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Två tredjedelar av alla grödor som odlas i världen idag är beroende av pollinerare, som bin och hum-
lor. Vad skulle hända om denna ekosystemtjänst inte längre fungerade? Konsekvenserna är svåra att 
överblicka, men de ekonomiska kostnaderna skulle bli enorma. Bara i Sverige beräknas det ekono-
miska värdet av binas pollineringstjänster till två-trehundra miljarder kronor.  (Källa Naturvårdsverket)

”Skulle alla våra bin i världen dö ut, så 
dör också mänskligheten ut efter fyra 
år”. Så viktiga är de för vår föda.” 

Albert Einstein

Bilder: Monica Johansson 
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Vi föreslår att det skapas ett institut för biodling och pollinerande insekter med bas i Västra Götaland. Institutets 
verksamhet skall vara till nytta för hela landet.

Vi föreslår att Länsstyrelsen i Västra Götaland blir huvudman för institutet. Verksamheten styrs genom en 
ledningsgrupp som utses av Länsstyrelsen. För att säkerställa förankringen till berörda branscher så föreslår 
vi att man bildar ett branschråd som sammankallas 1-2 gånger per år.

Vi föreslår följande fasta grundbemanning inom biinstitutet:                                                                                                                                                                                                                                                                                    
• Verksamhetsledare
• Kommunikations och utbildningsansvarig
• Bigårdsansvarig                                                     
• Honungskvalitet och hygienansvarig

Tillkommer eventuellt externt fi nansierade tjänster t ex bihälsokonsulent, bitillsynsledare, bitillsynsmän, för-
söksansvarig, avelsansvarig med fl era.

Vi föreslår att Biinstitutet införskaffar och äger 100 egna bisamhällen placerad i 4 egna utbigårdar. Dessa bi-
samhällen utgör en resurs för praktiska försök.

Vi föreslår att institutets verksamhet huvudsakligen inriktas på två områden.
1. Att samla och sprida kunskap till Sveriges biodlare med syfte att höja kunskapsnivån i hela biodlarkollektivet.
2. Att initiera och utföra praktisk försöksverksamhet kopplat till biodling och pollinering.                                        

Vi föreslår att institutet aktivt söker samarbete med andra liknande institut i Europa. Ett första steg kan vara 
ett konkret samarbete med SLU och det internationella projektet Smartbee samt att följa upp de kontakter som 
redan tagits med institutet i Hohen-Neuendorf (mentorsinstitut?)

Vi föreslår att institutet ges i uppdrag att aktivt verka för en modernisering av den nationella organiseringen 
av bitillsynsverksamheten.

Vi föreslår att Länsstyrelsen som varande huvudman för institutet tar kontakt med de andra Länsstyrelserna 
i Sverige som ansvarar för bittillsyn för att undersöka förutsättningar för utökat samarbete och samhandling.

Sammanfattning av förstudiens förslag
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Idén om ett biodlingsinstitut i Sverige väcktes främst av 
Arne Johansson från Sveriges Biodlares Riksförbund 
(SBR) tillsammans med länsstyrelsens tjänsteman med 
ansvar för bitillsynen, Maja-Lena Främling. Under 
en studieresa för biodlare, till Tyskland, anordnad av 
länsstyrelsen hade två biinstitut besökts och frågan 
uppstod varför inte vi hade något sådant. Under 2012 
hölls ett antal informationsmöten med länets fyra 
biodlingsdistrikt bl.a. på de fyra distriktens årsmöten 
i februari. Vid två arbetsmöten med biodlare från 
hela länet och några möten med distriktens styrelser 
arbetades  fram ett underlag med synpunkter och 
målsättningar, samt valdes en samordningsgrupp för 
att genomföra en förstudie.  Under tiden genomfördes 
också en enkätundersökning där biodlarna fi ck svara 
på ett antal frågor, 175 biodlare svarade.

 I Västra Götaland har också genomförts ett projekt 
” våga växa” under åren 2009 – 2012 med kurser i olika 
ämnen, ca 500 biodlare har deltagit de fl esta från VG 
län. Kursdeltagarna har lämnat kursutvärderingar där 
de bl.a. fört fram önskemål om framtida kurser. Detta 
har legat som en bakgrund vid bedömning av behovet 
av utbildningar. Likaså har erfarenheter från ”biprojekt 
Västra Götaland” och andra tidsbegränsade projekt 
bidragit till insikten att det behövs en permanent in-
stitution till stöd för biodlingen. 

Förstudien avser att konkretisera hur ett biinstitut 
i Västra Götaland ska bildas. Biinstitutet skall i för-
längningen bidra till ökat antal bisamhällen i Västra 
Götaland genom ökande kunskap och intresse hos 
biodlare, lantbrukare och övriga intressenter inom 
områden som biodling, bihälsa, pollinering mm. Efter 
avslutad förstudie ska ett färdigt förslag ge anvisningar 
om förutsättningar och avgränsningar för biinstitutets 
verksamhet, organisationsform samt fi nansiering.

Biodling på uppgående   
Biodling är en grön näring som enligt Europaparla-
mentets utskott för jordbruk och landsbygdens ut-
veckling: spelar en avgörande roll som en ekonomisk 
och social aktivitet i den hållbara utvecklingen av 
landsbygdsområdena.

EU uppmanar sina medlemsländer att utveckla 
biodlingen med fokus på bihälsa och honungskvalitet 
, samt att utöka samarbetet och informationsutbytet 
medlemsländerna emellan. På kontinenten fi nns på ett 
fl ertal platser biodlingsinstitut med ansvar för forsk-
ning och utbildning på regional och delstatlig nivå. I 
Norden saknas motsvarande verksamhet

Förstudien avser att undersöka möjligheten att i 
Västra Götaland starta Nordens första biodlingsinstitut 
av kontinental modell. 

Syfte
Förstudiens syfte är att utifrån det etablerade samar-
betet med utökad bitillsyn undersöka villkoren för att 
starta ett biodlingsinstitut i Västra Götaland, med in-
spiration från liknande verksamhet inom EU-området.

Uppdraget
• fastställa institutets verksamhetsområden utifrån ett 

framtaget diskussionsunderlag

• föreslå hur huvudmannaskapet för institutet skall 
utformas

• tillse att fi nansiering är ordnad för projekteringen 
och ta fram förslag på långsiktig fi nansiering.

• förbereda anställning av en projektledare

• bygga upp ett nätverk av samarbetspartners i Sverige 
och internationellt

Projektorganisation 
Den samordningsgrupp som valdes under arbets-
mötena för att skiva förstudieansökan föreslås även 
utgöra ledningsgrupp för förstudien. Gruppen består 
av:

Namn                          Anknytning
Arne Johansson Initiativtagare och tidigare  
 styrelsemedlem i SBR

Per Ekwall Norra Älvsborgs biodlardistrikt

Jerker Nordlund        Sjuhärads biodlardistrikt

Christer Wennerberg Studieförbundet Vuxenskolan

Kristina Sandberg Västgötahonung ek. förening

Katarina Sundberg    Skaraborgs biodlardistrikt

Monica Selling Göteborg och Bohusläns   
 biodlardistrikt, SBR styrelse

Maja-Lena Främling Länsstyrelsen Västra Götaland

Hushållningssällskapet i Skaraborg ansvarar för 
utredningsarbetet i samråd med ledningsgruppen. 
Denna återkopplar fortlöpande till en referensgrupp 
bestående av länets biodlare. Ledningsgruppen har 
varit drivande i att bygga upp det nätverk av samar-
betspartners nationellt och internationellt som skall 
utgöra grunden för institutets kommande arbete. 

Bakgrund till förstudien
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Sammanlagt antal biodlare 
Det fi nns inget centralt uppdaterat register över Sve-
riges alla biodlare och därmed saknas säkra uppgifter 
om hur många biodlare som fi nns. De fl esta biodlare 
har få bisamhällen och bedriver sin biodling som fri-
tidsintresse. Dessa två faktorer gör antalet biodlare 
svåruppskattat. 

De fl esta biodlare är anslutna till någon förening, 
men inte alla. Den organisation som har fl est medlem-
mar, Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR), har när 
detta skrivs cirka 10 000 medlemmar. Biodlingsföreta-
garna (BF) har ca 400 medlemmar. Tillsammans med 
icke organiserade biodlare uppskattas antalet biodlare 
till ca 12 000 stycken. 

Antalet biodlare med fl er än 150 
bikupor 
Av de medlemmar i Biodlingsföretagarna som delta-
git i enkäter om binas vinteröverlevnad m.m. har 50 
biodlare 150 bikupor eller fl er. Av SBRs medlemmar 
uppskattas ca 100 medlemmar ha 150 eller fl er biku-
por. Det kan vara så att en del av dessa personer är 
medlemmar i båda organisationerna. Det fi nns ingen 
central registrering av antal bisamhällen per biodlare. 

Totalt antal bisamhällen 
Det fi nns två källor till uppskattningar av antal bisam-
hällen i Sverige. Dels rapporterar bitillsynsmännen 
varje år in uppskattat antal bigårdar och antal bisam-
hällen till länsstyrelserna som rapporterar detta vidare 
till Jordbruksverket. Dessutom deltar många biodlare 
i en årlig enkät och utifrån den enkäten kan uppskatt-
ningar om antal bisamhällen i Sverige tas fram. 

För år 2012 rapporterade bitillsynsmännen in att 
det i Sverige fanns uppskattningsvis 11 254 bigårdar 
och 65 247 bisamhällen. 

Utifrån den enkät som sker varje år är uppskatt-
ningen att Sverige har 150 000 bisamhällen (enligt 
SBR:s siffror år 2012 fi nns ca 95 000 bisamhällen, BF 
kan antas ha 55 000 samhällen extra). Av dessa bisam-
hällen uppskattas 15 % innehas av biodlare med mer 
än 150 bisamhällen. Dessa siffror skiljer sig därmed 
från de data som bitillsynsmännen rapporterar in. Det 
är bekant att det fi nns oregistrerade bigårdar, så upp-
skattningen utifrån enkätsvar ligger troligen närmre 
sanningen än de drygt 62 000 bisamhällen som fi nns 
med i den offi ciella statistiken. 

1 Nuläge och framtida utmaningar
1.1 Biodlingen i Sverige (Källa Jordbruksverket)

Enligt en enkät som Biodlingsföretagarna år 2012 
skickat ut till sina medlemmar svarade de 167 tillfrå-
gade att de under åren 2010 till 2013 planerade att 
utöka sin biodling med i genomsnitt 77 %. Det skulle 
ge Sverige ca 11 150 nya bisamhällen för dessa tre år. 

Finansierat med medel från nationella program-
met har SBR under år 2012 genomfört ett projekt som 
heter Våga Växa. Uppskattningar inom det projektet 
är att det fi nns 145 000 bisamhällen i Sverige och att 
42 % av de 1 309 svarande biodlarna kan tänka sig att 
utöka sin biodling. Om denna siffra extrapoleras till 
föreningens samtliga medlemmar skulle alltså cirka 
4 200 biodlare kunna tänka sig att utöka sin biodling. 

Honungsproduktion 
Biodlingen i Sverige består av många småskaliga 
biodlare som inte omsätter sin honung på den öppna 
marknaden. Det är därmed svårt att mäta Sveriges 
totala honungsproduktion. 

Honungsskörden per samhälle varierar mellan 
20 kg och under mycket goda förutsättningar 100 kg. 
Som riktvärde uppskattas varje bisamhälle ge 30–50 
kg honung. 

Resultatet av en enkätundersökning utförd av SBR 
var medelskörden hos de 619 biodlare som besvarade 
enkäten 36,1 kg honung per bisamhälle för 2012. De 
fl esta delar av landet hade en regnig sommar, vilket 
påverkar binas möjligheter att hämta in nektar. 

Av resultatet från 167 inlämnade svar på en enkät 
till BF:s medlemmar hade 33 % av de svarande skördar 
på 40-50 kg, 25 % hade skördar på 30–40 kg och 16 % 
hade skördar på 50–60 kg honung per samhälle. Dessa 
data gäller säsongen år 2011. 

