
Brev	  	  från	  biodlarna	  till	  allmännheten	  

Vi	  är	  glada	  och	  tacksamma	  över	  att	  ha	  så	  stort	  stöd	  från	  allmänheten	  som	  vi	  har.	  Vi	  är	  även	  

tacksamma	  över	  att	  en	  gång	  i	  världen	  ha	  startat	  med	  biodling.	  Denna	  insekt	  som	  bildar	  ett	  
supersamhälle	  som	  egentligen	  skulle	  kallas	  en	  superorganism	  rymmer	  så	  många	  möjligheter	  att	  de	  
kan	  leva	  och	  överleva	  från	  ekvatorn	  upp	  till	  våra	  tempererade	  områden	  i	  Norrbotten.	  De	  har	  

anpassat	  sig	  för	  alla	  möjliga	  områden	  och	  där	  bildat	  raser	  såsom	  Ligustica	  i	  Ligurien	  i	  Italien,	  Athos	  i	  
Grekland,	  Anatolica	  i	  Turkiet,	  Saharensis	  i	  Nordafrika,	  Mellifera	  Mellifera	  i	  norra	  Europa	  o.s.v..	  Biet	  
har	  utvecklat	  olika	  aggressionsnivåer	  på	  olika	  platser	  beroende	  på	  vilka	  parasiter	  och	  fiender	  som	  

funnits	  i	  deras	  närhet.	  Vi	  biodlare	  har	  via	  urvalsavel	  idag	  odlat	  fram	  så	  snälla	  bin	  att	  de	  kan	  placeras	  i	  
en	  vanlig	  villaträdgård.	  Dock	  ska	  vi	  hela	  tiden	  vara	  medvetna	  om	  binas	  aggressionspotential	  att	  
kunna	  skrämma	  bort	  folk	  inom	  en	  radie	  på	  cirka	  50	  m	  från	  bikupan.	  Numer	  är	  alla	  aktiva	  biodlare	  

medvetna	  om	  att	  bevaka	  och	  slå	  vakt	  om	  det	  fromma	  biet	  för	  att	  vi	  ska	  få	  frön	  till	  arternas	  mångfald	  
och	  fler	  och	  större	  frukter	  och	  bär.	  Globalt	  står	  insekterna	  för	  pollinering	  av	  30-‐40%	  av	  våra	  livsmedel	  
från	  naturen,	  där	  tambiet	  har	  störst	  betydelse.	  

Vi	  måste	  alltså	  förstå	  och	  leva	  tillsammans	  med	  våra	  bin	  för	  att	  världen	  ska	  se	  likartad	  ut	  i	  framtiden.	  

Vi	  har	  några	  önskemål	  idag	  och	  inför	  framtiden:	  	  

Spara	  så	  många	  ytor	  som	  går	  för	  att	  ge	  de	  pollinerande	  insekterna	  möjlighet	  att	  överleva.	  Det	  pågår	  

försök,	  att	  ersätta	  gräsmattorna	  i	  framförallt	  offentliga	  miljöer	  med	  slåtterängar	  istället	  för	  
gräsmattor,	  via	  lantbruksuniversitetet	  i	  Uppsala.	  	  

Informera	  inte	  noggranna	  biodlare	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  ha	  fromma	  bin	  som	  inte	  svärmar	  tre	  gånger/	  
bikupa/år	  till	  skorsstenar,	  väggar	  och	  ihåliga	  träd	  bl.a..	  Dessa	  svärmar	  om	  de	  är	  aggressiva	  kan	  

terrorisera	  omgivningarna	  samt	  sprida	  sjukdomar.	  

Biodlingen	  har	  utvecklats	  kollosalt	  mycket	  de	  senaste	  50	  åren	  och	  mer	  kommer	  med	  stor	  sannolikhet	  
även	  i	  framtiden	  och	  för	  att	  förstå	  och	  anpassa	  sig	  till	  utvecklingen	  bör	  man	  vara	  aktiv	  och	  ta	  del	  av	  
de	  olika	  föreningarnas	  fortlöpande	  fortbildningar.	  

Vi	  biodlare	  måste	  även	  prata	  med	  främst	  de	  stora	  biodlarna	  om	  att	  bevaka	  ovanstående	  så	  att	  de	  

inte	  sprider	  svärmar	  och	  ilskna	  bin	  i	  sina	  närområden.	  

Sist	  men	  inte	  minst	  hoppas	  vi	  att	  vädret	  går	  binas	  väg	  resten	  av	  sommaren.	  

Om	  ovanstående	  infrias	  och	  framförallt	  det	  senaste,	  lovar	  vi	  biodlare	  att	  vi	  ska	  göra	  allt	  för	  att	  ni	  
honungskonsumenter	  även	  i	  vinter	  ska	  få	  tillgång	  till	  den	  högklassiga,	  närodlade	  och	  tillsatsfria	  
produkten	  HONUNG	  	  på	  era	  köksbord.	  
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