Hur kan den gotländska biodlingen utvecklas för att
möta en större efterfrågan på honung.
En förstudie genomförd av Honung Gotlandica 2018–2021 i samarbete med
Leader Gute och SBR Gotland.
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Inledning
Efterfrågan på honung i Sverige ökar men produktionen har inte ökat i motsvarande
takt. Bristen som uppstår mellan konsumtion och produktion fylls av importerad
honung eller, tyvärr, falsk honung som inte har varit i närheten av några bin. Det
finns alltså en stor nationell efterfrågan och Gotländsk honung och liksom andra
småskaligt producerade livsmedel från Gotland har den ett mycket gott renommé i
t.ex. Stockholm. Det är upp till de gotländska biodlarna att ta vara på möjligheterna
att utveckla sin biodling. Både möjligheten att tjäna lite mer på en hobby man brinner
för men också möjligheten att utveckla ett företag och bli biodlare på hel- eller deltid.
I förstudien skall vi kartlägga och analysera de möjligheter som finns för att öka både
volym och produktbredd inom biodling näringen.
Syftet med förstudien är att undersöka hur den gotländska biodlingen kan stärkas
och spela en större roll inom den småskaliga livsmedelsproduktionen på Gotland.
Även frö- oljeväxt- och trädgårdsodling ingår i den här gruppen eftersom
pollinerande insekter ger högre skördar och bättre kvalité på den skördade
produkten. Olika samarbetsformer mellan biodlarna sinsemellan och mellan biodlare
och annan småskalig verksamhet är viktiga delar i utvecklingen av näringen.
Biodlarföreningar och andra samarbetsgrupper inom småskalig livsmedelsproduktion
som t.ex. Goda Gotland, Farm up och Reko-ringen är viktiga aktörer som kan driva
utvecklingen framåt.
Målgrupp är i första hand gotländska biodlare. Genom denna förstudie ska de ges
information om hur ett ökat samarbete med andra gotländska livsmedelsproducenter
påverkar deras biodling, hur man kan utvecklas som enskild biodlare och se
möjligheterna ett utökat samarbete kan ge. Andra grupper som gynnas är frö-.
oljeväxt-, bär- och fruktodlare på Gotland. Sist men inte minst gynnas alla på
Gotland genom en bättre pollinering av t.ex. bär och frukt.

Utgångspunkter
Nya uppslag och idéer ger biodlarna inspiration som leder till ökad produktion av
honung, vax, propolis, pollinering. När små livsmedelsproducenter och biodlare får
större kvantiteter att hantera ger det i förlängningen fler arbetstillfällen. När biodling
företagen ökar sin verksamhet ökar även deras möjlighet att erbjuda tjänster inom
turistnäringen. Lantbruks- och trädgårdsföretag får nytta av en bättre pollinering och
inte minst att den biologiska mångfalden gynnas.
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Metod
I ett första skede ska målgrupperna för studien riktar sig till identifieras. Genom
enkäter till biodlare, frö- och oljeväxtodlare samt frukt-, bär- och grönsaksodlare har
vi försökt nå så många som möjligt i dessa målgrupper. Bland frågorna finns en om
de är intresserade av att delta i informations- och diskussionsgrupper. Nästa steg är
att göra en analys av vilka grupper som vill fortsätta att medverka i projektet inför en
uppföljande telefonintervju. För att vidga vyerna kommer projektgruppen,
tillsammans med styrgruppen att göra en studieresa till Östergötland för att besöka
verksamhetsutövare inom biodling, förädling, turism och föreningsliv.
Slutligen ska de frågor som visat sig vara mest intressanta bland målgrupperna
läggas fram till diskussion i möten där de som deltagit i de uppföljande intervjuerna
bjuds in.

Enkätundersökning via internet
Inledning
Målsättningen för förstudien är att undersöka hur den gotländska biodlingen
kan stärkas. För att ta reda på vad som behövs för att få fler biodlare och för att
utöka en redan befintlig biodling på Gotland. En förutsättning för att få fram ett så
brett underlag som möjligt är det viktigt att nå så många av Gotlands biodlare som
möjligt. Genom att samarbeta med SBR distriktet på Gotland blev det möjligt att nå
alla biodlare på ön som är med i antingen en biodlarförening eller i den ekonomiska
föreningen Honung Gotlandica.
Under våren-försommaren 2018 planerade projektgruppen att under hösten skicka ut
en enkät till föreningarnas medlemmar. Syftet med projektet diskuterades och
relevanta frågor arbetades fram. Efter att en provenkät utformats av projektgruppen,
genom att använda Google drives enkätverktyg, och besvarats av ett begränsat
antal biodlare skickades den slutgiltiga enkäten ut i månadsskiftet oktobernovember. Alla mottagare var avidentifierade i utskicket och enkätsvaren anonyma.
Efter att vissa mailadresser returnerats/studsat på grund av ej aktuell mailadress,
gick till slut 198 enkäter ut till biodlarna som därefter fick en dryg månad på sig att
svara innan enkäten stängdes. Medlemmarna informerades också dessförinnan via
föreningarnas ordinarie utskick om att en enkät skulle skickas till dem inom kort.
Av de 198 enkäterna inkom 107 svar. Det innebär en svarsprocent på 54 procent
vilket är avsevärt högre än vad en enkätundersökning vanligtvis får. Det kom även in
meddelanden till projektgruppen om att man inte längre var aktiv som biodlare och
av den anledningen inte kommer att svara på enkäten. Redan 107 svar av 198
utskickade enkäter är en mycket bra svarsfrekvens. Det kan tyda på att en del av de
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som inte svarat på enkäten inte längre var aktiva biodlare eller var på väg att
avveckla sin biodling. Om det är på det viset fick enkäten ett ännu bättre mottagande
än vad svarsprocenten anger.