Den senaste offi ciella statistiken är från 2012 och 
då räknades skörden av svensk honung till cirka 2 630 
ton (detta är den extrapolerade mängden från SBR:s 
årsrapport 2012). 

Den svenska honungsproduktionen ligger på mel-
lan ca 3 000 till 4 000 ton per år beroende på hur 
säsongen har varit. 

Import och export av honung 
Sverige är inte självförsörjande på honung, utan det 
sker import av honung både för direktkonsumtion och 
som ingrediens i sammansatta produkter. De största 
kvantiteterna kommer från Danmark och Frankrike, 
men även import från Belgien och Tyskland är betydan-
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de. Den lilla export av honung som sker från Sverige 
går till Finland, följt av Danmark. Handelsstatistiken 
visar det land som honungen skickas ifrån innan den 
når Sverige. Ursprunget till honungen kan dock vara 
ett annat land. 

Tabell 1. Svensk handel med naturlig honung, 
uttryckt i ton

2009 2010 2011 2012

Export 144 66 120 141
Import 3 605 3 970 4 057 4 370
Källa: Jordbruksverket

Under hösten 2006 och våren 2007 drabbades USA och 
Canada av syndromet Colony Collapse Disorder, CCD, 
som orsakade stora förluster av honungsbin. Inte lång 
tid efteråt kom oroande rapporter även från europeiska 
länder om ovanligt stora vinterförluster.

De troligaste orsakerna till massdöd av bin är var-
roakvalster och associerade virus både i Sverige och 
internationellt. Den nuvarande beredskapsstrukturen 
mot skadegörare i biodlingen är bristfällig. Det behövs 
därför nya beredskapsplaner och övervakningssystem 
mot varroakvalster, virus och ett antal övriga biska-
degörare. En balans mellan regelverk och frivilliga 
åtgärder är önskvärd. Idag fi nns i

praktiken inga sanktionsmöjligheter mot biodlare, 
som inte följer reglerna när det gäller exempelvis fl ytt-
ning av bisamhällen, vilket borde fi nnas.

Forskarna är överens om att både vinterförluster 
och CCD kan orsakas av olika samverkande faktorer 
och att faktorernas betydelse kan variera regionalt 
och internationellt. Massdöd av bin är ett sam-
lingsbegrepp för ovanligt stora vinterförluster och 
CCD. Vinterförluster har registrerats i Sverige sedan 
1920-talet medan CCD är ett nytt begrepp. Hösten 
2006 drabbades många amerikanska biodlare av stora 
förluster av bin. Någon entydig orsak till förlusterna 
kunde inte utpekas och biodlarna rapporterade om 
delvis nya symtom. Tillståndet eller syndromet fi ck 
därför det nya namnet Colony Collapse Disorder, 
CCD. I första hand är CCD ett amerikanskt och 
kanadensiskt fenomen men liknande symptom har 
registrerats i andra länder, bland annat Danmark. 
Vintern 2002/2003 drabbades Sverige av de största 
registrerade vinterförlusterna någonsin. Vi har sedan 
dess haft ovanligt stora vinterförluster under fem av 
de senaste åtta åren.

Varroakvalster och associerade virus är de troligaste 
orsakerna till massdöd av bin, både i Sverige och inter-
nationellt. Andra faktorer som kan ha stor betydelse 
både regionalt och lokalt är stress, sjukdomar, foder-
brist och bekämpningsmedel. Det så kallade COLOSS-

1.2 Massdöd av bin (Källa Jordbruksverket, Torsten Rahbek Pedersen)

samarbetet arbetar internationellt för att kartlägga och 
minska förlusterna av honungsbin.

Det fi nns en oro i både Europa och USA över vad 
minskningen av antalet vilda bin och den gradvisa 
nedgången av antalet biodlare och bisamhällen kom-
mer att innebära. Även om antalet bisamhällen har 
ökat i vissa länder så har de minskat i USA och i fl era 
europeiska länder. Det allvarliga är att medan antalet 
honungsbin i världen som helhet har ökat med cirka 
45 procent under de senaste 50 åren, så har arealen 
med grödor, som behöver eller gynnas av pollinering 
globalt ökat med mer än 300 procent.
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1.3 Analys av läget för biodlingen i Sverige

Biodlingen i Sverige har varit tämligen konstant, 
antalet biodlare i SBR var år 2009  9673 st. och 2011 
9681 st. och antalet bisamhällen rapporterade till 
SBR som invintrade år 2009 var 34 845 st. och 2012 
36 260 st.  Man kan se att utvecklingen går i två olika 
spår, många skaffar ett par bisamhälle av miljöskäl för 
pollineringens skull ”backyard beekepers”, detta är en 
internationell trend och förväntas växa även i Sverige. 
Företrädesvis på landsbygden fi nns de som startar 
biodling för att få endel av deras försörjning kanske 
i samarbete med en gårdsbutik. Nyrekrytering sker 
oftast genom lokala biodlarföreningar som med hjälp 
av något studieförbund genomför en studiecirkel om 
biodling, vissa föreningar kan också erbjuda faddrar 
till nybörjarna. Kvaliten på dessa nybörjarkurser 
varierar. Möjlighet att vidareutbilda sej som biodlare 
är i Sverige begränsad. För en organisation som SBR 
saknas incitament för att biodlarna ska utveckla sej 
med fl er bisamhällen då medlemsavgiften är samma 
för stora och små biodlare, dock anställdes på halvtid 
2012 en utvecklingskonsulent, Peder Lilja, som gjort 
goda insatser och är en självklar samarbetspart för cen-
trat. Biodlingsföretagarna är en organisation för stora 
biodlare med 300-500 medlemmar. Under senare år 
har organisationen av konkuransskäl inte velat stödja 
utbildningar som syftar till fl er förvärvsbiodlare. För-
ändringar i föreningens styrelse gör att förutsättning-

arna för ett samarbete mellan biodlingsföretagarna 
och biodlingscentrat förbättrats.

Största återhållande faktorn för tillväxt betr. antalet 
bisamhällen är de stora vinterförlusterna som vissa år 
och regioner varit uppemot 25% Orsakerna till detta är 
sannolikt brister i bekämpningen av varroakvalstret. 
Att ta fram nya förbättrade bekämpningsmetoder och 
utbildning i dessa är därför utomordentligt viktigt. 
Generellt är bristen på fortbildningsmöjlighete inom 
biodling i Sverige en starkt återhållande faktor på bi-
odlarnäringen. De kurser som anordnats av lst. i VG 
län har varit välfyllda och efterfrågade även av biodlare 
från andra län.

I Sverige fi nns goda förutsättningar att bedriva 
biodling framgångsrikt. Det fi nns stora ytor och en 
relativt ren miljö. Det fi nns efterfrågan på Svensk 
honung och marknaden är outvecklad så det fi nns 
potential att öka efterfrågan ytterligare genom mer 
utvecklade produkter.

1.4 Biodling i ett internationellt perspektiv

Vi ser Tyskland som en föregångare när det gäller 
biodlingens organisation och när det gäller kontroll 
och möjligheter till utbildning för biodlare. Biodlarkol-
lektivet ser ganska lika ut som i Sverige, dvs. många 
små biodlare och några få yrkesodlare, genomsnitts-
bigården har 7,3 bisamhälle och ca. 20% av biodlarna 
har mer än 20 bisamhällen, detta liknar Sverige men 
är olikt tex USA och även södra Europa där andelen 
yrkesodlare är större. 

 I Tyskland fi nns 10 biinstitut i olika delstater och 
dessutom flera forskningsstationer. Se förteckning 
nedan. Vid våra studieresor har vi förstått vilken stor 
betydelse dessa biinstitut har för Tyska biodlare. Deras 
verksamhet skiljer sej något åt tex. Har Hohen Neu-
endorf specialiserat sej på avel, men grundupplägget 

är lika, utbildningar för biodlare är primärt. Alltifrån 
specialkurser för tex mjödframställning till heltäck-
ande yrkesutbildningar, om en kurs inte fi nns på ett 
institut kan biodlaren söka till ett annat. Till exempel 
har Landesanstallt fur bienenkunde i Hohenhaim 11 
olika kurser att erbjuda, de fl esta genomförs i institutets 
lokaler i Hohenheim men några kan erbjudas ute hos 
tex en biodlarförening. 200 kurstillfällen genomfördes 
år 2011 (muntlig info) Många utbildningar är mycket 
efterfrågade tex en tre veckors blockpraktik hade 100 sö-
kande men kunde bara ta emot 54 deltagare. Likaså har 
kursen ”God biodlarpraxis” som är en generell fortbild-
ningskurs varit efterfrågad med 300 deltagare år 2012. 
Kursutbudet varierar se ett exempel från Fachzenrum 
Bienen und Imkerei Rehinland-Pfalz nedan.   
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På t ex Landesanstalt fur bienenkunde i Hohen-
heim har man många forskningsprojekt uppdelat på 8 
ämnesområden med fl era ämnen i varje tex Europeisk 
bimonitorering ( EuBiMo ) BEEDOC (ett annat EU pro-
jekt) Institutet utför ett stort antal honungsprövningar. 

År 2012 utfördes 2014 st prov beträffande restkon-
troll och 900 beträffande ursprungsväxt på honungen. 
Detta för att säkra och höja kvalitén på Tysk honung.

Institutet leds av Dr Peter Rosenkranz och har 14 
anställda samt doktorander och praktikanter.

Alla instituten har en delstatlig grundfi nansiering 
som sen kombineras med sökta medel från EU och na-
tionellt, Kursavgifter och avgifter för tex honungsprov 
bidrar till fi nansieringen. De fl esta institut är knutna 
till något universitet, undantag Bienenzuchtcentrum 
Bantin som är ett kooperativ.

Biodling utgör en naturlig del av arbetet med landsbygdsutveckling på delstatsnivå i Tyskland.

Pollinator Research at Rothamsted
Är ett centrum för forskning om pollinerande insekter 
som hjälper till att förstå hur viktiga olika bin och 
humlor är för produktiva agro-ekosystem och försöker 
värdera dessa. Ett mål är att leverera fälttestade mo-
deller för honungsbi och humlesamhällens utveckling 
med syfte att skydda deras fortbestånd. Värdet av 
all pollinering i England beräknas till 430 miljoner 
pund. 

De får medel från Research Council, Defra, indu-
strier som de samarbetar med och från BBSRC Kon-
taktperson alison.haughton@rothamsted.ac.uk

Vår uppfattning efter att ha träffat några av fors-
karna på Spring konventet i Telford 2013 är att om 
institutet vill ägna sig åt pollinerande insekter generellt 
är detta en bra förebild och samarbetspartner.
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2 Resultat från intervjuer och möten

Följande 20 organisationer och intressenter har intervjuats

Organisation Namn
Västra Götalandsregionen Berith Mattsson 
SLU Skara Margareta Stigsson
Länsstyrelsen Christina Kobel
 Peter Svensson
 Kirsten Jensson
Jordbruksverket Torsten Rabeck
 Lars-Erik Staberg
 Jackis Lanneck
Green Tech Park Pascal Tshibanda
Food and Health Concept Centre Charlotte Eklund Jonsson
Lokalproducerat i Väst Evelina Svaninger
SIK Jesper Lindström
Svensk Raps Henrik Strindberg
Hallands Biodlare Heinz Martini
Vuxenskolan Peter Vikborn
SBR Ingemar Wahlström
 Peder Lilja
Svensk biavel Styrelsen
Biodlingsföretagen Thomas Dahl

Upplägg på intervjuerna
Intervjuerna har genomförts i samtalsform och sam-
talen har varierat mellan en halvtimma till en timma. 
Som grund för samtalen har vi använt ett frågefor-
mulär (Bilaga 2). Vi har valt att i denna rapport låta 
de enskilda respondenternas svar vara anonyma och 
istället uttala oss i mer generella ordalag kring åsikter 
och uppfattningar som har framkommit.

Behovet och nyttan av ett Biinstitut
Samtliga intervjuade ställer sig i grunden positivt till 
tanken på att utveckla och etablera ett institut för bi-
odling i Västra Götaland. 

