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Svärm, som slagit sig ner på en gren , i 

väntan på att dom utskickade ”spanarna” 

ska komma tillbaka och tala om för svär-

men att dom spanat in en ny bra bostad 

Vi vill bli fler biodlare      

Biodling är en fascinerande hobby för dig 

som är intresserad av naturen.  En hobby 

som ger dig mer än du anar, du har alltid 

fickpengar för honungen du säljer. 

Vi håller kurser och hjälper dig  att komma 

igång som biodlare med grejor och tillbehör. 

Föreningsbigård finns i utkanten av Glimåkra och 

är öppen  måndagskvällar  

från mitten av april till mitten av september  

mellan kl 18 och 21 

Bli medlem  

Det kan du  bli genom att registrera dig direkt 

på www.biodlarna.se , välj medlemsservice.  

Eller kontakta styrelsen.  

www.goingebiodlare.se 

 

En egen bigård.    
 

En bigård kan utformas så att den blir ett 

smycke för trädgården. Med vackra bihus 

uppställda på plattor eller en grusplan omgi-

ven av lummig grönska och lysande blom-

mor blir den en levande trädgårdsskulptur. 

Gärna i utkanten av trädgården, så du ej 

behöver passera binas flyktväg, och ej stör 

grannen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Förr blev man ofta biodlare  genom att en 

svärm kom och slog sig ner på tomten. Nå-

gon hade en kupa och hjälpte till att slå in 

bina och så hade en ny biodlare fötts. 
 

Drivkraften är nog att få skörda  sin egen 

honung, eller så skaffar man ett par kupor 

för att  få mer bär och frukt i sin trädgård, 

somliga ser i biodlingen en möjlighet  att 

hitta   verksamhet som går att bygga ut till 

deltidssysselsättning och försörjningskälla  

  

Studiebesök och kurser i Biodling 
 

Göinge biodlareförening tar gärna emot    

studiebesök. Under vintern/våren ordnas 

kurser i biodling i Vuxenskolans regi. 
 

Bilden härunder visar några skolklasser som är på 
besök i föreningsbigården en vacker majdag 

 

 

 



Frågor och svar om biodling      

 Hur börjar jag?   Svar: Kontakta din lokala före-

ning. 
 

 Hur mycket tid krävs? Svar: ca 10 timmar per 

samhälle och år. Sommarperioden krävs tillsyn 

en gång per vecka. 

 Vad är ett bisamhälle? Svar: Det består av en 

drottning och några hundra drönare (hanbin) 

samt tiotusentals arbetsbin som bor i kupan.           

 

Visste du detta om biodling och honung? 

Bina hämtar nektar från blommorna. Den om-

vandlas till honung av bina. För att få ihop till 

en burk honung  måste bina besöka tre till 

fyra miljoner blommor. Bisamhällena produce-

rar ca 3000 ton honung  per år men vi konsu-

merar dubbelt så mycket…. 

Alltså måste vi importera lika mycket. Vi har 

brist på bi, därför behövs fler biodlare. 

 

 

 

 

 

 

 

Är det en dyr hobby?        

Till skillnad för de flesta andra fritidsaktiviteter 

är biodlingen en hobby som i stort sett finansi-

erar sig själv.  

Det dröjer kanske några år innan investering-

arna betalar sig, men man behöver inte köpa 

den allra dyraste utrustningen förrän man 

verkligen vet om man trivs tillsammans med 

bina.  

Hör i din  eller andras föreningar, om där är   

någon äldre biodlare som inte kan  fortsätta 

längre utan vill avveckla.  Där kan du nog 

köpa, och det troligen till en billig peng. 

Biodling är viktigt.   
      

Binas viktigaste uppgift är polli-

nera växter eftersom det är brist 

på  pollinerande insekter  i den 

svenska naturen. Därför behöver 

vi fler bin och biodlare.. 
 

 

Honung. 
 

Honungens smak och färg är beroende av vilka 

blommor som  bina besökt. 
 

Biet börjar inne i kupan men blir så små-

ningom samlarbi, och  slutar till  sist sina da-

gar ute  på någon blomsteräng, när vingarna  

är utslitna och biet  inte kan flyga hem. 
 

Intressant. 
 

Att vara biodlare är både roligt och lärorikt.   

Livet i bikupan, där varje bi har en speciell   

uppgift, växlar med årstiderna. 
 

Biodling är inte bara en hobby,                    

utan en näringsverksamhet, som är givande 

både för dig och naturen. 

Pollinering 
 

Pollineringen ger mera blommor och större 

skördar av frukt och bär, inte bara i biodlarens 

trädgård utan i hela omgivningen. 

Pollineringen som bina gör i Sverige beräknas 

vara värd flera hundra miljoner kronor. 

 

 

 

 

  Arbetsbin och en  drottning                   Drönare 
 

 Är bin farliga? Svar: Nej bin är inte aggres-

siva. Kan stickas om de blir provocerade. Bin 

söker sig inte till människan, som till exem-

pel getingar, utan håller sig i naturen. 