Enkätens resultat
Se även bilaga 1

Enkätens utformning, med flera svarsalternativ på frågorna gör det svårt att utläsa
exakta svarsfrekvenser på de enskilda frågorna. Bedömningen var att det är bättre
att få så breda svar som möjligt än att den blir statistiskt korrekt.
Den inledande frågan visade att ca 54 procent av de som svarat är män och 46
procent är kvinnor. Det är en viktig kunskap att ha med sig eftersom frågorna i
enkäten med flera svarsalternativ kan visa andra fördelningar mellan kvinnor och
män.
På frågan om hur länge man varit biodlare svarade 103 st.
1 till 3 år

4 till 10 år

30 %

11 till 20 år

41 %

mer än 20 år

13 %

16 %

På frågan om antalet bisamhällen svarade 101 st.
1-5
samhällen

6 - 10
samhällen

53 st.

19 st.

11 - 20
samhällen

21 - 40
samhällen

13 st.

41 - 60
samhällen

6 st.

4 st.

Fler än 60
samhällen
6 st.

På frågan om driftsform svarade 101 personer
Hobbybiodlare
85 st.

Deltids Biodlare
11 st.

heltids biodlare
1 st.

Flera i familjen
hjälper till
29 st.
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Vilka ambitioner har de som svarat?
Fortsätta i
nuvarande
omfattning

Planerar att utöka

64 st.

32 st.

kommer att minska Kommer att sluta
ner
med biodling
7 st.

2 st.

Hinder och möjligheter
Enkäten fortsätter med frågor som har många svarsalternativ. På frågan om vilka
hinder man ser för att utöka sin biodling är det 4 svar som dominerar. De flesta, 57
st. svarar att det är brist på tid hindrar dem. Därefter, med 16 svar kommer brist på
uppställningsplatser. Brist på lagringsutrymme tycker 13 st. är ett problem och 5 st.
har en för liten slunga. Sen kommer många olika varianter för att ålder tar ut sin rätt
och olika sjukdomar eller kroppsliga besvär hindrar utökning, eller till och med
kommer att leda till att de slutar med biodling. 47 st. svarade att de anser att det
känns lagom som det är. Någon nämner brist på bin och de investeringar som krävs
som hinder för att utöka. Även brist på kunskap och förmåga att hantera bokföring
nämns som hinder för utökning.
Många skriver att ett högre kilopris på honung skulle kunna förbättra möjligheterna
att utöka, liksom ett samarbete med växtodlare som skulle ge möjlighet att ställa ut
fler bigårdar, samt ett betalt samarbete med växtodlare som betalar för pollinering.
Flera skulle vilja utöka sin biodling så mycket att de skulle kunna arbeta deltid med
den. Med mer kunskap skulle en av de svarande kunna utöka, ett par andra skriver
att de utökar målmedvetet enligt tidigare lagd plan.

Nuläge med honung och andra produkter från biodling?
I nuläget säljer de flesta sin honung till vänner och bekanta, säljer honung själva i
gårdsbutik eller hos någon återförsäljare och en del står själva på marknader och
säljer. Några skriver att de ger bort honung till släkt och vänner, konsumerar själva
och ger tillbaks till bina. Överskottet säljs av en del till Honung Gotlandica, några till
andra uppköpare och en säljer sin honung på bulk till fastlandet.
Cirka 25% av de som svarade säljer andra produkter de får ut av bina förutom
honung. Flera säljer avläggare, drottningar och någon även paketbin. Flera säljer
vax, varav någon specificerar det som vax i mindre förpackningar avsett för
tillverkning av salva eller liknande. Några säljer vaxljus, bivaxsalva, och även pollen.
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En kommenterar att det i dagsläget inte är värt pengarna att göra salva och sälja på
grund av gällande regler kring tillstånd.

Vad gjorde att du blev biodlare och hur blir vi fler biodlare på Gotland?
Anledningarna varierar men flertalet svarar att intresset för naturen och önskan om
att lära sig mer om bin var en anledning till att man började som biodlare. Flera
oroas också av att pollinerare decimeras i världen och vill vara med och hjälpa till
med pollinering i närområdet. Några fick intresset genom att nära släktingar redan
var biodlare och några vill ge sin egen familj möjligheten att äta närproducerat och
naturligt genom sin biodling. Även biodling som ekonomisk inkomstkälla lockade
flera att börja med sin biodling.
I frågan om hur det ska bli fler biodlare på Gotland dominerar fyra svarsalternativ.
Flest svar fick möjligheten till ett “organiserat mentorskap” för nya biodlare skulle få
fler att börja eller utöka sin biodling. Nästan lika många svar fick alternativet fler
utbildningar eller kurser. Även kampanjer för att öka kunskapen kring de pollinerande
insekternas situation, kompetent rådgivning kring att starta egen firma och
ekonomiskt stöd vid uppstarten av biodling ansågs av många som viktiga aspekter.