Flera påpekar vikten av ett tydligt mandat från 
de som är berörda dvs biodlarorganisationerna. ”Att 
driva förändring är omöjligt utan ett mandat från 
de som är berörda, eller kan påverka. Ett institut 
för biodling och pollinerande insekter kommer att 
ha många intressenter, och det är viktigt att ha god 
förankring hos dem”.

En annan åsikt som fl era av respondenterna åter-
kom till är vikten av kritisk massa samt förmåga att 
göra skillnad. ”Om man skall starta ett centrum så 
är det viktigt att inte göra det för litet. Det måste 
kunna göra skillnad och för att åstadkomma detta 
krävs resurser”.

”Varför begränsa sig enbart till bin? Varför etable-
rar ni inte istället ett institut för biodling och andra 
pollinerande insekter?

Några av respondenterna resonerade kring om 
detta är ett regionalt eller ett nationellt initiativ. De 
fl esta var överens om att detta hursomhelst skulle få 
nationella effekter. När det gäller frågan om att erbjuda 
utbildning var de fl esta överens om att det är viktigt att 
människor från hela landet skall ha möjlighet att delta 
på de utbildningar som kommer att erbjudas.

Huvudsakliga aktiviteter
När det kom till frågorna om vilka arbetsuppgifter/
innehåll som institutet skulle bestå av så gick svaren 
mer isär. Sammantaget kan dock sägas att två huvud-
spår går att utskilja.

1. Kompetensförsörjning – Utbildningsverksamhet
2.  Försök och långsiktiga tester

Institutets huvuduppgift är enligt de intervjuade att 
samla och sprida kunskap med syfte att öka kompe-
tensnivån inom hela biodlarkollektivet. ”Det handlar 
om att fi nnas med i de nätverk och sammanhang 
där ny kunskap tas fram och se till att dessa resultat 
trattas ner till begriplig svenska och sedan förs ut till 
biodlarna”. Vår uppfattning är att det är genom ökad 
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kunskap som vi kan minska vinterdödlighet, öka ho-
nungsskördarna och därigenom skapa fl er och starkare 
biodlingsföretag i framtiden.

Det fi nns ett uttalat behov av en oberoende aktör 
som har förmåga att göra försök och testa nya material 
och metoder som kommer fram. Institutet skall inte ha 
som ambition att ägna sig åt grundforskning. Det är 
en uppgift för akademin och forskarvärlden. Däremot 
skall institutet utgöra en praktisk resurs och en platt-
form för försöksverksamhet. Man skall kunna initiera 
försök och kunna beställa/efterfråga ny forskning.

I dessa diskussioner framkom även många syn-
punkter kring vad centrumet INTE skall ägna sig åt. 
Många påpekade behovet av att inte bygga upp paral-
lella strukturer i onödan utan att hitta samarbeten med 
redan befi ntliga organisationer såsom t ex Lokalpro-
ducerat i Väst när det kommer till marknadskunskap 
och försäljning, eller FHCC (Food and Healt Concept 
Centre) när det kommer till produktutveckling. Mer 
om detta under avsnittet Avgränsningar.

Huvudmannaskap
De fl esta av respondenterna ansåg att det är naturligt 
att Länsstyrelsen spelar en central roll i etablerandet 
av ett Biinstitut eftersom ansvaret för bitillsynen lig-
ger hos dem. Flera av de svarande påpekade vikten 
av medinfl ytande från branschen och biodlarna. ”Det 
är viktigt att biodlarna kan känna att det är deras 
centrum och inte något som etableras med för mycket 
ovanifrånperspektiv.”

Att ha fl era huvudmän och många intressenter 
riskerar att skapa komplexa och svårhanterliga styr-
system. De som fi nansierar vill på olika sätt ha infl y-
tande, och säkerställa att de medel som satsas används 
i enlighet med deras intentioner. 

Flera svarande påpekade vikten av stabilitet och 
långsiktighet i organisationen och huvudmannaskapet 

samt att valet av huvudman också hänger samman med 
inriktningen på verksamheten samt på vilken nivå som 
arbetet kommer att bedrivas nationellt – regionalt.

Uppbyggnad och etablering
All erfarenhet tyder på att ett centrumbildningar har en 
mycket lång etableringsfas. Det är angeläget att korta 
denna så mycket som möjligt

Flera av respondenterna lyfter fram processledar-
kompetens som en nyckelfaktor i en centrumbildnings 
bemanning. Begreppet är relativt vitt, och innefattar 
sådant som relationsbyggande, mötesledning, förtro-
endeskapande, sälj med mera. Också förmågan att 
hjälpa olika intressenter att se sina behov, och vilja 
adressera dem är en del av processledarkompetensen.

Det fanns ett stort intresse bland de tillfrågade att 
bidra med sin kompetens framåt i processen. Flera 
uttryckte ett intresse att fi nnas med i någon form av 
partnerskap eller referensgrupp.

Finansiering
I alla intervjuer fördes diskussion kring fi nansiering av 
verksamheten och det råder samstämmighet i att det 
måste fi nnas en stabil grundfi nansiering i botten och att 
denna måste bäras av samhällsaktörer (offentlig basfi -
nansiering). Vid sidan av grundfi nansieringen ser många 
stora möjligheter för verksamheten att växa via olika 
typer av utvecklingsprojekt och uppdrag. Detta kommer 
dock långsiktigt bara att fungera om basen är säkrad.

Bland möjliga projektfinansiärer så nämns 
bland annat:
• Interreg 
• Vinnova
• ESF
• Landsbygdsprogrammet
• Nordiska ministerrådet                                           
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3 Förstudiens förslag
Vi föreslår att det skapas ett institut för biodling och 
pollinerande insekter med bas i Västra Götaland. Insti-
tutets verksamhet skall vara till nytta för hela landet.

Vi föreslår att Länsstyrelsen i Västra Götaland blir 
huvudman för institutet. Verksamheten styrs genom 
en ledningsgrupp som utses av Länsstyrelsen. För att 
säkerställa förankringen till berörda branscher så före-
slår vi att man bildar ett branschråd som sammankallas 
1-2 gånger per år.

Vi föreslår följande fasta grundbemanning 
inom biinstitutet:
• Verksamhetsledare
• Kommunikations och utbildningsansvarig
• Bigårdsansvarig                                                     
• Honungskvalitet och hygienansvarig

Tillkommer eventuellt externt fi nansierade tjänster 
t ex bihälsokonsulent, bitillsynsledare, bitillsynsmän, 
försöksansvarig, avelsansvarig m.fl .

Vi föreslår att Biinstitutet införskaffar och äger 100 
egna bisamhällen placerad i 4 egna utbigårdar. Dessa 
bisamhällen utgör en resurs för praktiska försök.

Vi föreslår att institutets verksamhet huvud-
sakligen inriktas på två områden:

1. Att samla och sprida kunskap till Sveriges bi-
odlare med syfte att höja kunskapsnivån i hela 
biodlarkollektivet.

2. Att initiera och utföra praktisk försöksverksam-
het kopplat till biodling och pollinering                                        

Vi föreslår att institutet aktivt söker samarbete med 
andra liknande institut i Europa. Ett första steg kan 
vara ett konkret samarbete med SLU och det inter-
nationella projektet Smartbee samt att följa upp de 
kontakter som redan tagits med institutet i Hohen-
Neuendorf (mentorsinstitut?)

Vi föreslår att institutet ges i uppdrag att aktivt verka 
för en modernisering av den nationella organiseringen 
av bitillsynsverksamheten.

Vi föreslår att Länsstyrelsen som varande huvudman 
för institutet tar kontakt med de andra Länsstyrelserna 
i Sverige som ansvarar för bittillsyn för att undersöka 
förutsättningar för utökat samarbete och samhandling.

3.1 Branschens potential
Vår uppfattning är att ökad kunskap och mer försöks-
verksamhet kan på sikt skapa positiva och mätbara 
effekter.
Särskilt med avseende på:
• Minskade vinterförluster

• Ökade honungsskördar

• Bättre och mer säkrad pollinering av bland annat 
oljeväxter

• Säkrade ekosystemtjänster till nytta för alla

Minskade vinterförluster
Enligt den enkät som sammanställts av SBR så uppgår 
årets vinterförluster till 23%. 

Detta betyder följande:
• Totalt antal bisamhällen i Sverige 150 000stycken 

(uppskattning)

• 23% vinterförlust = 34 500 utslagna samhällen

• Varje bisamhälle är värt ca 2000 kr. Detta ger 
en ekonomisk förlust på 69 miljoner kr i Sverige

Med bättre kunskaper i hela biodlarkollektivet 
så är ett långsiktigt mål ca 10% vinterförlust rim-

liga. Detta skulle ge en årlig besparing motsvarande 
39 miljoner kr.

Ökade honungsskördar
I Sverige så är snittskörden för ett bisamhälle ca 35 kg. 
och priset per kg producerad honung är ca 40 kr. Med 
rätt kunskap så kan enligt en tysk studie ett långsiktigt 
realistiskt mål vara att öka skördarna med ett halvt kg 
årligen. På 10 år skulle detta innebära en ökning på 5 
kg per samhälle. Vilket motsvarar en ökad intäkt för 
branschen på 30 miljoner kronor per år.

Bättre Pollinering
Studier har visat att säkrad pollinering av oljeväxter
ger större skördar. Exakt hur stora skördeeffekterna är
varierar beroende på växtsort. Men för en enskild 
gröda som t ex raps så bedöms skördeökningen vara 
5-10%. I snitt så ger det enskördeökning på ca 175 kg 
per hektar. Priset på raps varierar men ligger på ca 3 
kr. Sammantaget för riket så odlas det raps (höstraps 
och vårraps) på 129 000 hektar. En säkerställd pol-
linering på totalarealen skulle ge ökade intäkter på ca 
67 miljoner kronor årligen.
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Det övergripande målet för Biinstitutet är att öka kun-
skapsnivån i hela biodlarkollektivet. Det kan gälla att 
sprida befi ntlig kunskap eller att bidra till utvecklandet 
av ny. Genom ökad kunskap skapas bättre lönsam-
het och förutsättningar för att branschen skall kunna 
växa. Genom etablerandet av detta institut sätter vi ett 
långsiktigt mål att antalet bisamhällen i Sverige skall 
öka med 10% inom 5 år.

3.2 Mål för biinstitut Västra Götaland

3.3 Arbetsuppgifter och avgränsningar

Kunskap och utbildning
• Utgöra en resurs för befi ntliga biorganisationer.

• Samla och förmedla kunskap till biodlarna.

• Erbjuda utbildningar från nybörjarkurser och uppåt 
med säkerställd kvalitet.

• Vara ledande inom kunskap och utbildningar om 
biodling i Norden.

• Rådgivning för näringsbiodlare. Ta fram koncept för 
rationell biskötsel.

• Vara en plattform för internationellt erfarenhets-
utbyte.

• Sprida information om bins betydelse för näring 
och miljö.

Ökad kunskap och bättre lönsamhet
• Ökad kunskapsnivån i hela biodlarkollektivet.

• En lönsammare biodlarnäring.

• Vara en kompetent partner vid genomförandet av 
försök och tester.

• Utgöra länk mellan biodlare och myndigheter.

• Säkerställa kvalitet på utbildningsverksamhet.

• Höja lönsamheten på odlade pollineringsberoende 
grödor

• Ge biodling en status som en seriös näringsverk-
samhet

Forskning och utveckling
• Initiera nya försök och forskning i samarbete med 

t ex SLU.

• Utföra försök, studier och utvärderingar av biod-
lingsmetoder.

• Plattform för utvecklingsverksamhet.

• Ansvara för omvärldskontakter, ingå i internationella 
nätverk.

Administrativt centrum
• Möjlig utförare att administrera register över bigår-

dar och kunna svara på frågor om var det fi nns bin. 
Kanske i samarbete med bihälsoprojektet.

• Vara en länk mellan biodlare och myndigheter.

• Kunna göra enkla tester tex pollenanalyser / utföra 
nosemaprov.

SBR 
Biodlingsföretagarna 
Svensk Biavel 
SLU 
SJV 
Länsstyrelsen 
LRF 
Fröodlarna 

betspartners 

 
Tester 

 
 
 

Föreläsningar 
Rådgivning 
Nyhetsbrev 
Försöksrapporter 
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3.4 Bitillsyn

Institutets roll i en framtida förbättrad organisation för 
att hantera smittosamma bisjukdomar och andra hot.

