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!

 ≈100 samhällen / 8 bigårdar
!

Biodlingen delinkomst
!

 All honung direkttappas på burk
!

Samlar även pollen och propolis 
!

Tillverkar och säljer: 
 honungssenap, bivaxsalva



Biodlingen drivs med ekologiska metoder 

KRAV-certifierad 

• Vax och vaxhantering 
Vax får ej innehålla restsubstanser av bekämpningsmedel 
Besvärligt vid omläggning 
Extra kostnad/arbete vid rensning och inköp 

• Uppställningsplatser 
Nektar och pollen skall i huvudsak komma från KRAV-certifierat eller 
naturligt ursprung. Ej tillåtet med vandringsbiodling. 

• Foder  
Vinterfoder eller stödfodring måste ske med KRAV-certifierat socker/honung 

• Varroabekämpning 
Måste ske med ekologiskt godkända metoder

Största skillnaderna mellan ekologisk och konventionell biodling



Varroabekämpning
Nedfallskontroll 
Naturligt nedfall av Varroa kontrolleras med 
varroainlägg. Ett par kupor i varje bigård 
kollas vid varje bigårdsbesök from juni

Myrsyrebehandling 
Behandling med myrsyra 
direkt efter slutskattning. 
(Från mitten av augusti) 

Oxalsyrebehandling 
Med droppmetoden i början av 
november



Biodlingsmaterial



Svärmkontroll / utökning
• Svärmkontroll ca var 8 dag 

Under svärmningsperioden som är ung från mitten på maj till midsommar 

• Samhällen med önskvärda egenskaper i 
svärmtagen  
Delas. Konstsvärm skapas med gamla drottningen, ställs i kylrum 3 dagar, 
fodras. 
Resterande delas i 2 – 4 ”avläggare”. Står kvar i samma bigård tills 
drottningar är äggläggande.  

• Samhällen med ej önskvärda egenskaper i 
svärmtagen  
Bottenspärras till alla drottningar krupit





• Endast drottningar med riktigt dåliga egenskaper 
byts ut 
Tex väldigt ilskna samhällen eller för dåliga samlare. 
Sker med inköpta parade drottningar, alternativt med täckta viseceller från 
egna samhällen 

• Skattning  
Skattning sker 2–3 gånger per samhälle under säsongen. 
All skattning sker med bitömmare. Står på bitömmare ca 2 dygn. 

• Invintring/slutskattning 
Alla samhällen gås igenom.  
Äggläggning kontrolleras. Ramar plockas bort, vanligtvis 1-2 st. 

• Fodring  
Fodring sker med både foderlådor och foderpåsar. 
Målet är att fodringen skall vara klar i mitten på september

Mera om driften
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1. Konstsvärm skapas

• a. Drottning letas upp och buras 

• b. 5-6 ramar med bin från yngelrum slås ner i ”svärmlådan”  

• c. Drottning släpps ned i ”svärmlådan” 

• d. ”Svärmen” ställs mörkt och svalt med foder i 3 dagar 

• e. ”Svärmen” slås in / vandrar in i ny kupa



Inflyttning

4 – 5 tomramar 
foder



Efter några dagar…



2. Åtta dagar senare, Trillingavläggare skapas 
på ny plats i samma bigård

• a. Varje sektion ges en till två ramar med yngel och 
påsittande bin,  minst två viseceller 

• b. Varje sektion ges en ram med foder , totalt tre ramar 

• c. Bin från en skattlåda skakas ned i avläggarna 

• d. Modersamhället behåller min en ram yngel och ett par 
viseceller. Fylls på med tomramar, ev avdelningslucka



3. Efter ca 30 dagar, Trillingavläggare delas 

• a. Äggläggning kontrolleras 

• b. Äggläggande sektioner till egen kupa. Tre ursrungliga 
ramar + 2 nya tomramar + foder 

• c. Ursprungliga trillingavläggaren blir en enhet och får 
”vanlig” botten, 3 ursrungliga ramar + 2 tomramar + foder 

• d. Nya kupor flyttas till annan bigård
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