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Först ville det inte bli vinter alls och några av oss började undra hur det skulle gå för 
våra samhällen om naturen förblev i höstkläderna. Som tur kom vintern till sist och 
stannade. Det är skönt med snö och is, jag tycker att det är härligt när allt är vitt. Men 
ju närmare vi kommer våren ju stakare känner jag för att gå ut och titta lite närmare på 
mina samhällen.
I slutet av föra året gjorde jag en mycket bra sak och det var att skaffa en årsprenu-
meration till amerikanska Bee Journal. Kvalitén på artiklarna är bra och man får en ny 
horisont. En sektion i början som jag tycker om är ”U.S. Honey Crops and Markets”. I 
denna diskuteras honungsskördar, marknaden och priser (allt USA-specifikt) men även 
världsmarknaden.
En ögonöppnare var en artikel om förfalskade honungsartiklar som smugglas från Kina 
till USA. Vi kan konstatera att det handlar om många tusentals ton ”färgat tjockt sock-
ervatten” som exporteras från Kina och under falsk varudeklaration in i USA. Efter im-
porten blev burkarna ometiketterade som flytande honung. En del får även märkningen 
”Product of USA” eller ”Organic”.
Detta fick mig att tänka. Nyss tittade jag nämligen på en burk honung i affären på 
vilken det stod att honungen kom från länder inom och utanför EG. Efter att ha läst om 
den omfattande fuskvaran från Kina undrade jag vad detta egentligen betyder. Och om 
någon överhuvudtaget kontrollerar om det verkligen handlar om honung som blandas 
vilt ihop. Visserligen finns Livsmedelsverket som gör stickkontroller men jag har hittills 
inte hört talas om något fynd. Vad jag undrar är:

• Analyserar Livsmedelsverket över huvud taget honung, särskilt om den kommer 
utifrån EG (men även EG- och svensk honung)?
• Vad SBR gör i frågan (t.e.x samarbete med Konsument-, Jordbruks- och Livsme-
delsverket)?
• Skulle det kanske vara bra att skärpa produktdeklarationsplikten (ja, ja, det är en 
EU ”alla måste vara med”-grej, men i alla fall)?
• Och hur tänker biodlarna i resten av EU?

Som jag ser det är förfalskad honung ett stort hot mot biodlingen, kanske större än GMO 
(kortfristigt) men förhoppningsvis enklare att åtgärda. Att som konsument kunna vara 
säker på att få honung när burken har ett honungsetikett (i vanliga affärer) tycker jag är 
mycket viktigt och borde vara grunden för Sveriges och även Europas biodlingsframtid.
Men, nu är det nog med negativt prat. Nu ska vi se framåt våren! Jag önskar er alla en 
mycket trevlig bisäsong 2012 med många fyllda skattlådor och friska samhällen.
Christoph Romann

Ett nytt år väntar



Sötsur sås med honung
Återigen bjuder Christoph Romann på 
spännande matlagningstips med honung. 
Skicka gärna in dina egna tips!
Ingredienser:
   1,5 dl ananasjuice
   1 msk majsstärkelse eller idealmjöl
   2 msk soja
   3 msk tomatketchup
   1 msk vitvinsvinäger
   1 msk honung

Gör så här:
1. Blanda ananasjuice, majsstärkelse, soja, 
ketchup, vinäger och honung i en kastrull.
2. Låt koka upp under omrörning.
3. Koka en minut.
Såsen passar att servera varm, ljummen 
eller kall till t.ex. wokat kött eller friterad 
mat.

Våren är på stark frammarsch och bina 
har redan varit ute och tömt sig. Finns det 
bruna fläckar i snön kring kuporna, så vet 
man att dessa samhällen lever. De som inte 
varit ute än kan ha haft en bra övervintring 
och bina har därför ingen brådska med sin 
rensningsflykt. Har man tagit bort snö/
solskyddet de dagar temperaturen går upp 
mot 8ºC och skottat lite framför kuporna, 
så har man som biodlare gjort vad man 
kan för att underlätta trafiken till och från 
kuporna och minska risken för att bina ska 
bli nedkylda under sin korta utflykt. 
Är det något samhälle som inte varit ute 
och rensat sig trots ett par dagar med bra 
väder är det bäst att kontrollera att sam-
hället lever. Enligt statistiken från SBR 
händer det alltför ofta att samhällen dör 
under vintern.
Vinterdödligheten är ett stort problem 
i stora delar av Europa och USA. Stora 

summor pengar satsas för att ta reda på 
orsakerna, men mycket återstår innan man 
kan lösa problemen.
Hur kan vi som enskilda biodlare bidra? 
Jo, om alla biodlare rapporterade vinter-
förlusterna på den elektroniska blankett 
som kommer att finnas på www.biodlarna.
se i början av maj, så får bisjukdomskon-
sulenten Preben Kristiansen för första 
gången en riktig bild av vinterförlusternas 
storlek och fördelning över landet. Det 
kommer sannolikt att gå att se om varro-
abekämpningsmetoden man använder har 
något samband med vinterförlusterna, etc.
Att fylla i blanketten tar några minuter, 
så ingen bör tveka att ge Preben denna 
grundläggande information. 
Med förhoppningen om att rapporteringen 
från Tumbaortens Biodlareförening i år 
kommer att slå alla rekord, önskar jag er 
alla ett angenämt biår.
Dag Svensson

Vinterdödlighet?



Medlemsavgifter
50 kr för medlemskap i enbart Tum-
baortens biodlareförening (PlusGiro 
273485-3).
450 kr för fullbetalande medlem i Sver-
iges Biodlares Riksförbund (PlusGiro 
8685-0). I avgiften ingår prenumeration 
på Bitidningen.
För familjemedlemmar (som inte får 
Bitidningen) kostar medlemskap 90 kr.
SBR har försäkring som täcker eventuella 
skadestånd som du kan bli dömd att erläg-
ga om dina bin åsamkat allvarlig skada för 
annan person.
För mer information om SBR, se deras 
hemsida: www.biodlarna.se
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Vi samarbetar med

Kontaktmän för nybörjare
Dag Svensson 532 553 34
Ludvik Jüretic 530 387 57

Bitillsynsman
På uppdrag av länsstyrelsen, verksam i 
Botkyrka och Salems kommuner:
Jan Wennerberg 070-526 02 19
Ersättare:
Freddy Duwe 070-510 70 54

Tumbaortens biodlareförening
verkar i Botkyrka och Salems kommuner.
c/o Christoph Romann
Lilldalsvägen 22
14461 Rönninge
info@tumbabiodlarna.se

Enligt Jordbruksverkets föreskrifter ska 
biodlare anmäla sina bigårdar vart tredje 
år, med start 1994, vilket innebär att det 
är dags igen nu 2012. Senast 31 mars vill 
länsstyrelsen ha in anmälan.
Du kan använda bifogad blankett, eller 
hämta den från www.sjv.se där den heter 
V16.

Anmälan av bigårdsplatser
Finns dina bin i Stockholms län, så skick-
as rapporten till:
Länsstyrelsen i Stockholms Län
Lantbruksenheten
Box 22067,
104 22 Stockholm
Jan Wennerberg