Utbildning
Den troliga utvecklingen är att det blir avsevärt färre 
”bitillsynsmän” i framtiden, 5 % eller något färre av 
nuvarande antal kan vara en rimlig gissning. Detta 
innebär att de kan vara betydligt bättre utbildade och 
insatta i aktuella förhållanden. Institutet skulle kunna 
ha en roll som utbildare och fortbildare av dessa. En 
trolig utveckling är mot en ökad egenkontroll för bi-
odlarna vid tex. fl yttningar, tillsynsmännen skulle då 
kunna användas som utbildare för att ge biodlarna 
den behörigheten. Tillsynsmännen behöver en årlig 
sammankomst för att uppgradera sina kunskaper och 
bli insatta i ev. nya förhållanden. En sådan samman-
komst för alla tillsynsmän är mycket viktig för att få 
en samstämmighet i hur de tolkar regelverk så att det 
blir lika i hela landet. Det är dessutom ett rimligt krav 
att tillsynsmännen får möjlighet att träffa företrädare 
för sin uppdragsgivare (sjv) en gång om året. Även 
för handläggande tjänsteman på länsstyrelserna vore 
en återkommande utbildningsdag bra. Institutet kan 
i dessa avseenden vara den som administrerar dessa 
aktiviteter och vara en länk mellan tillsynsmannen 
och uppdragsgivaren. Dessa synpunkter bygger på 
erfarenheter från projekt ” förbättrad bitillsyn i Västra 
Götaland”.

Register
För att kunna hantera utbrott av smittosamma bisjuk-
domar krävs att man vet var det fi nns bigårdar och vilka 
förfl yttningar av bin som skett i området. Ev. kan det 
vara önskvärt att veta var bigårdar fi nns med tanke på 
spårbarhet av livsmedelsprodukter. Ett framtagande 
av ett register kan delas in i tre faser 1. Utarbeta en 
kravspecifi kation, 2. Upphandling av ett datasystem 
som motsvarar kraven, 3. En test och utveklingsfas där 
systemet provas i begränsad skala och förbättringar 
kan göras. Institutet kan på uppdrag utföra arbetet i 
faserna 1 och 3.

När registret införts måste det underhållas och 
administreras, det är också viktigt att intressenter, 
biodlare, lantbrukare som normalt inte har tillgång till 
registret eller bara har begränsad tillgång, har möjlig-
het att på ett okomplicerat sätt nå den information 
som de behöver. Registret förutsätts göras med olika 
”lager” med olika åtkomst för olika befattningshavare. 
Det har framkommit att det fi nns en oro för att detta 
register skulle kunna användas som hjälp vid stölder 
av bisamhällen, olika åtkomst skulle kunna förhindra 
detta. Med bakgrund av de få stölder som sker idag 
bedöms risken dock som försumbar. Institutet kan 
vara den som administrerar registret och som svarar 
för kontakterna utåt.
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3.5 Institutets ledningsfunktioner

Vi föreslår att institutet kommer att ligga som en av-
delning av länsstyrelsens landsbygdsenhet och därav 
följer att den administrativa ledningen fi nns där. Men 
till institutet bör knytas branschråd.  Detta råd bör 
bestå av folk med anknytning till biodlarbranschen 
och andra som har intresse av den verksamhet som 
kan bedrivas på institutet, viktigt är att institutet är 
fristående. Många av de intervjuade har uppgett att 
de gärna medverkar i ett råd eller liknande. 

Fram till dess ett permanent branschråd bildats 
kan förstudiens referensgrupp stå till förfogande om 
det behövs.

Ledningsgrupp 
Bestående av 5-8 personer 3st från länsstyrelserna 
1- 2 st. från t ex. SLU 1-2 st. från biodlarna 1 st. från 
Hushållningssällskapet samt en adjungerad från Sjv.

Dessa ledamöter ska arbeta enbart med institutets 
bästa som mål. De ska utses av länsstyrelsen. Läns-
styrelsen bidrar med övergripande administrativ 
kunskap, ledamoten från SLU eller annan akademisk 
miljö bidrar med forskningserfarenhet och kunskap, 

för biodlarna ska vara någon med god kunskap om 
hur branschen fungerar och med gott anseende bland 
biodlarna, Hushållningssällskapet är ett fristående 
kunskapsföretag och ska bidra med kunskap om att 
driva utvecklingsprojekt.

De ledamöter som inte har fi nansiering från an-
nat håll bör kunna arvoderas. Uppskattad kostnad 
60 000:- per år

Branschråd
Bestående av 10 – 15 personer som företräder olika or-
ganisationer med anknytning till biodlingen i Sverige. 
Branschrådet bör träffas en till två ggr per år och ska 
vara rådgivande, stödjande och kunna ge inspel från 
olika håll, samt vara en kontakt till resp. organisation. 
Tänkbara organisationer som kan vara representerade 
är de fyra biodlardistrikten i VG län, Västgötahonung 
ek. för, SBR, Biodlingsföretagarna, LRF, Fröodlarna, 
Ekologiska lantbrukarna, SNF, Skaraborgs Drottnin-
godlareklubb, Svensk biavel AB m.fl .

Ledamöterna ska ej arvoderas men få resekostna-
der. Uppskattad kostnad 15 000 :- per år

3.6 Kompetensprofi l personal

Verksamhetsansvarig
100 % tills vidare, inlöst övertidsersättning. Verksam-
hetsansvarig kommer att bygga upp biinstitutet. Det 
innebär att han eller hon realiserar den förstudie som 
gjorts genom att skapa praktiska förutsättningar och 
formera de team som löpande eller i projekt bemannar 
organisationen. Med ett akademiskt förhållningssätt 
ansvarar han eller hon för att kvalitén på verksamhe-

ten är mycket hög. Nivån på uppdrag ska vara god, 
genomföranden ska vara kvalitetssäkrade och resultat 
dokumenteras och spridas enligt särskilt upprättad 
kommunikationsplan. Tjänsten förutsätter intresse för 
biodling och hög kompetens vad gäller upprättande av 
goda relationer till nationella och internationella intres-
senter och samarbetspartners. Verksamhetsansvarig an-
svarar även för personalens arbetsmiljö och fortbildning.

Beredskap
Vid utbrott av smittosamma bisjukdomar eller andra 
hot är det viktigt att ha en beredskapsorganisation som 
snabbt kan bli operativ. Avstånd och lokalkännedom 
har idag inte så stor betydelse, man kan alltså använda 
tillsynsmän som får resa till området. Den största svå-
righeten är att hitta personer som snabbt kan sätta in 
tid, det fi nns exempel vid provtagningsuppdrag där det 
varit omöjligt för en utförare att under en månads tids 
provtagningar kombinera detta med ett civilt arbete. 
Det är troligtvis lättare att hitta dessa personer om man 

kan erbjuda ett större uppdrag, kanske i en kombina-
tion med något vid institutet om detta får uppdrag att 
göra provtagningar, observationer, försök m m.

Anmärkning.  Bitillsynsorganisationen och regelverket 
är idag extremt föråldrat, detta beror på brist på poli-
tiska beslut och i någon mån på branschens oenighet.
Vi föreslår att institutet ges i uppdrag att aktivt verka 
för en modernisering av den nationella organiseringen 
av bitillsynsverksamhet.
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Kompetens
• Akademisk examen.

• Erfarenhet av verksamhetsledning med personalan-
svar inkl arbetsmiljöansvar.

• Erfarenhet av biodling.

• Erfarenhet av projektledning.

• Erfarenhet av att söka projektmedel. 

• Erfarenhet från försöksverksamhet eller utbildnings-
verksamhet är meriterande.

• Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska, 
tal och skrift. Tyska är meriterande.

• Goda datakunskaper.

• B-körkort.

Egenskaper
• Självgående och initiativrik.

• God pedagogisk förmåga, bra på att entusiasmera 
och vara verbalt övertygande.

• Noggrann och analytisk.

• Goda ledaregenskaper och teamorienterad.

Bihälsokonsulent
100 % tills vidare, årsarbetstid tillämpas.

Kompetens
• Akademisk examen inriktning husdjur gärna agro-

nom, veterinär eller motsvarande.

• Goda språkkunskaper i svenska och engelska, tal 
och skrift. 

• Erfarenhet av livsmedels-, smittskydds- och djur-
skyddsfrågor är meriterande.

• Tidigare arbete på länsstyrelse eller annan myndig-
het är meriterande. 

• Gott nätverk inom binäringen är meriterande.

• Goda datakunskaper.

• B-körkort.

Egenskaper
• Intresse för biodling.

• Strukturerad och med hög integritet.

• Öppen och kommunikativ.

• God samarbetsförmåga. 

• Självgående.

 
Kommunikationsansvarig och 
Utbildningsansvarig
50 + 50 % tills vidare, årsarbetstid tillämpas. För biin-

stitutet kommer dokumentation, kommunikation och 
utbildning vara av högsta vikt. Kommunikations- och 
utbildningsansvarig kommer att upprätta kommunika-
tionsplan och vara utförare vad gäller produktion och 
spridning av såväl digital som tryckt kommunikation 
som t ex publikationer, kursmaterial, hemsida, nyhets-
brev osv. Utbildningsansvaret kommer att bestå av 
planering och genomförande av kurser, nätverksträffar 
och seminarier med interna och externa föredragshål-
lare. Viss egen kursledning ingår. Rollen utgör också 
biinstitutets administrativa stöd.  
 
Kompetens
• Relevant utbildning inom kommunikation/utbild-

ning.

• Erfarenhet från biodling.

• Pedagogisk erfarenhet.

• Vana vid media, publicering etc är meriterande.

• Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska, 
tal och skrift.

• Mycket goda IT-kunskaper.

• B-körkort.

Egenskaper
• Intresse för studier, försök och forskning inom 

biodling.

• Strukturerad.

• Öppen och kommunikativ.

• God samarbetsförmåga.

• Självgående.

Bigårdsansvarig – inriktning rationell 
biodling
100 % tills vidare, årsarbetstid tillämpas. Bigårds-
ansvariga delar upp planering och löpande arbete i 
bigårdarna mellan sig samt leder och planerar ak-
tiviteter i utbigårdarna. Vidare ansvarar bigårdsan-
svariga för försöksverksamheten och dokumentation 
och publicering av denna samt leder moment i kurser 
och utbildningar i samverkan med kommunikations-/
utbildningsansvarig. Bigårdsansvarig med inriktning 
rationell biodling är specialiserad på metodutveckling 
för stordrift och pollineringsuppdrag, initierar och 
driver projekt inom områdena.

Kompetens
• Flerårig erfarenhet av biodling >50 samhällen.

• Erfarenhet av pollineringsuppdrag.

• God teoretisk grund inom biodling samt Godkänd 
Biodlare.
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• Akademisk examen är meriterande.

• Mycket goda språkkunskaper, svenska och engelska 
i tal och skrift.

• Goda datakunskaper.

• B-Körkort, gärna utökat.

Egenskaper
• Intresse för studier, försök och forskning inom 

biodling. 

• Pedagogisk förmåga.

• Strukturerad och noggrann.

• Öppen och kommunikativ.

• God samarbetsförmåga.

• Självgående.

Bigårdsansvarig – inriktning avel och 
drottningodling
100 % tills vidare, årsarbetstid tillämpas. Bigårds-
ansvariga delar upp planering och löpande arbete i 
bigårdarna mellan sig samt leder och planerar ak-
tiviteter i utbigårdarna. Vidare ansvarar bigårdsan-
svariga för försöksverksamheten och dokumentation 
och publicering av denna samt leder moment i kurser 
och utbildningar i samverkan med kommunikations-/
utbildningsansvarig. Bigårdsansvarig med inriktning 
på avel och drottningodling är specialiserad på dessa 
frågor, initierar och driver projekt inom området.

Kompetens
• Flerårig erfarenhet av biodling >10 samhällen.

• Flerårig erfarenhet av avel och drottningodling, er-
farenhet från insemination meriterande.