Öppen fråga om hur den Gotländska biodlingen ska öka.
På den öppna frågan om man själv tror det finns något som skulle kunna öka den
gotländska honungsproduktionen och som inte redan nämnts i frågorna kom det
många svar.
➢ Mer forskning och information om honungens betydelse för hälsan, i fler
dubbla bemärkelser!
➢ Mer variation i odlingarna och hårdare kontroller på besprutning dagtid!
➢ Honungen får en större plats i små livsmedelsproducenterna egna produkter.
➢ Anders Bigårdar för de som bor i samhällen, ett enkelt sätt att bidra med lite
pengar som möjliggör fler samhällen.
➢ Bättre samarbete mellan lokalföreningar och föreningsbigården
➢ Högre honungs pris/kg vid stora leveranser till Honung Gotlandica o möjlighet
till hämtning av tunnor.
➢ Bjuda in skolklasser för att öka intresset hos ungdomarna.
➢ Kanske skulle somliga känna sig manade om de fick veta att det helt saknas
biodlare i deras socken? Hur ser kartan ut? Var behövs det fler bin? Påtala
det och få folk där att fatta att det kan vara hos dem det ska stå kupor.
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➢ För mig är honungsproduktion inget som ska ske i gigantisk omfattning.
Tycker att det är ett stycke mathantverk man ska betona småskalighet och
närhet i.
➢ Bina gör lokal nytta och mångfald.
➢ Gotland är ju så "decentraliserat" - spinn på det; att det borde vara varje
sockens angelägenhet att de håller sig med bin!
➢ Befintliga biodlare bör om möjligt utöka sin bigård
➢ Hålla föredrag och information om bi och biodling på pensionärsträffar
➢ Större intresse från media med information om hur roligt och nyttigt det är
med bin.
➢ En livligare kontaktyta mellan biodlare och olika markägare
➢ Inspirerande information i tidningar
➢ Pollinering som i USA
➢ Om Honung Gotlandica betalade mer, så kanske vi kunde utöka
produktionen.
➢ Förutsägbart väder
➢ Försöka att få lantbrukarna att lämna ett mindre stråk längs dikes- eller
skogskanten av åkern för blommor och andra växter
➢ Samarbete
➢ Kompetent rådgivning kring att starta egen firma med biodling som syssla

Fördjupad telefonintervju
Frågorna som ställdes vid telefon-intervjuerna var:
1.
2.
3.
4.

Hur många bisamhällen har du/ni idag?
Vad skulle krävas för att du skulle vilja utöka antalet kupor?
Hur kan föreningarna på Gotland utöka sin service till dig?
Om vi skulle etablerar en pollineringspool på Gotland skulle du då vara
intresserad av att delta?
5. Skulle du vara intresserad av att vara delaktig i en andels bigård?
6. Tycker du att den service som föreningarna bidrar med i dagsläget är
tillräcklig? Vad saknar du? Vad tycker du är bra?
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7. Har du någon ide om hur olika föreningar kan utöka sin service till dig?
8. Vilken typ av information önskar du från föreningarna?
9. Öppen fråga. Har du några andra önskningar eller idéer om hur den
gotländska biodlingen kan stärkas.

1. De som tillfrågades hade mellan 0 till 70 samhällen
2. De flesta som ville utöka att det som hindrade dem var:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Brist på tid
Ekonomi
Platsbrist/lagerbrist
Lokaler/logistik
Uppställningsplatser med god nektar och pollentillgång

3. Hur kan föreningarna på Gotland utöka sin service till dig?
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Stadig återkoppling
Hyra ut takutrustning
Hjälp med vaxsmältning
Inköp av vax, biutrustning
Fler träffar
Vidareutbildning i biskötsel, friska bin etc.
Torkning av honung
Många tycker det är lyxigt att kunna hyra en slunglokal
De flesta tycker att servicen är bra

4. De som kan tänka sig att ingå i en pollineringspool tyckte att

4.1.
4.2.
4.3.

De vill veta mer om vad det innebär
De är oroliga för spridning av sjukdomar
de är tveksamma runt ekonomin/ tjänar jag något på detta

5. Intresset för andels bigårdar är lågt men några är intresserade
6. Frågan om föreningarnas service räcker är snarlik fråga tre så svaren är
lite överlappande. De flesta är nöjda med den service som finns men…
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Fler fysiska träffar
En telefonjour där man kan fråga och få svar.
Kompetensutveckling på olika områden inom biodling/bihälsa
Tillgång till tapplinje
Gemensam inlämning och köp av vax.
Gemensamma beställningar av varor och material
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6.7.
6.8.
6.9.
6.10.

Biredskapsbutik
En räkning på medlemsavgiften, ej SBR-föreningar
Priset på inköp av honungen kunde höjas
Hjälp med deklaration/ekonomi vid nystartade företag

7. Frågan om hur föreningarna kan utöka sin service är också nära släkt
med fråga tre och fråga sex.
7.1.
7.2.

Några vill ha hjälp med etiketterna
De flesta tyckte att de hade en så liten biodling eller att de hade egna
hade egna försäljningskanaler

8. På frågan om vilken information man önskar få från föreningarna
handlade svaren till största delen om Honung Gotlandica, Ek. förening
(HG) men det mesta kan passa in på de flesta föreningar.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.

Det vore bra om det fanns någon information över huvud taget!
En fungerande hemsida
Nyhetsbrev/ flustret, vad händer på HG
Någon liten tävling
Fler träffar
Kunskapsbank/ frågespel
Föredrag, allt om biodling
Utbildningar
Kompetenshöjning
Mentorer

9. Även den öppna frågan riktades många av svaren mot Honung
Gotlandica Ek. Förening. (HG) men en hel del kan passa in på
föreningar eller rentav samarbeten mellan enskilda biodlare
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.
9.12.

