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Låt oss lära av binas
strategitänk
Snart är det säsong igen!
I höstas startade jag som medarbetare vid RådNu
och SLU i Skara inom ramen för det europeiska
biodlingsprojektet SmartBees, ”Sustainable Management of Resilient Bee populations”.
Projektets sista år är 2018. Min roll i projektet är att vara med och ta fram stödmaterial för hur
man kan nå ut med forskningsresultat, förändra beteenden och inspirera till nya metoder för
rådgivning och utbildning, allt för att skapa en mer hållbar biodling runt om i Europa. En digital
verktygslåda för detta syfte har skapats.
Jag har under det senaste tiotalet år arbetat med utvecklingsfrågor inom biodlingen i Sverige. Jag
har haft möjlighet att göra detta från många olika perspektiv med uppdragsgivare som Sveriges
Biodlares Riksförbund, Biodlingsföretagarna, LRF, Svenskt Sigill, Länsstyrelserna,
Jordbruksverket och SLU. Jag har även arbetat internationellt genom biståndsprojekt och
affärsutveckling samt inom organisationen COLOSS.
Det finns en enorm potential för biodling såväl för råvaruproduktion av honung som andra
inriktningar inom näringen. Genom biodlingsverksamheten stöds matproduktionens strävan mot
ett mer hållbart produktionssätt. Biodlingens miljönytta skapar mervärden för andra gröna
näringar, som är beroende av att öka sina avkastningar med hjälp av pollinering. På köpet
pollineras även vår vilda flora. Fantastiskt!
Det bedrivs mycket forskning på honungsbin runt om i världen och det finns god kunskap om
vad som är viktigt och hur man ska sköta om sina bin för att hålla dem friska och livskraftiga.
Men hur når dessa budskap ut i bruset av information som finns runt omkring oss i dag? Sett från
ett ”utifrånperspektiv” är det några viktiga insatser som behöver utvecklas: Ökat samarbete
mellan olika aktörer, och samordning och gemensam målsättning för ett antal viktiga åtgärder.
En övergripande strategi för detta är ett måste för att bygga kunskap på olika nivåer mot

en hållbar biodling. I bisamhället är detta en självklarhet, men det är inte lika enkelt i vårt
samhälle. RådNu är en utmärkt plattform för att föra samman forskningen, rådgivningen och
binäringen där man med erfarenhet från andra gröna näringars liknade problem och utmaningar
kan agera bollplank och ge inspel till framkomliga kommunikationsvägar i Sverige och i Europa.
I biodlingsvärlden är rensningsflygningen (då bina tömmer tarmen utomhus efter att ha hållit sig
sedan i höstas) och de första blommorna startpunkten för biodlingssäsongen. I södra Europa har
den redan startat och bina flyger för fullt. I Sverige dröjer det ytterligare några veckor eller
månader, beroende på var i landet man befinner sig, innan säsongen drar igång. En viktig måltid
för god hälsa och välmående hos såväl honungsbin som andra biarter (humlor och solitärbin) är
pollen från den tidigt blommande sälgen. Det är nu vi behöver ha strategin klart för den
kommande säsongens arbete.
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