• God teoretisk grund inom biodling samt Godkänd 
Biodlare.

• Akademisk examen är meriterande.

• Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska, 
tal och skrift.

• Goda datakunskaper.

• B-körkort, gärna utökat.

Egenskaper
• Intresse för studier, försök och forskning inom 

biodling.

• Pedagogisk förmåga.

• Strukturerad och noggrann.

• Öppen och kommunikativ.

• God samarbetsförmåga.

• Självgående.

Bitillsynsledare
50 % tills vidare - Under förutsättning att bitillsynen 
läggs i biinstitutet, årsarbetstid tillämpas. Bitillsynsle-
daren ansvarar för att bitillsynen för Västra Götaland 
och Halland sker systematiskt och kvalitetssäkrat. Vi-
dare ansvarar han eller hon för att dokumentation och 
kommunikation sker enligt de lagar och förordningar 
som gäller för verksamhetsområdet och Länsstyrelsen 
tillsammans med Kommunikationsansvarig. Ansvarar 
för bitillsynsmännens verksamhet och fortbildning. 
Samverkar med Bihälsokonsulent och Kommunika-
tionsansvarig.
 
Kompetens
• Flerårig erfarenhet från biodling. 

• Färsk bitillsynsutbildning.

• Mycket god kunskap om lagar och förordningar som 
avser bitillsyn.

• Tidigare gruppledarerfarenhet är meriterande.

• Gott nätverk inom binäringen är meriterande.

• B-körkort.

Egenskaper
• Självgående och initiativrik

• God pedagogisk förmåga

• Noggrann och analytisk

Bitillsynsman
X st x 50 % tills vidare - Under förutsättning att bitill-
synen läggs i biinstitutet, årsarbetstid tillämpas. Bi-
tillsynsman verkställer bitillsyn inom Västra Götaland 
och Halland på ett systematiskt och kvalitetssäkrat 
sätt. Vidare ansvarar han eller hon för att relevant do-
kumentation och kommunikation sker enligt de lagar 
och förordningar som gäller för verksamhetsområdet 
och Länsstyrelsen.
 
Kompetens
• Flerårig erfarenhet från biodling. 

• Färsk bitillsynsutbildning.

• Mycket god kunskap om lagar och förordningar som 
avser bitillsyn.

• B-körkort.

Egenskaper
• Självgående och initiativrik.

• God pedagogisk förmåga.

• Noggrann och analytisk.
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Projektledare - Produkt- och 
affärsutveckling
Projektanställd 1 år med ev förlängning (förutsätter 
projektmedel). Produkt- och affärsutvecklingsansvarig 
har ansvar för att identifi era behov av produktutveck-
ling för biodlare i allmänhet samt kompetens inom 
företagsledning, personal, företagsekonomi etc för den 
professionella biodlingsnäringen. Internationella erfa-
renheter studeras också. Efter analys lämnas underlag 
för kurs- och utbildningsstrategi samt förslag på plan 
för kompetenshöjande åtgärder, en rapport som ska 
ligga till grund för ansökan om genomförandeprojekt. 

Kompetens
• Relevant akademisk examen, t ex företagsekonomi, 

ledarskap  

• Erfarenhet av projektledning/projektarbete

• Erfarenhet av att söka projektmedel 

• Goda språkkunskaper i svenska och engelska, tal 
och skrift. 

• Goda datakunskaper

• B-körkort

Egenskaper
• Självgående och initiativrik.

• God pedagogisk förmåga.

• Noggrann och analytisk.

Ansvarig för kvalitets- och 
hygienfrågor
Uppgiften är att höja kvalitén på Svensk honung genom 
att utbilda biodlarna om gällande regler och genom 
att kunna utföra provtagningar på honung. Tjänsten 
ska samarbeta med den kvalitetskommitté som SBR 
ansvarar för. Syftet är att bygga en funktion som kan 
arbeta med myndigheternas bestämmelser och bli en 
rikslikare så att regler tolkas lika i hela Sverige.  
 
Arbetsuppgifter:
• Utbildningar om livsmedelshygien och kvalitets-

frågor.

• Analysera honungsprover, alt. sända proverna till 
något institut som kan utföra analysen.

• Certifi eringar.

• Lokaler för honungshantering (anvisningar för 
biodlarna).

• Kontakt med miljö- och hälsoinspektörer, (utarbeta 
handledning för dessa om honung).

• Utarbeta metoder för att få högre kvalitet på honung, 
(sammanställa vad som fi nns).

• Rådgivning till biodlarna om märkning.

• Rådgivning vid produktutveckling av honungspro-
dukter.

3.7 Lokaler och lokalisering

Huvudkontor med bigård
Placering
• Närhet till berörda myndigheter och institutioner.

• Goda kommunikationsmöjligheter (nära knutpunkt 
för kollektivtrafi k, god vägstandard).

• Förutsättningar för ekologiska skötselförsök.

• Närhet till serviceinrättning som post, catering etc.

Kontor
• 3 – 4 kontorsplatser. 

• Mötesrum/grupprum.

• Konferensrum för ca 30-50 personer med projektor.

• Fikautrymme med tillagningsmöjlighet, kyl, disk-
maskin etc. 

• Toalett samt dusch- och omklädningsrum.

• God internetanslutning.

Bigård
• Uppställningsplats för 40-50 bikupor

• Förråd för material och foder med liten arbetsplats 
för t ex larvning

• Arbetslokaler

• Avtäckning- slung- och tapputrymme med in- och 
utlastning och övrigt goda logistiska förutsättningar

• Kylutrymme

• Enklare verkstadsdel

• Livsmedelsdel för honungshantering, produktut-
vecklingskurser etc. 

Övrigt
• Garage för bil och stor kärra.

• Plus om det fi nns andra verksamheter, inom t ex de 
gröna näringarna, i anslutning. Ger möjlighet till 
gemensamma aktiviteter, försäljning av honung och 
vaxprodukter m m.



19

Utbigård 
Placering
• En i varje delregion utöver huvudkontor.

• Med odlingsförutsättningar specifikt för aktuell 
delregion (skog, jordbruk, kust).

• Goda transportmöjligheter (god vägstandard).

• Förutsättningar för ekologiska skötselförsök. 

Bigård
• Uppställningsplats för 20-30 kupor.

• Förråd för material och foder med liten arbetsplats 
för t ex larvning.

• Närhet till pausutrymme med toalett och omkläd-
ningsdel.

3.8 Årlig driftsbudget Biinstitut

Personal  
Verksamhetsledare 40 000 kr/ mån  720 000 kr 
Kommunikation/Utbildningsansvarig 30 000 kr/mån  540 000 kr 
Bigårdsansvarig 30 000 kr/mån 540 000 kr 
Honungskvalitet och hygienansvarig 30 000 kr/mån  540 000 kr 
Summa Personal 2 340 000 kr 
  
Lokaler  
Kontorslokaler4 rum tot 60 m2 60 000 kr 
Kurslokaler 20 000 kr 
4 st utbigårdar 20 000 kr 
Honungslokaler 20 000 kr 
Summa Lokaler 120 000 kr 
  
Externa tjänster  
Föreläsare/kursledare (15 kurser, 300 kursdagar)  150 000 kr 
Konsulttjänster (tex expertis vid försök, reklambyrå, utredningasuppdrag mm) 500 000 kr 
Summa externa tjänster 650 000 kr 
  
Övriga kostnader  
Utvecklingsmedel till styrelsens förfogande (medfi nansiering av projekt och försök) 1 000 000 kr 
Resor för personal, inklusive studieresor 100 000 kr 
Leasingbil (bigårdsansvarig) 40 000 kr 
Förbrukningsmaterial - kontor 25 000 kr 
Telefon 4 abonemang 50 000 kr 
Marknadsföring/Kommunikation/Hemsida 100 000 kr 
Styrelsearvoden, ersättning branschråd 75 000 kr 
Produktion av eget material (Inforamtion och undervisning) 100 000 kr 
Material till bigårdarna (foder, skyltar, förbrukningsmtrl) 50 000 kr 
Avskrivningar datorer och möblemang 20 000 kr 
Summa övriga kostnader 1 560 000 kr 
  
Summa kostnader 4 670 000 kr 
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3.9 Investeringsbudget för bigård med 100 bisamhällen

Biskötsel och bin
Bisamhälle 1 500:- x 100st. 150 000:-
Bikupor LN 4 lådor, ospikade ramar 1 235:- x 100 st. 123 500:-
Vax ca. 2,5 kg/samh.  á 230:-/2,5 kg. 23 000:-
Spärrgaller  112,50:- x100 st 11 250:-
Foderlåda 206,25:- x 100 st 20 625:-
Skyddsutrustning overaller Sheriff heldräkt  1887.- x4 7 548.-
Handskar 150:- x 8 st 1 200:-     
Rökpustar 262:50 x 4st. 1 050.-
Kupknivar 90 x 10 st. 900.-
Övrigt t.ex. sax, borste mm. 2 000.-

Honungshantering
Honungsslunga 6 ramars självvändande 22 000:- 22 000:-
Ramkarusell 13 317.- 13 317.-
Sump 300kg 27 200.- 27 200:-
Silutrustning spetssil 299:- 10 st 2 990.-
Alt. Sil kontinuerlig 125 kg 9 400:- 9 400.-
Behållare 1000 kg 9 600.- 9 600:-
Behållare 100kg 2 800:- 2 800:-
Rörutrustning 4 000.-
Tappmaskin Dana matic 17 750:-
Refraktometer 800:-

Vaxutrustning för sektionerad vaxhantering
Vaxsmältare   32 737:-
Gjutform för mellanväggar 7 000:-
  
Drottningodlingsutrustning
Kläckskåp 3 500:-
NC system mm. 500.-

Summa 494 667

Anmärkning. Ovanstående prisuppgifter är hämtade 
från LP:s biodlings hemsida och muntlig informa-
tion.  Det är möjligt att börja med ett mindre antal 
bisamhällen och göra egna avläggare, realistiskt är 
att göra avläggare på hälften av samhällena dvs. har 
man 50 bisamhällen kan man göra 25 avläggare det 
året och ändå få en viss skörd. Detta innebär också 
att det inte behövs så mycket utrustning första året 
men det är bra att veta hur många bisamhällen som 

är målet, t.ex. kan i detta fall slungutrustningen med 
några kompletteringar klara betydligt fl er bisamhäl-
len.  Vaxhanteringsutrustningen behövs inte de första 
åren och det är möjligt att hyra utrustningen av Väst-
götahonung ek för. På sikt kan antalet bisamhällen 
behöva höjas.

Ett någorlunda bra år kan skörden bli 50 kg/
samh. som i bulk betalas med ca 40 kr/kg vilket på 
100 samhällen blir en intäkt på 200 000:-
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3.10 Långsiktig vision om 10 år

• Institutet är ledande i Norden på utbildningar om 
biodling och pollinerande insekter, både kurser 
förlagda i regionen och genom att kurser och föreläs-
ningar genomförs på andra platser i institutets regi.

• 8-10 tjänster plus doktorander och praktikanter 
varav de fl esta fi nansieras av forskningsmedel och 
sökta medel från NP programmet, Nordiska minis-
terrådet, interreg m.fl .

• Ingår i ett nätverk av forsknings och utbildningsinsti-
tutioner om bin och pollinerande insekter i Europa.

• En lönsammare biodlings bransch därför att bättre 
utbildade biodlare resulterat i bättre bihälsa och 
rationellare arbetsmetoder.

• Institutet arbetar i nära samarbete med biodlarna 
och är lyhört för branschens behov.

• Bättre lönsamhet genom att kvalitén på honungen 
höjts och mer utvecklade produkter med honung 
som bas har skapats.

• En höjd lönsamhet har också skapats genom förbätt-
rad avel av bin därför att honungsskördarna har höjts 
och arbetsinsatsen minskat.

4 Efter förstudien
4.1 Förslag på process framåt.

Från det att förstudien lämnas in till länssty-
relsen så ser vi följande process framåt:

1. Förstudierapporten lämnas formellt in (Juni/Juli)
2. Länsstyrelsen fattar beslut om att gå vidare 

2 september.
3. Referensgruppen bjuds in att bistå med kunskap 

kring det konkreta etableringsarbetet under ledning 
av Länsstyrelsen.