Önskan om träffar/bikupor med bisurr och fika
Fortbildning
Telefonjour
Tematräffar
Att rätt saker finns i slungrummet
Fungerande hemsida
Dialog om myror, svält varning etc
HG måste finnas ni gör ett fantastiskt arbete
Mentorer
Så glad att ni finns, ni är så viktiga
Gör mer reklam och marknadsföring många vet inte att HG finns
Höj insatsen så att föreningen får bättre ekonomi
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Enkät till Gotlands frö och oljeväxtodlare
För att ta reda på om intresse finns för pollineringstjänster och samarbeten mellan
växtodlare och biodlare kontaktades Gotlands frö och oljeväxtodlare. En förfrågan
ställdes till deras sekreterare om möjligheten att få skicka ut en enkät till deras
medlemmar om hur dagssituationen för medlemmarna ser ut avseende vad de odlar
och om de har eller önskar samarbete med biodlare. Då sekreteraren på Gotlands
frö och oljeväxtodlare ställde sig positiv till att sända ut enkäter till sina medlemmar
utformades en provenkät med frågor under januari-februari 2020, som sedan togs
med till styrgruppen för genomläsning och eventuell justering inför utskick. Efter att
styrgruppen godkänt utformningen lämnades enkäterna till Gotlands frö och
oljeväxtodlare för utskick till medlemmarna. Anledningen till att utskicket inte gjordes
direkt av projektgruppen var att man på detta sätt kunde få ett utskick utan att
behöva ta del av det aktuella medlemsregistret. Utskicket gjordes den 27 februari,
och beräknas nå 80% av de gotländska odlarna. Enkäten tillsammans med dess
följebrev presenteras i bilaga 2

Svar från Gotlands frö- och oljeväxtodlare
Svar på enkäten inkom via mail och tyvärr endast från endast sju odlare. Samtliga
sju var oljeväxtodlare, varav fyra uppger att de odlar linjesorter. Omfattningen av
odlingen varierar från 3 ha till 156 ha. De svarande odlar även vitklöver, åkerböna
och blommande åkerkanter.
På frågan om man har något samarbete med biodlare i nuläget eller om man önskar
det svarar fyra stycken att de redan idag har samarbete med odlare och tre stycken
att de skulle vara intresserade av en pollineringspool.
Då svarsfrekvensen inte var så stor, gjordes i nuläget inga uppföljande personliga
intervjuer. Funderingar finns kring att bjuda in till ett “intressemöte” kring
pollineringspool/tjänst, men liksom mycket annat har det fått vänta med tanke på den
Corona-pandemi som pågår.

Enkät till frukt-, bär- och grönsaksodlare
Även en enkät till frukt-, bär- och grönsaksodlare framställdes och planerades att
skickas ut då detta är en odlargrupp som skulle kunna dra god nytta av ett
samarbete med biodlare för att säkra pollineringen av sina odlingar. Samma
tillvägagångssätt avseende utformningen av enkäten, genomläsningen av
styrgruppen och fastställdes efter några små justeringar. Därefter föll dock
möjligheten att nå ut till aktuella odlare då ingen gemensam förening liknande
Gotlands för och oljeväxtodlare finns. Enkäten presenteras ändå i bilaga 3
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Slutsatser från enkätsvaren och intervjuerna
Andelen kvinnliga biodlare enkäten är påfallande hög och om den pågående trenden
fortsätter kommer det snart att vara balans mellan kvinnor och män. Majoriteten av
biodlarna har varit biodlare i relativt kort tid, ca 70 procent av de som svarade på
enkäten har varit biodlare i 10 år eller mindre. På samma sätt är det med antalet
samhällen per biodlare, ca 70 procent av de som svarat har 10 samhällen eller färre.
En stor majoritet, ca 85 procent bedriver sin biodling som hobbyverksamhet. Sett till
dessa förhållanden är det inte förvånande att ca 70 procent vill fortsätta eller minska
ner sin biodling i fortsättningen.
Ur den här delen av enkäten skönjer vi två grupper av biodlare på Gotland. Den ena
gruppen består av hobbybiodlare som till övervägande del har upp till 5 samhällen
och är nöjda med den omfattningen. Bland den här gruppen är det inte hur mycket
honung man får som är viktiga, många blivit biodlare av ett stort naturintresse, om
bina som organism och det hot mot pollineringen som bland annat det förändrade
landskapet som det moderna samhället format. Den andra gruppen har mer än 10
samhällen det är bland dessa vi finner de som vill utöka sin biodling och kanske bli
deltids- eller heltids biodlare i framtiden. Det betyder inte att intresset för natur och
bin och landskapet är mindre i den gruppen men man ser också biodlingen som en
del av sin försörjning.
De flesta säljer sin honung själva. Man har egna försäljningskanaler som till exempel
en fast kundkrets och marknader. En mindre andel av de som svarat ca 25 procent
säljer andra produkter förutom honung. Man säljer avläggare och bidrottningar. Även
vax i olika former och pollen säljs. Bivaxsalva och läppcerat borde vara en självklar
produkt men det är alldeles för komplicerat och dyrt att få de tillstånd och certifikat
som krävs för detta.
För att det ska bli fler biodlare behövs kurser och utbildningar och efter det en
trygghet att man får hjälp då problem som kan verka oöverstigliga kommer. Man
nämner behovet av ett organiserat mentorskap i samband med detta. I många fall
kan man som medlem i en biodlarförening få god hjälp och stöd som nybörjare. En
viktig hjälp när man vill utöka sin biodling är rådgivning kring ekonomi och om man
ska starta företag eller inte och i så fall rådgivning kring detta.
Övriga tips om hur antalet biodlingen ska öka är många. En hel del av det som kom
fram i den här enkäten handlar om att höja kunskapen, både bland biodlarna och de
som kanske blir biodlare och allmänheten. Ökat samarbete mellan lokalföreningar.
Möjlighet hantera större volymer både i egna lokaler men också i försäljning.
Honungspriset har stor betydelse. En annan viktig del är att ha god kontakt med
markägare och hitta bra lägen för nya bigårdar.
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Den fördjupade telefonintervjun
Deltagarna i den fördjupade telefonintervjun var i större omfattning biodlare med
ambitionen att växa, nu eller i framtiden. Svaren var mer inriktade på förutsättningar
för att öka biodlingen och problem som kan dyka upp på vägen. Svaren på frågan
om hinder för att utöka odlingen var inte förvånande. Det är de praktiska hindren och
då framför allt tidsbrist, ekonomi, brist på plats för hantering och på lager. Logistik i
lokaler och inom bigårdar samt brist på bra uppställningsplatser. Även i övrigt var
man mer precis i sina synpunkter in i enkätsvaren. Man var inriktade på att identifiera
problem som man upplevt själv eller vet att andra kan haft. Svaren på frågorna gav
också lösningar på många problem. Som exempel kan nämnas förslagen om hur
man kan hantera vax gemensamt. Även frågorna om föreningarnas roll inriktas på
den praktiska nyttan man kan få genom att vara med i en förening.

