiv aspekt av massdöden av bin i USA har dock varit att forskningen om bin, 

bihälsa och pollinering har fått ett stort lyft internationellt. Det produceras hela tiden ny 

relevant kunskap som måste förmedlas på ett bra sätt.  

Sammanfattningsvis medför det växande intresset för biodling och de delvis nya 

målgrupperna ett enormt utbildningsbehov som kräver samordning, nya initiativ och 

nya resurser. Om inte de nya biodlarna integreras i svensk biodling via kurser och 

rådgivning förlorar samtidigt svensk biodling en stor potential till utveckling. 

5.7 Svagheter i vår utredning 

Vi har genomfört utredningen under stor tidspress. Det har påverkat svarfrekvensen i 

enkäten, eftersom det inte har varit möjligt att skicka ut upprepade påminnelser. 

Detaljeringsgraden i våra förslag har också påverkats av att vi inte har haft möjlighet till 

djupare reflektioner och diskussioner.  

Biodlarna som har deltagit i enkäten är inte slumpmässigt utvalda och kan därmed inte 

sägas representera den svenska biodlarkåren i stort. De är sannolikt mer intresserade av 

nya forskningsresultat och mer förändringsbenägna än den genomsnittliga biodlaren. De 

är däremot bra representanter för de ”aktiva biodlare” som anges i uppdraget i 

regleringsbrevet. Eftersom cirka 7 procent av samtliga svenska biodlare har svarat på 

enkäten anser vi att vi har ett rimligt underlag för att dra generella slutsatser. 
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Ett branschråds succé eller fiasko beror på medlemmarnas engagemang, kunskap och 

vilken uppbackning de får från respektive organisationer som de representerar. Ett 

branschråd i sig är därmed ingen garanti för en förbättrad forskningskommunikation. 

Det stora intresset för biodling och pollinering i samhället bör dock göra uppdraget att 

hitta deltagare med den rätta inställningen enklare än det hade varit för 10 år sedan. 

Det finns oklarheter kring hur finansiering av branschrådet ska ske. I skrivande stund är 

det till exempel inte möjligt att avgöra om det är sannolikt med en delfinansiering via 

EIP.  

  



 

 

6 Slutsatser 

Intresset för bin och biodling är stort. Biodlarorganisationerna får många nya 

medlemmar och det är delvis nya målgrupper som attraheras av biodling. Den svenska 

forskningen i bihälsa och pollinering har fått betydande anslag och har tagit initiativ till 

många projekt de senaste åren. Inom andra områden än bihälsa och pollinering finns det 

idag liten eller ingen forskning och forskningskommunikation i Sverige. 

Det nationella honungsprogrammet är idag den viktigaste finansieringen som 

kontinuerligt möjliggör att kunskap och beprövad erfarenhet förs ut till biodlarna i 

organiserad form. Programmet finansierar bland annat en nationell bihälsokonsulent. 

Biodlarna lyfter fram bihälsokonsulentens roll som ett lyckat exempel på hur 

forskningsinformation kan förmedlas till biodlare, men arbetsformen behöver utvecklas. 

Aktiva svenska biodlare anser att det är viktigt eller mycket viktigt att få information 

om forskningsresultat. Behovet av detta kommer sannolikt att öka i framtiden. En 

tredjedel av biodlarna i vår undersökning har nyligen förändrat sin biodling som en följd 

av nya forskningsresultat. De flesta hämtar informationen från biodlarorganisationernas 

medlemstidningar samt olika webbplatser. 

Det växande intresset för biodling och de delvis nya målgrupperna medför ett enormt 

utbildningsbehov som kräver samordning, nya initiativ och nya resurser. Syntesen av 

forskningsresultat behöver förbättras. Det är den viktigaste flaskhalsen i förmedlingen 

av forskningsinformation till biodlare. 

Vi föreslår att: 

1) Det bildas ett branschråd för biodling och pollinering med Jordbruksverket som 

huvudman. Branschrådet kan eventuellt fungera som en nationell fokusgrupp inom EIP  

2) Bihälsokonsulenten flyttas från SBR till Jordbruksverket eller SLU 

3) Ytterligare minst en rådgivare med nationellt ansvar för bihälsa eller pollinering 

anställs 

4) Det publiceras minst ett kvalitetsgranskat temanummer per år i 

biodlarorganisationernas tidsskrifter om nya forskningsresultat 

En bred sammansättning av branschrådet kan skapa förutsättningar för att lyfta sådana 

frågor som idag inte belyses tillräckligt, bland annat biodlingsteknik och marknads- och 

produktutveckling. Branschrådet kan få en viktig roll för att sprida information om 

innovationer och potentiella nya produkter till biodlarna. 

Vi förespråkar inte att det skapas ett särskilt biinstitut. 

Landsbygdsdepartementet ansvarar för ett beslut om att ge Jordbruksverket i uppdrag att 

bilda ett branschråd för biodling och pollinering. Det krävs extra finansiering via 

centrala anslag för att driva ett branschråd motsvarande cirka en halvtidstjänst.  

Jordbruksverket ansvarar för att inleda diskussioner med SBR om att flytta 

bihälsokonsulentens verksamhet från SBR till Jordbruksverket eller SLU. 
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Anställning av ytterligare rådgivare är en fråga som det inte är möjligt att sätta igång 

med i nuläget utan det kräver ytterligare diskussioner. Jordbruksverket ansvarar för att 

sådana diskussioner genomförs med biodlarorganisationerna, SLU och LU. 

Jordbruksverket ansvarar för att ge kvalitetsgranskad forskningsinformation via 

temanummer i biodlarorganisationernas tidskrifter hög prioritet vid fördelning av medel 

i det nationella honungsprogrammet i de kommande ansökningsrunderna. 