4. Rekrytering av verksamhetsansvarig klar under 
senhösten.

5. Arbete med att ta fram:
a. Affärsplan 2014-2015.
b. Etablera samarbeten och nätverk, regionalt, 

nationellt och internationellt.
c. I samverkan med samarbetspartners bygga 

konkreta utvecklingsprojekt. 
d. Fortsatt rekrytering och arbete med etablering.
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4.2 Slutkonferens i Grästorp 14 juni

Slutfas i det förankrings och ideutvecklingsarbete som 
startade hösten 2011 var en konferens i Grästorp 14 
06 13. Tidigare har företrädesvis representanter för 
organisationerna tex biodlardistrikten varit involve-
rade i processen och deras nätverk har använts till 
att kommunicera med biodlarna.  Till konferensen i 
Grästorp som annonserats i BT och via mailnätvek var 
alla inbjudna, även de som inte representerade någon 
organisation, för att få information och möjlighet att 
komma med synpunkter.

Konferensen samlade ca.100 deltagare företrädesvis 
biodlare från VG län men också ordförandena i SBR och 
Biodlingsföretagarna, och även ordföranden i Svensk 
Biavel AB och projektledaren för Bihälsoprojektet, samt 

företrädare för avelsgrupper, Jordbruksverket, Väst-
götahonung ek för. och bitillsynsansvariga fanns med.

På konferensen presenterades huvuddragen i för-
slaget av Mats Olsson Hushållningssällskapet därefter 
en redogörelse om hur verksamheten bedrivs på biin-
stitutet i Hohen Neuendorf av dr Birgit Lichtenberg-
Kraag. Dr Magnus Ljung gav en kort redogörelse för 
SMARTBEE projektet och dess möjlighet att sam-
verka med ett biinstitut i VG län.  Därefter vidtog en 
workshop under ledning av Magnus Ljung, fl era idéer 
framkom bl.a. om kvalitetssäkring av honung.

Intrycket av konferensen är först och främst den 
totala avsaknaden av kritiska röster, det var tvärtom 
så att vi fi ck uppmaningar att ”köra på”. 

4.3 Utvecklingsmöjligheter

Bihälsokonsulent
Under våren har det förts en diskussion med Jord-
bruksverket som har lett fram till att Länsstyrelsen 
lämnar in en ansökan om en nationellt fi nansierad 
tjänst benämnd bihälsokonsulent. Om ansökan bevil-
jas föreslår vi att denna tjänst dockas till Biinstitutet.

SmartBee
SLU ingår i ett internationellt konsortium som tillsam-
mans har arbetat fram ett utvecklingsprojekt benämnt 
Smartbee ”Sustainable Management of Resilient Bee 
Populations”. De har fått meddelande från EU kommis-
sionen att de kommer att bli beviljade medel (totalt 6 
miljoner Euro). Partnerskapet bakom ansökan består 
av 16 internationella aktörer. Det svenska deltagan-
det representeras av SLU genom Magnus Ljung som 
är placerad i Skara. Magnus har uttalat att han ser 
stora samverkansmöjligheter mellan projektet och 
uppbyggnaden av ett biinstitut. Rent konkret är han 
intresserad av att delta/bidra till uppbyggnaden och 
kan även tänka sig att fi nnas med i referensgrupp eller 
motsvarande.

Bihälsocenter
Vid en workshop den 23 04 13 i Stockholm diskuterades 
möjligheten att skapa ett bihälsocenter enligt Schwei-
zisk modell “API Suisse” Deltagare var representanter 
för BF, SBR, SJV & SLU. Från Västra Götaland deltog 
Kajsa Lycke. En mindre grupp ur bihälsoprojektet 
(projektledare Erik Husberg Gbg) ska arbeta vidare 
med frågan. På sikt kan man undersöka möjligheterna 
att docka ett framtida bihälsocenter till institutet.
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4.4 Grov tidsplan

HT 
2013

VT 
2014

HT 
2014

VT 
2015

HT 
2015

VT 
2016

HT 
2016

VT 
2017

HT 
2017

VT 
2018

HT 
2018

Organisation

Rekrytering VD

Rekrytering övrig personal

Organisationsbildning

IT och kommunikation

Varumärke/profil/mallar

Lokaler etc

Huvudkontor administration

Huvudkontor övriga lokaler 

Bigårdar

Löpande verksamhet

Bitillsyn

Försöksverksamhet

Kurser och seminarier

Nationellt och intern. nätverkande

Projekt (exempel)

Register Bitillsyn

Försök invintring 

Försök pollinering

Avelsprojekt 

Affärsutveckling för biodlare 

Ekologisk biodling

Övrigt

Praktikplatser biodling

Uppsatser och examensarbeten
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Bilaga 1 Sammanställning av enkätundersökning  
 

Enkätundersökning om önskemål från biodlare, våren 2012 

 

I dag är jag biodlare med: 

1-5 samh 54 
6-15 samh 70 
16-30 samh 30 
31-60 samh 11 
60-100 samh 4 
100- 6 
Sa: 175 
 

Vad saknar du kunskap om för att kunna bli en bättre biodlare ( så många kryss som behövs) 

Bihälsa/bisjukdomar  48 
Skötsel   28 
Biodlingsteknik  51 
Drottningodling  72 
Biavel   54 
Avläggarproduktion  43 
Ekonomi   28 
Rationella driftsformer  57 
Ha mentor till hjälp  11 
Lagar o regler för biodling  19 
Livsmedelshygien  15 
Rationell biodling  51 
Rationell honungshantering  43 
Avel   30 
Avelsvärdering  29 
Dragväxter för bin  38 
Lokaler för honungshantering 33 
Pollen   33 
Ekologisk biodling  28 
Förebyggande av sjukdommar o vinterförl 60 
Produtv o kundanpassning av honung 35 
Bygga godkänd livsmedelslokal 27 
Småskalig livsmedelsförädling 22 
 

Skulle ett nätverk av biodlare underlätta för tillväxt av biodlingen 

Ja   131 
Nej   12 
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Vilken funktion bör ett nätverk ha. 

Mötesplats för att få och delge erfarenheter  110 
Plattform för gemensamma inköp  79 
Gemensamma studieresor   97 
Hjälpa till med marknadsföring  62 
Finna gemensamma försäljningskanaler  49 
Utveckla gemensamt marknadsföringsmaterial 51 
Utveckla biodlingen i VG län   89 
 

Upplever du det är svårt bi av med honungen 

Ja    7 
Nej    150 
 

Tycker du du kan få ut rätt pris för din honung 

Ja    112 
Nej    45 
 

Vill du ingå i en pollineringspool om. 

Bättre betalt    45 
Nätverk som hjälps åt   49 
Vet ej    5 
Ej intresserad    65 
 

Vad skulle du vilja ha för hjälp/kurser om du skulle starta ett biodlingsföretag 

Starta och driva företag   34 
Företagsekonomi   35 
Lagar och regler för företag   39 
Skattefrågor    39 
Försäkringar    22 
Bokföring    15 
Marknadsföring/marknad   39 
Ha en mentor till hjälp   30 
Stora investeringar   33 
Arbetsgivarfrågor   10 
Affärsutveckling   31 
Risker    1 
Är inte intresserad alls   54 
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Bilaga 2 Frågeformulär 
 

Frågeformulär intervjuer med intressenter Biinstitut Västra Götaland 

Datum:    Intervjuperson: 

 

1. Hur ser du på planerna på ett Biinstitut? 
 

 

2. Hur ser du er roll i detta? Vilka delar av er verksamhet skulle kunna ha beröringspunkter 
med ett Biinstitut? 

 

 

3. Vi har ett antal förslag på aktiviteter för ett Biinstitut. Hur ser ni på dessa, vad är viktigt: 
 
 forskning och utveckling av biodlingsnäringen 

 
 bedriva kompletterande fältförsök och ta fram kriterier för resultatjämförelser 

 
 sammanställa det aktuella kunskapsläget 

 
 bedriva internationella samarbetsprojekt med övriga biodlingsinstitut 

 
 utveckling av nya honungsprodukter 

 
 bistå biodlarna med marknadsföring  
 stöd runt biavel 

 
 utbildning, information och erfarenhetsutbyte  

 
 informera om biodling på mässor, för skolor etc,  ev. genom besöksbigårdar 

 
 anordna utbildningsdagar om ny forskning för biodlare 

 
 utgöra ett forum för erfarenhetsutbyte 

 
 Bedriva samarbete med andra aktörer med intresse för biodlingen, tex Lokalproducerat i 

Väst  
 

 Intressera nya grupper och regioner för biodling, t ex stadsbiodling, ungdomar och 
invandrare med erfarenheter av biodling från sina hemländer 

 
 Från länsstyrelsens sida tillkommer ett mål runt stöd i myndighetsutövningen. 

Information och kontroll avseende sjukdomsbekämpning och bihälsa 
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4. Vem tycker ni bör ”äga” / vara huvudman för ett Biinstitut? Vad ser ni för 
organisationsform? 
 Länsstyrelsen 
 Västra Götalandsregionen 
 SBR 
 Branschen själva genom medlemskap 
 Etc… 

 

5. Hur ser du att ett Biinstitut skulle finansieras? 
 

6. Ser du kopplingar till andra verksamheter/projekt? 
 

7. Hur ser ni att ett regionalt bicentrum i Västra Götaland skulle kunna få nationell betydelse? 
 

8. Vad skulle ni kunna/vilja bidra med? 
 
Deltagande i partnerskap? 
Finansiering 
Ägande 

 

9. Vad tänker du att ett Biinstitut i Västra Götaland skulle kunna ge för regionala effekter? 
 
 

10. Vilka andra intressenter tycker du vore värdefullt för oss att prata med? 
 

11. Är det ett fysiskt Bicentrum vi pratar om? I Så fall var skulle det ligga? 
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Bilaga 3 Pressmeddelande 16 maj Miljödepartementet 
 

 

Pressmeddelande 
16 maj 2013 
Miljödepartementet 

Ökad förståelse av ekosystemtjänster 

Regeringen fattade i dag beslut om att ge Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram ett förslag till 
en projektplan inför en storsatsning på kommunikation om ekosystemtjänster.  

Målet med satsningen är att öka förståelsen för våra ekosystem och vilka värden de livsviktiga 
tjänsterna i ekosystemen ger oss människor. Regeringens mål är att kunskaperna om dem ska 
öka betydligt till 2018, vilket i sin tur innebär att större hänsyn ska tas till ekosystemen i 
viktiga politiska och ekonomiska beslut. 

- Ekosystemtjänster, till exempel pollinerande bin, är för många ett nytt begrepp. Genom 
uppdraget till Naturvårdsverket lägger vi en bra grund för öka förståelsen kring att människan 
är beroende av naturen och de tjänster som den ger, säger miljöminister Lena Ek. 

Uppdraget ska genomföras efter samråd med Havs- och vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen, 
Jordbruksverket, Sametinget och Utredningen om ekosystemtjänster (M2013:01). 
Projektplanen ska beskriva hur ett större kommunikationsuppdrag om ekosystemtjänster fram 
till 2018 kan genomföras. I projektplanen ska Naturvårdsverket beskriva förutsättningarna för 
arbetet med analys, kommunikationsmål, målgrupper samt strategier och aktiviteter. 
Uppdraget ska vara slutfört senast den 7 oktober 2013. 
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Bilaga 4 Pressmeddelande 11 april Landsbygdsdepartementet 
 

Pressmeddelande 
11 april 2013 
Landsbygdsdepartementet 

Regeringen satsar på bin och honung 

Regeringen har i dag beslutat att utöka budgeten för honungsprogrammet med 40 procent. 
Beslutet innebär bland annat mer pengar till bekämpning av bisjukdomar och till åtgärder som 
främjar en utökning av antalet biodlare och bisamhällen i Sverige. 

- Pollineringstjänsterna som bina utför är ovärderliga för den biologiska mångfalden och för 
jordbruket. Biodling är med andra ord oerhört betydelsefullt för Sverige, och det är viktigt att 
vi stöttar utvecklingen av biodlingen, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson. 
 