Pollineringstjänster
Intresset för pollineringstjänster bland lantbruksföretagare har aldrig varit stort på
Gotland. Det visade sig även i denna undersökning.

Studieresan 8-9/3 2020
För att se hur vi kunde både öka intresset för gotländsk biodling samt utveckla
densamma gjorde vi ett studiebesök hos Östgöta Bi Ekonomisk Förening i
Norrköping samt några livsmedelsproducenter inom Östra Götaland, våra närmaste
grannar på fastlandet. Vi besökte också SBR (Sveriges Biodlares Riksförbund) för
diskussioner runt vidareutbildning inom binäringen mm.
Projektgruppen och styrgruppen åkte på studieresan, Tillsammans blev det sex
deltagare. För att genomföra resan åkte vi färja tur och retur till fastlandet och sedan
färdades man i två privata personbilar. En övernattning gjordes i Norrköping.
Resan startade från ön via färja till Nynäshamn. Vi körde mot Norrköping för att träffa
Östgöta Bi Ekonomisk Förening, vilka liksom Honung Gotlandica verkar som
ekonomisk förening. Östgöta Bin hyr ut bisamhällen till företag och privatpersoner
som vill stödja bin eller vill få sina trädgårdar pollinerade. De driver också ett projekt
för integrering av människor som behöver lära sig svenska eller behöver bryta sin
isolering och sitt utanförskap. Den som presenterade detta projekt för oss hade i sitt
yrke som sjuksköterska sett behovet för nyanlända att kunna träffas på lika villkor
kring ett gemensamt intresse. Nu hade man under en period träffats i bigården och
där samtalat och lärt om bin. På detta sätt lär man sig svenska språket och kan
utbyta praktiska erfarenheter kring själva biodlingen. Vi fick en intressant
presentation i hur man kan använda bin i sociala projekt som svenska för invandrare,
att sköta bigården medan man pratar och umgås, att få träna på språket under mer
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naturliga former som att vara likvärdig och inte i underläge. Att få bryta isolering efter
en längre tids utanförskap var också en del i projektet. Det kunde vara en längre tids
sjukskrivning och/eller andra orsaker till utanförskap.
Vi tittade på deras ”tak bin” (Bikupor hyrda av företag och placerade på byggnaders
tak.) och diskuterade för och nackdelar med sådana. Svårigheter att få ekonomi på
uthyrning av kupor och att väcka intresse för sin verksamhet. Då kom även frågan
om samarbeten med olika företag och privatpersoner, för och nackdelar samt
svårigheter och problem. Vi diskuterade även uthyrning av bisamhällen till privata
trädgårdar och bin som integrering för människor som är nyanlända, utbrända, eller
har annan orsak till ohälsa eller utanförskap.
Vi övernattade på hotell i Norrköping och fortsatte till Brunneby Musteri strax utanför
Borensberg. De hanterar mycket stora volymer och har många produkter i sina
produktionslinjer. Här tittade vi på Musteriets maskinpark och hur de löser
etikettering och burkhantering. Burkning och etikettering är något som ständigt
diskuteras och hur man kan förbättra och förenkla. Nya idéer är alltid välkomna. Vi
tittade också på hur små förpackningar man kunde hantera.
Vi körde vidare mot Borensberg för lunch och besök hos Börslycke Gård. Till skillnad
från musteriet gör de allt hantverksmässigt. Här pratade vi marknadsföring och hur
man kan ta ut ett vettigt pris på sina produkter, olika försäljningskanaler, marknader
och mässor. Börslycke Gård är intresserade av ett samarbete med Honung
Gotlandica.
Från Borensberg bar det av till Skänninge och SBR (Sveriges Biodlares
Riksförbund). Här diskuterade vi olika former av utbildningar angående biodling.
Distansutbildningar har blivit populärt och en möjlighet för fler biodlare att ta del av
den kunskap som finns att tillgå. Det öppnar upp möjligheterna för vidareutbildningar
från grundkurser till mer avancerad biodling. Även global information om bins och
andra pollinatörerna nytta och viktighet togs upp. Projekt och arbeten görs över hela
landet med planteringar i städer och sparade områden med oslagna grönområden
blir allt vanligare.
Från Skänninge och SBR åker vi vidare till Skogens Honung utanför Vimmerby. Vi
får en inblick hur man kan kombinera biredskapshandel, biodling och café i mindre
skala och ändå klara sig ekonomiskt. Ägaren Lars berättade om hur han arbetade
med sorthonung och sålde själv på olika marknader och i egen gårdsbutik där han
också idkade café. Bland framgångar kan nämnas att Skogens Honung fått pris för
sin honung och sin profilering med att sälja sorthonung. Vi diskuterade prissättning
kontra arbetsbördan med biodling och hur man kan överleva på sitt intresse/hobby.
Resan gick sedan vidare mot Oskarshamn och båten hem till Gotland. Under resan
jobbade vi runt våra frågeställningar hos de olika studiebesöken och vad vi har lärt
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av dessa. Vad skulle kunna passa oss vad är orealistiskt för en liten ö, för och
nackdelar.

Informations- och diskussionsmöte
I förstudien planeras flera informationsträffar med olika intressenter som visat
intresse för det i våra enkäter och intervjuer. Lågt intresse från lantbruksföretagare
och kanske framförallt de hinder som Corona-pandemin orsakade, både på det
fysiska och det psykologiska planet. Resultatet blev att ett 40-tal biodlare som deltog
i den fördjupade telefonintervjun inbjöds till ett digitalt möte. Det blev tyvärr ett lågt
deltagarantal, åtta stycken, men mötet genomfördes och innehöll många givande
diskussioner. Dagordningen för mötet var ett urval av de frågor som kommit fram i
förstudien och som bedömdes som viktiga för målet att utveckla den gotländska
biodlingen. Avslutningsvis skulle mötet ta fram förslag till framtida projekt eller
åtgärder i detta syfte.

Vad krävs för att utöka biodlingen på Gotland?
Lådlagring, vinterförvaring
Det är ett problem för de flesta. Klimatet i lagerutrymmet viktigt. Musproblem.
Vaxmott. Dyra preparat i små förpackningar. Det behövs bra och storskaliga
lösningar. Uppdelning av skattlådor och yngelrum. Fryscontainer. Odlingsmetod.

Välplanerade lokaler, logistik
Planera för framtiden – hur många samhällen har jag i framtiden. Miljö o hälsan,
Livsmedelslagen. Planera slungrummet. 1m3/sh. Mekanisera så man inte behöver
lyfta

Nya uppställningsplatser med god nektar och pollentillgång och som står
skyddat
Få tag i bra bigårdar är ett problem. Hur vet jag om det finns andra bigårdar i
närheten. Hänsyn till vilda bin? Kontaktat alltid biodlare i närheten. Kolla på kartor
vilka naturtyper som finns runt bigården.

Vidareförädling, andra produkter i biodlingen
Behålla vaxet på Gotland. Pollen, fryst eller torkad, räkna på vad det kostar för att få
rätt prissättning. Propolis till hälsokost. Smaksättning av honung. Produkter med
mycket honung i. Sorthonung säljer bra. Specialsortiment blir mindre viktigt ju mer
honung man har att sälja.

E-försäljning, samarbeten
Samarbeten är alltid intressant Se nästa punkt
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Ekonomi, vad kostar det att utöka? Låna eller spara, ut ökningstakt
Viktigt att planera inköp i tid för att få tag i produkter. Lån kan behövas. Det finns
avdrag för nystartare på förvärvsinkomster. Ta hjälp av erfarna biodlare. Det behövs
mycket pengar om man vill utöka snabbt. Lägre startkapital om man bygger upp
verksamheten långsamt. Starta enskild firma. Bygg upp bi-massan själv dvs. köp
inga bin.

Vilken service behövs?
Vidareutbildning inom biodling, kompetenshöjning
Kurs: SBR – att växa som biodlare. Ettårig kur yrkesbiodling i Västra
Götaland, Fristads folkhögskola. Möten för erfarenhetsutbyten i föreningar
eller kollegor emellan.
Materialvård
Vaxsmältning
Prägling

Gemensamma inköp
Att kunna behålla sitt eget vax – investera i gemensam präglingsmaskin. Inköp av
material i större partier ger lägre pris. Import?

Telefonjour, frågor och svar, kunskapsbank, mentorer
HG har lista på personer som vill ställa upp som rådgivare. Individuell kontakt.
Facebook Messenger. Rådgivargrupp delar upp arbetet. Tjänsten ”svärm telefon”
hos SBR.

Tjänster
Pollenanalyser
Det skulle vara bra om någon på ön skulle göra analyserna

Möjlighet att hyra slungrum och tapputrustning eller köpa tjänsterna.
Det behövs det fler än HG som säljer tjänsten. HG ofta fullbokad.

Torkning av honung
Bra att tjänsten finns, kan utvecklas.

Deklaration- och ekonomitjänster
Många köper dataprogram, det är inte så dyrt som man kan tro.
Man måste ha en grundkunskap för att använda dataprogram.
Grundutbildning ekonomi, SBR, Vuxenskolan.
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Förslag till projekt
➢ En bisjukdom rådgivare och en rådgivare. Projektform.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Pollineringspool
Vaxhantering och prägling av mellanväggar
Samarbete med småskaliga livsmedelsproducenter
E-försäljning
Utbildning i pollenanalys
Utbildning om analys av uppställningsplatser
”Bigården Träffar” för att prata biodling – tekniklösningar?