Dagens regeringsbeslut innebär att den svenska regeringen föreslår en utökning av budgeten 
för honungsprogrammet från fem till sju miljoner kronor per år till EU-kommissionen. 
 
Förslaget till svenskt honungsprogram innebär bland annat mer pengar till tekniskt stöd till 
biodlare, tillämpad forskning, bekämpning av varroakvalstret samt till att utöka antalet 
bisamhällen.  

Mer om Honungsprogrammet 

Var tredje år fastställer EU-kommissionen nationella program för att främja biodling och 
honungsproduktion inom EU. Det så kallade honungsprogrammet finansieras till hälften av 
EU-medel och till hälften av medlemsstaterna själva. Honungsprogrammet bidrar till fler 
biodlare och bisamhällen vilket i sin tur leder till ökad pollinering vilket är en livsnödvändig 
ekosystemtjänst. Inom jordbruket kan en förbättrad pollinering öka skörden och i vissa fall 
även bidra till minskad gödsling. För vissa jordbruksgrödor är pollinering till och med helt 
avgörande för en god skörd. 
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Bilaga 5 Utdrag från EU parlamentets betänkande om bin och 
biodling 
 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 

2011/2108(INI) 10.6.2011 

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE 

om honungsbins hälsa och utmaningarna för biodlingssektorn 

 

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION 

om honungsbins hälsa och utmaningarna för biodlingssektorn 

(2011/2108(INI)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 
 
A. Biodling spelar en avgörande roll som en ekonomisk och social aktivitet i den hållbara 
utvecklingen av landsbygdsområdena och skapar ”gröna jobb”. 
 
B. Biodling och biologisk mångfald är beroende av varandra. Genom pollinering 
tillhandahåller bisamhällen viktiga miljörelaterade och sociala kollektiva nyttigheter och 
tryggar därigenom livsmedelsförsörjningen och bevarar den biologiska mångfalden. 
Betesmarker för bin och betesmarker förser bin med den näring som är nödvändig för att 
de ska hållas friska. 
 
C. Ökad bidödlighet har rapporterats både i EU och andra delar av världen. Vetenskap och 
veterinärspraxis kan inte i nuläget effektivt förebygga eller bekämpa vissa skadegörare 
och sjukdomar på grund av otillräcklig forskning och utveckling av nya läkemedel för bin 
de senaste årtiondena, vilket är ett resultat av marknadens begränsade storlek och det 
därav ringa intresset från stora läkemedelsföretag. 
 
D. Individuella bin och koloniers hälsa påverkas av ett flertal letala och subletala faktorer, av 
vilka många är sammankopplade. Det begränsade antalet läkemedel på marknaden för att 
bekämpa varroakvalstret är i många fall inte längre effektiva. De giftiga ämnena i vissa 
bekämpningsmedel, förändrade klimat- och miljöförhållanden, minskad biologisk 
mångfald bland växter, förändringar i markanvändningen, misskötta biodlingsmetoder och 
invasiva arter försvagar koloniernas immunsystem och favoriserar opportunistiska 
patologier. 
 
E. Biodlarna är i första hand ansvariga för sina bins hälsa och välmående även om 
odlingsmetoderna också har betydelse. 
 
F. Eftersom aktiva substanser och läkemedel inte kan omvandlas av bin och hamnar i 
honungen, och eftersom europeiska producenter förlitar sig på ren honung, fri från 
restsubstanser och av hög kvalitet, och också på grund av problemet med resistens, 
förespråkas begränsad användning av veterinärprodukter och aktiva substanser, liksom 
bevarandet av ett hälsosamt immunsystem i kolonierna. 
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Forskning och vetenskaplig informationsspridning 
1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka stödnivån för forskning relaterad till 
honungsbins hälsa i den kommande finansieringsramen (åttonde ramprogrammet) och att 
fokusera forskningen på teknisk utveckling, förebyggande och kontroll av sjukdomar, i 
synnerhet effekten av miljömässiga faktorer på bikoloniernas immunsystem, hållbara 
jordbruksmetoder och ökning av kemikaliefria alternativ, samt utveckling av 
veterinärmedicinska läkemedel för nuvarande sjukdomsalstrare för honungsbin i EU, i 
synnerhet varroakvalster, Nosema ceranae-parasiter och andra opportunistiska sjukdomar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att utesluta överlappningar i användandet av medel 
och att skapa nya finansieringsmöjligheter där så behövs. 
 
2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra inrättandet av lämpliga 
nationella övervakningssystem och att utveckla harmoniserade standarder på EU-nivå för 
att möjliggöra en jämförelse. Parlamentet betonar behovet av enhetlig identifiering och 
registrering av bikupor. 
 
3. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av EU:s referenslaboratorium för bihälsa, som 
ska fokusera på aktiviteter som inte omfattas av nuvarande expertnätverk eller nationella 
laboratorier och sammanfatta den samlade kunskapen som härrör från deras forskning. 
 
4. Europaparlamentet betonar behovet av att stödja diagnostiska laboratorier och fältstudier 
på nationell nivå och påpekar att överlappning i finansieringen bör undvikas. 
 
5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en styrkommitté tillsammans med 
representanter för biodlingssektorn vilka ska stödja kommissionen i upprättandet av EU:s 
referenslaboratoriums årliga arbetsprogram. 
 
6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att stödja vetenskaplig forskning 
om honungsbins hälsa och att bygga på goda exempel från cost-åtgärden coloss samt 
BeeDoc- och step initiativen. Parlamentet betonar dock att relationerna med biodlare och 
biodlarorganisationer bör förbättras. 
 
7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att uppmuntra och övervaka inrättandet av 
nationella nätverk för att övervaka honungsväxternas cykler. 
 
8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att aktivt uppmuntra ett större 
informationsutbyte mellan medlemsstater, laboratorier och biodlare om ekotoxikologiska 
studier och andra faktorer som påverkar honungsbins hälsa för att möjliggöra informerad, 
oberoende vetenskaplig granskning. 
 
9. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ ”Bättre utbildning för säkrare 
livsmedel”, men uppfordrar att aktiviteten förlängs till efter 2011 och att antalet deltagare 
från nationella myndigheter ökas. 
 
10. Europaparlamentet betonar behovet av att stödja utbildningsprogram för biodlare och 
jordbrukare om förebyggande och kontroll av sjukdomar, växtkunskap och effekterna av 
bekämpningsmedel, i syfte att främja kompetensutveckling. 
 
11. Europaparlamentet betonar behovet av att garantera lämplig utbildning för veterinärer, 
liksom regelbundna möjligheter för veterinärbesök för biodlare samt att engagera 
biodlingsspecialister i nationella veterinärmyndigheter. 
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Veterinärprodukter 
12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att delta i 
finansieringen av forskning, utveckling och fälttestning av nya medicinska produkter för 
bihälsa, särskilt för små och medelstora företag, mot bakgrund av biodlingssektorns bidrag 
till den biologiska mångfalden och allmännyttan genom pollinering. 
 
13. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att föreslå en heltäckande 
djurhälsolagstiftning. 
 
14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta mer flexibla regler för 
godkännandet av och tillgången till veterinärprodukter för honungsbin, i synnerhet 
läkemedel av vegetabiliskt ursprung. Parlamentet välkomnar kommissionens förslag om 
översyn av direktivet om veterinärmedicinska läkemedel. 
 
15. Europaparlamentet efterlyser en förändring i regelverket så att den Europeiska 
läkemedelsmyndigheten, för att skydda immateriella rättigheter, kan garantera exklusivitet 
för tillverkningen och marknadsföringen av nya verksamma ämnen i innovativa 
veterinärprodukter för bihälsa under en övergångsperiod. 
 
Det moderna jordbrukets inverkan på bin 
16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra riskbedömningsmetoderna för 
bekämpningsmedel, vilka bör fokusera på både de individuella insekterna och hela 
kolonin, samt säkra fri tillgång till de ekotoxikologiska studierna som ingår i 
tillståndshandlingarna. 
 
17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att så snart som möjligt omsätta och fullt 
ut genomföra direktiv 2009/128/EG om hållbar användning av bekämpningsmedel och i 
synnerhet främja användningen av så mängder bekämpningsmedel vid bekämpning av 
skadedjur samt integrerat växtskydd. 
 
18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid riskbedömning av bekämpningsmedel 
beakta kronisk och subletal toxicitet samt toxicitet hos larver, liksom hur ämnen 
samverkar med varandra och med patogener. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
ägna särskild uppmärksamhet åt vissa bekämpningsmedel, såsom neonicotinoider 
(clothianidin, thiakloprid, imidakloprid, thiamethoxam), fenylpyrazoler (fipronil) och 
pyrethroider, eller aktiva ämnen som klorpyrifos eller dimetoat, eftersom dessa aktiva 
ämnen i bekämpningsmedel har visat skadliga effekter på bi- och kolonihälsan. 
Spridningsmetoder såsom betning bör också tas i anspråk. 
 
19. Europaparlamentet efterlyser vetenskaplig forskning, baserad på lämplig riskbedömning, 
om möjligheten att ersätta aktiva ämnen i bekämpningsmedel som är skadliga för 
pollinatörer eller den vattenlevande djurbesättningen. 
 
20. Europaparlamentet efterfrågar, i en anda av dialog mellan biodlare och intressenter på 
jordbruksområdet, att man upprättar ett system för obligatorisk preliminär skyldighet att 
meddela biodlare i alla medlemsstater före användningen av om bekämpningsmedel, 
särskilt i fråga om luftburen kemisk myggbekämpning. 
 
21. Europarlamentet kräver att medlemsstaterna gör det möjligt att få högre utbildning när det 
gäller kunskap om växtskydd som används inom jordbruket. 
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22. Med särskild hänsyn till Efsa-projektet från 2009 på temat bidödlighet och biövervakning 
i Europa uppmanar parlamentet kommissionen att bedriva objektiv forskning om de 
möjliga negativa effekterna som genetiskt modifierade grödor och monokultur kan ha på 
honungsbins hälsa. 
 
Produktion och livsmedelssäkerhet, ursprungsbeteckningar 
23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ständigt övervaka djurhälsosituationen i 
ursprungsländerna, att tillämpa stränga djurhälsokrav och att införa ett lämpligt 
övervakningssystem för förökningsmaterial som kommer från tredjeländer, för att undvika 
att man för in exotiska bisjukdomar eller parasiter såsom kupskalbaggen (Aethina tumida) 
och tropilaelapskvalstret i EU. 
 
24. Europaparlamentet efterlyser upprättandet av No Action Levels (NALs) eller referensvärden för 
åtgärder när det gäller antibiotika i honung. 
 
25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i systemet för högsta tillåtna resthalter i 
honung och andra biodlingsprodukter inkludera ämnen som eventuellt inte är godkända 
för den europeiska biodlingssektorn, liksom att harmonisera veterinär gränskontroll och 
kontroller av den inre marknaden. Parlamentet konstaterar att man i systemet för högsta 
tillåtna resthalterna måste ta i beaktande resthalter från god veterinärpraxis. 
 
26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa eller ändra bilagorna till direktiv 
2001/110/EG (honungsdirektivet) för att förbättra standarderna för EU-produktion genom 
att upprätta tydliga juridiska definitioner för alla biodlingsprodukter, däribland 
honungssorter och definiera de viktiga parametrarna för honungskvaliteten, såsom 
prolin- och sackarosinnehåll, låg hydroximetylfurfurhalt eller fuktighet och tillsatser (t.ex. 
glycerin, sockerisotopförhållandet (C13/C14), pollenspektrum och arom- och 
sockerinnehåll i honung). 
 
27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att harmonisera reglerna för märkning med 
bestämmelserna i förordningen om kvalitetssystem för jordbruket samt att införa 
obligatorisk märkning med ursprungsland för importerade och EU-producerade 
biodlingsprodukter eller, när det gäller blandningar av produkter med olika ursprung, 
obligatorisk märkning som inbegriper alla ursprungsländer. 
 
28. I enlighet med EU:s nya kvalitetspolitik uppmanar parlamentet biodlare, deras 
intresseorganisationer och kommersiella företag att bättre utnyttja EU:s 
ursprungsmärkningssystem (PDO och PGI) för biodlingsprodukter, vilket skulle kunna 
bidra till att göra kostnaderna för biodling mer överkomliga. 
 