Diskussion
Som förstudie har detta arbete givit oss svar på flera på våra frågeställningar, men
följdfrågor vi inte fått svar på. Svarsfrekvensen på den inledande enkäten var hög
och visade på ett intresse för att framföra sina åsikter kring biodling och hur det såg
ut för var och en. Det framkom att medlemmarna till största delen är småskaliga
hobbyodlare och många av dem är nöjda med att bedriva sin biodling i den
omfattning den är utan planer på att utöka. Det är en viktig information med tanke på
att gotländsk honung är mer efterfrågad än vad det finns tillgång till. HG har i sina
kontakter med sina medlemmar föreslagit att de små hobbybiodlare utökar med
ytterligare en kupa och sedan sälja den honungen till HG.
Det visade sig även att det finns en hel del biodlare som är intresserade av att utöka
framöver eller håller på med det redan nu. Det är den här gruppen som man genom
olika åtgärder och projekt kan hjälpa med att utöka sin biodling. Många nämnde att
tidsbrist var ett hinder för dem att utöka och att det också fanns hinder i form av brist
på uppställningsplatser, plats att förvara material, för liten slunga och brist på
kunskap kring både biodling men även avseende bokföring och ekonomi.
Tidsbristen är svår att avhjälpa. Man kan dock komma en bit på vägen genom att
använda mer rationella metoder i sin biodling och se över hur man arbetar med
momenten efter skötseln av bin. Med en ökad lönsamhet når man kanske så långt
att det är möjligt att gå ner i arbetstid eller på annat sätt frigöra mer tid för biodlingen.
De planerade mötena med gotländska växt-, bär- och fruktodlare, som inte kunde
genomföras på grund av den pågående Corona-pandemin, skulle kunna ge en mer
heltäckande bild över vilken efterfrågan det finns på pollineringstjänster. Det hade
även varit till hjälp för biodlarna att få tillgång till fler bra uppställningsplatser för sina
bigårdar. Möjligen skulle det även ge möjlighet att vinterförvara material i lokaler
nära uppställningsplatserna. Den låga svarsfrekvens på enkäterna riktade till de
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gotländska olje- och växtodlarna gör dock att efterfrågan på samarbete gällande
pollinering är svår att gissa sig till.
Medlemmarna i SBR och HG vill ha vidareutbildning efter grundkurserna. Det finns
även en önskan om mentorer eller fråga jour dit man snabbt kan vända sig när man
har problem i sin biodling. Den hjälp och de råd man kan få nu bygger ofta på att
man känner någon annan mer erfaren biodlare tillräckligt väl för att “våga” höra av
sig och fråga när problem uppstår. Man vill ha fler miniföreläsningar där man kan
belysa olika ämnen som rör biodlingen och fler träffar där man kan ta del av andras
erfarenheter och frågor. Det finns inom SBR ett starkt engagemang i
utbildningsfrågorna. Ofta genomförs de i samarbete med HG. Det brukar bli två eller
tre träffar om året och de har varit välbesökta, men biodlarna känner att de inte är
tillräckliga. Här kan mentorsgrupper fylla ett behov. Försök har gjorts på södra
Gotland nyligen och där har intresset varit stort.
En annan sak som efterfrågas är en gotländsk vaxhantering. Flera biodlare vill ha
tillbaka sitt eget vax och vill att vaxet skall renas och att mellanväggar ska präglas
eller gjutas på Gotland. Det finns en viss oro idag kring vaxhanteringen generellt
eftersom det förekommit fusk med bland annat importerat falskt vax vilket blandats ut
med stearin. Även risken det egna blandas med vax från biodlare som använder
olika kemikalier vid exempelvis varroabehandling väcker oro eftersom det finns
rester av dessa kemikalier i deras vax. Här skulle det finnas en marknad om man
kan få hjälp med de relativt tunga investeringar som krävs för att komma upp i en
volym som är lönsam.
I förstudien ingick även att kartlägga hur ett samarbete med sociala kooperativ skulle
kunna utformas. Vi har inte hunnit med att undersöka saken djupare. Covid-19 och
sjukdom i projektgruppen har gjort att vi inte kunnat fördjupa oss i området så som vi
hade velat. Genom studiebesöket på Östgöta Bi Ekonomiska Förening, vilka
bedriver projekt med integration av nyanlända genom deltagande i biodling, fick vi
del av hur den typen av samarbete kan bedrivas. Efter studieresan gjorde vi en
mindre undersökning. Då intervjuades fem personer som engagerat sig i de
flyktingar som kom till ön under perioden då många flyktingar placerades på Gotland.
Bland de intervjuade fanns en socionom som tyckte att iden med biodling var bra.
Hon kände till en verksamhet i Norrköping som hade en grupp på 10 personer och
där alla kände sig jämlika och att man jobbade ihop på samma villkor. En
biodlingsgrupp skulle kunna vara en del av flera aktiviteter. Det finns också en
möjlighet att samarbeta med de sociala företagen på ön om tex ramtillverkning och
kupor i trä. Detta är ett är ett tidskrävande arbete för många biodlare, speciellt om
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man utökar sin biodling eller säljer avläggare. Inom hela detta område finns ständigt
efterfrågan och därmed möjligheter för framtida gotländska projekt.
Vi har inte hunnit med att undersöka om vi skulle kunna samarbeta med andra
livsmedelsproducenter. Vi har dock fått några kontakter och mer finns att undersöka
och titta närmare på. Även här har Coronapandemin varit ett hinder. På sikt finns
dock möjligheten att denna pandemi långsiktigt leder till större efterfrågan av lokalt
producerade varor, då många genom pandemin blivit mer medvetna om hur
beroende vi i dagens samhälle är av importerade varor, och hur sårbart det faktiskt
är. En större efterfrågan på lokalt producerade råvaror och större inblick i hur
varorna framställs känns som lite av en trend i dagsläget, bland annat genom alla
reko-ringar som bildats lokalt inom landet och genom reportage både på TV och i
tidningar.
Sammantaget har denna förstudie givit oss inblick i vilka förväntningar och
önskningar som medlemmarna har på HG, hur ett ökat samarbete med SBR,
framförallt gällande utbildningsinsatser, vore gynnsamt. Det finns flera stora
områden gällande samarbeten med både odlare och inom sociala sammanhang där
ytterligare projekt skulle kunna skapa hållbara framtida samarbetsformer.

Resultat från förstudien
Syftet med förstudien är att undersöka möjligheten att förstärka den gotländska
biodlingen och möjligheten att öka biodlingens betydelse inom pollinering,
honungsproduktion och av olika vaxprodukter. Via enkäterna och intervjuerna
framkom att många medlemmar är nöjda med biodling av den omfattning som de har
idag och ser inte någon mening med att utöka. De som vill utöka sin biodling nämner
bland annat tidsbrist, brist på förvaringsutrymme och brist på material och
uppställningsplatser som hinder för att expandera. Det är viktigt att komma ihåg att
efterfrågan på gotländsk honung är större än tillgången vilket är grundförutsättningen
för att de biodlare som önskar expandera ska lyckas med sina satsningar
Enkäterna och dess uppföljningar har gett en översikt över villkoren för den
gotländska biodlingen. De hinder som Corona-pandemin orsakat har gjort det svårt
att följa upp med möten med olika grupper inom biodling och andra småskaliga
livsmedelsproducenter. Trots svårigheten att gå vidare och sammanföra olika
intressen som kan hjälpa till och utveckla biodlingen på Gotland har ändå goda
uppslag till framtida utvecklingsvägar. Ett exempel på det är att man i det digitala
mötet med biodlare som vill utveckla sin verksamhet tog fram åtta förslag till
utvecklingsprojekt.
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Bilaga 1

Enkätundersökning via internet
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Finns det något du själv tror skulle kunna öka den gotländska biodlingen
och honungs produktionen men som inte nämnts ovan? 20 svar
Kanske skulle somliga känna sig manade om de fick veta att det helt saknas biodlare i deras
socken? Hur ser kartan ut? Var behövs det fler bin? Påtala det och få folk där att fatta att det
kan vara hos dem där ska stå kupor. För mig är honungsproduktion inget som ska ske i
gigantisk omfattning. Tycker att det är ett stycke mathantverk man ska betona småskalighet
och närhet i. Bina gör lokal nytta och
mångfald. Gotland är ju så "decentraliserat" - spinn på det; att det borde vara varje sockens
angelägenhet att de håller sig med bin!
Om Honung Gotlandica betalade mer, så kanske vi kunde utöka produktionen. Samarbete
Förutsägbart väder

En livligare kontaktyta mellan biodlare och olika markägare

Andel Bigårdar för de som bor i samhällen, ett enkelt sätt att bidra med lite pengar som
möjliggör fler samhällen. Försöka att få lantbrukarna att lämna ett mindre stråk längs dikeseller skogskanten av åkern för blommor och andra växter
Mer forskning och information om honungens betydelse för hälsan, i flerdubbel bemärkelse!
Kompetent rådgivning kring att starta egen firma med biodling som syssla
Bjuda in skolklasser för att öka intresset hos ungdomarna. Mer variation i odlingarna och
hårdare kontroller på besprutning dagtid!
inspirerande information i tidningar?
Bättre samarbete mellan lokalföreningar och föreningsbigården Högre honungs pris/kg vid
stora leveranser till Honung Gotlandica o möjlighet till hämtning av tunnor.
Honungen får en större plats i små livsmedelsproducenternas egna produkter. Kanske???
Hålla föredrag och information om bi och biodling på pensionärsträffar
befintliga biodlare bör om möjligt utöka sin bigård, pollineringen som i USA
Större intresse från media med information om hur roligt och nyttigt det är med bin.

Får vi kontakta dig för fler frågor? Ange i så fall mailadress eller
telefonnummer nedan, då dessa enkätsvar tas emot anonymt. 40 svar
Tack för din medverkan!
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Bilaga 2
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Bilaga 3
Enkät till frukt-, bär- och grönsaksodlare.

Honung Gotlandica är en ekonomisk förening, som köper in honung från våra
medlemmar. Huvudmålet är att all gotländsk honung skall förädlas på Gotland!
Just nu genomför vi en förstudie i samarbete med Leader Gute, där vi önskar förstärka
biodlingen på Gotland.
Som en del av den förstudien har vi identifierat samarbetspartners, där bägge parter kan
ha nytta av varandra. Er förening är en av dessa partners, som vi har hittat och därför
skulle vi vilja att ni tar er tid att fylla i denna enkät.
Odlar ni
Jordgubbar…………………………… antal ha

Hallon…………………………………… antal ha

Vinbär…………………………………… antal ha

Äpple…………………………………….. antal ha

Päron…………………………………….. antal ha

Körsbär………….…………………….. antal ha
Var vänlig vänd.
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Grönsaker som behöver pollinering, stort ………………………………………… antal
ha

Oljeväxter, linjesort………………………………. antal ha

Fröodling, klöver……………………………antal ha

Har ni redan samarbete med biodlare?

Skulle det vara intressant med en pollineringspool, som kan utföra
pollineringsuppdrag?

Frivilligt, lämna kontaktuppgifter, om det är av intresse att bli kontaktad.

Namn :
tel. nr:
mailadress:

Tack för att ni tog er tid för att svara.
Honung Gotlandica
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