Åtgärder i samband med den kommande reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken 
29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla biodlingssektorn väsentligt 
större finansiella resurser och uppmuntra utvecklingen av gemensamma projekt och det 
uppmanar även medlemsstaterna att ge biodlingssektorn tekniskt stöd. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att erbjuda ett skyddsnät eller ett gemensamt försäkringssystem 
för biodling för att mildra effekten av krissituationer för biodlare. 
 
30. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka och utveckla jordbruks- och 
miljöåtgärder som är specifika för biodlingssektorn, i enlighet med EU:s nya strategi för 
biologisk mångfald, och uppmuntra odlare att delta i jordbruks- och miljöåtgärder för att 
stödja bivänliga gräsmarker vid åkerkanter samt använda särskilda växelbruksystem och 
variation. 
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31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att klassa sockret som används som föda till 
bin som billigt industrisocker, med tanke på det höga sockerpriset på EU-marknaden. 
 
32. Europaparlamentet uppmanar intressenter i biodlingssektorn att dra nytta av de 
möjligheter som den nuvarande gemensamma jordbrukspolitiken erbjuder och av den 
kommande reformen av denna politik, vilken gynnar producentorganisationer inom hela 
jordbrukssektorn. 
 
33. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen. 
 
MOTIVERING 
Biodlingssektorn utgör en integrerad del av det europeiska jordbruket. Den förser mer än 600 
000 EU-medborgare med deras primära eller ytterligare inkomst. Den förser jordbruket med 
livsviktiga tjänster genom pollinering och bidrar till att bevara den biologiska mångfalden. 
Det beräknas att 84 procent av växtarterna och 76 procent av livsmedelsproduktionen i 
Europa är beroende av pollinering från bin. Dess ekonomiska värde är betydligt högre än 
värdet av den honung som framställs, och det beräknas uppgå till 15 miljarder euro per år i 
EU. Biodling tillhandahåller också genom pollinering en viktig ekosystemtjänst som bidrar 
till att förbättra den biologiska mångfalden genom att bevara den genetiska mångfalden hos 
växter och den ekologiska balansen. Dessutom är biodling en del av den europeiska 
odlingsmässiga traditionen och nationella traditioner. 
 
Biodlingen är unik i jämförelse med andra djurhållningssektorer. Den föder upp insekter, 
halvvilda djur som inte kan tämjas eller direkt kontrolleras som andra arter. Biodlingen är inte 
baserad på det enskilda djuret utan på hela den fungerande kolonin som består av flera tusen 
insekter som samarbetar som celler i andra organismer. Därför måste vetenskaplig forskning 
och bestämmelser rikta sig både mot det individuella djuret och mot hela kolonin. 
Det finns väsentliga skillnader mellan medlemsstaternas biodlingar, såsom deras antal och 
biodlarnas kompetens (amatörer eller professionella), bikupornas densitet eller 
biodlingsmetoder (stationär biodling eller vandringsbiodling, flyttning av bisamhällen). Flera 
medlemsstater har speciellt gynnsamma miljö- och jordbruksförhållanden för biodling 
exempelvis Frankrike, Grekland, Ungern, Italien, Polen, Portugal, Rumänien och Spanien. På 
grund av högre densitet av bikupor och större antal professionella biodlare kallas dessa länder 
ofta "professionella biodlingsmedlemsstater". Det är mycket viktigt att minska 
kunskapsluckorna mellan professionella och amatörbiodlare och förbättra spridningen av 
information och vetenskaplig kunskap bland dem med hjälp av effektiv utbildning. 
 
De exakta skälen till den ökade dödligheten hos bin den senaste tiden är fortfarande oklara. 
Det finns flera hinder som hindrar utvecklingen av nya produkter för bihälsa. Marknaden för 
dessa produkter är relativt liten jämfört med andra djurhållningssektorer och avkastningen på 
investeringar är låg. Därför är producenter av veterinärprodukter inte intresserade av att 
utveckla nya läkemedel för bihälsa. Dessutom garanterar inte de nuvarande bestämmelserna 
om högsta tillåtna resthalter ett tillräckligt skydd av immateriella rättigheter, vilket innebär att 
innovativa producenter avstår från att utveckla nya läkemedel. Kommissionen bör ta itu med 
detta problem i en ny balanserad förordning. Förutom att utveckla nya läkemedel bör 
förebyggande åtgärder granskas ytterligare och biodlingsprogram och bevarande av gener 
med inriktning på motståndskraft mot sjukdomar och skadegörare bör stödjas på nationell 
nivå. 
 
Ett av de största hindren mot effektiva åtgärder mot utbredd bidödlighet är bristen på pålitliga 



35

och jämförbara uppgifter om antalet bikupor, biodlare och koloniförluster i EU. Det finns ett 
stort behov av att inrätta ett effektivt harmoniserat övervakningssystem för att uppskatta hur 
utbredd dödligheten hos bin är och utveckla mer ingående kunskaper om omfattningen av och 
orsakerna till koloniförluster och andra hälsoproblem hos bin. Även om ett harmoniserat 
övervakningssystem är nödvändigt på EU-nivå måste också medlemsstaterna handla för att 
minska riskerna som påverkar bihälsan. Forskningen måste harmoniseras och vetenskapliga 
resultat måste utbytas på europeisk nivå för att undvika överlappning. Nationella myndigheter 
och intresseorganisationer i medlemsstaterna måste stödja spridningen av lämpliga 
vetenskapliga och tekniska kunskaper om bihälsa bland biodlare. En permanent och 
strukturerad dialog behövs mellan biodlare, jordbrukare och de behöriga myndigheterna. 
Kommissionen bör bidra till framgången av denna dialog genom att göra sin webbplats 
tillgänglig på alla officiella språk som talas i de medlemsstater där biodling spelar en viktig 
ekonomisk roll. 
 
I betänkandet välkomnas kommissionens pilotprogram för övervakning av bihälsa och 
uppmanar, i enlighet med rådets slutsatser, kommissionen att göra resultatet tillgängligt för 
alla berörda parter, men framhäver också att ytterligare ansträngningar krävs för att skapa ett 
lämpligt övervakningssystem i EU. Kommissionen bör också stödja upprättandet av ett 
europeiskt nätverk av biodlingar för att övervaka bihälsan i anslutning till miljöförhållanden 
och biodlings- och jordbruksmetoder. 
 
I betänkandet välkomnas också upprättandet av EU:s referenslaboratorium. 
Referenslaboratoriet bör komplettera verksamheten i existerande expertnätverk eller 
nationella laboratorier och bör använda uppgifter och erfarenhet som har samlats inom ramen 
för cost-åtgärden coloss. Under tiden betonar parlamentet behovet av att stödja diagnostiska 
laboratorier och fältstudier på nationell nivå. I anslutning till detta bör kommissionen 
finansiera laboratorier som ägnar sig åt kvalitets- och säkerhetsanalys av biodlingsprodukter 
och utbyta denna information på europeisk nivå. 
 
En av de stressfaktorer som påverkar bihälsan är de giftiga ämnen som finns i miljön, speciellt 
det olämpliga och överdrivna användandet av vissa bekämpningsmedel. Kommissionen 
lovade att se över kraven på vilka uppgifter som ska ingå i den dokumentation som lämnas 
om bekämpningsmedel, vilket är en gynnsam utveckling, men bestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 bör stärkas ytterligare för att 
möjliggöra en mer effektiv minskning av riskerna. De nuvarande märkningskraven på 
användandet av bekämpningsmedel är olämpliga. Godkännandet av giftiga produkter bör 
tydligt specificera i vilken av den berörda grödans fenologiska faser som växtskyddsmedlet 
kan och inte kan användas och detta bör tydligt anges på produktens etikett. Ett ytterligare 
problem är bristen på oberoende forskning om ersättning av giftiga växtskyddsmedel. 
Det finns inget vetenskapligt bevis på någon direkt negativ effekt av genetiskt modifierade 
grödor på honungsbin, även om en studie från Efsa från 2009 identifierade genetiskt 
modifierade organismer bland de stressfaktorer som leder till minskande bipopulationer. Det 
är därför viktigt att samla ihop tillförlitliga data från alla medlemsstater och garantera objektiv 
forskning på detta område. Det väcker stark oro att producenter av genmodifierade utsäden 
ofta hindrar oberoende forskning genom att inte tillhandahålla rent genmodifierat pollen för 
toxicitetstest. 
 
Det är viktigt och välkommet att kommissionen har för avsikt att presentera en övergripande 
djurhälsolag i början av 2012 som ersätter den nuvarande grundläggande 
veterinärlagstiftningen. Biodlingssektorns specifika behov bör beaktas i revideringen. Denna 
bör baseras på ett omfattande samråd med intressegrupper. Revideringen bör också leda till 
bättre tillgång till veterinärmedicinska läkemedel. Dessutom välkomnas att kommissionen 
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erkände den sociala och miljömässiga vikten av pollinering och att pollinatörernas hälsa, i och 
med detta, klart framhålls i EU:s strategi för biologisk mångfald som nyligen offentliggjordes, 
för att bekämpa degraderingen av binas ”betesmarker” och utrotningen av nektarväxter. 
Hållbara jordbruksmetoder bör vara det centrala i den reformerade gemensamma 
jordbrukspolitiken i vilken jordbrukare uppmanas att tillämpa olika jordbruksmetoder, 
däribland växelbruk, permanenta betesmarker, täckgrödor och områden med grön 
infrastruktur. Monokultur minskar kvaliteten hos och andelen av nektar- och pollenkällor för 
bin. Vid sidan av odling av spannmål och majs för foder- och energiproduktion kan 
användning av utvidgade växelbruksystem, blandad växtodling på den egna gården och 
gräsklöverblandningar innebära stora fördelar för miljön och jordbruket, eftersom odlingen av 
baljväxter som en del av ett växelbruksystem kan förhindra sjukdomar, förnya marken, ha en 
positiv inverkan på pollinatörspopulationen och skydda klimatet. Därför ska jordbrukarnas 
aktiva förvaltning av ekosystem, inklusive installation av pollinatörvänliga blomförsedda 
åkerkanter, stödjas i den reformerade gemensamma jordbrukspolitiken. 
 
De senaste årtiondena har forskningen för att finna nya veterinärmedicinska läkemedel i 
biodlingssektorn släpat efter. Också inom folkhälsoforskningen är fortlöpande utveckling av 
läkemedel och behandlingar en förutsättning för effektiv sjukdomsbekämpning. Detsamma 
gäller för varrosis. Det finns flera tidigare utvecklade veterinärprodukter på marknaden för 
behandling av varroa, men ingen av dem är längre särskilt effektiv. 
Revideringen av direktiv 2001/110/EG (honungsdirektivet) är viktig ur många aspekter. De 
nuvarande bristfälliga bestämmelserna om honungskvalitet och externa organiska eller 
syntetiska komponenter (bland annat antibiotika) ledde till en osäker situation i och med att 
alla medlemsstater fastställde olika toleransnivåer, vilket kan leda till att konkurrensen 
snedvrids på den inre marknaden. En enhetlig lagstiftning måste upprättas för antalet 
antibiotikarester som tillåts i honung och i andra biodlingsprodukter för att därigenom 
försäkra att den inre marknaden för honung fungerar ostört och för att undvika att 
konkurrensen snedvrids mellan biodlare i olika medlemsstater. Normalt utgör miniminivån av 
dessa ämnen inte något hot mot människors hälsa och därför bör No Action Levels (NALs) 
eller referensvärden för åtgärder införas för honung. 
 
Den ursprungsbeteckning som föreskrivs i honungsdirektivet är också motsägelsefull och är 
inte i linje med EU:s nuvarande kvalitetspolitik. De nuvarande bestämmelserna i punkt 4 i 
direktiv 2001/110/EG om märkningen av biodlingsprodukter garanterar inte skyddet av EU:s 
biodlingssektor och förser inte heller konsumenterna med lämplig information. 
Hittills har honungssektorn inte dragit full nytta av den europeiska kvalitetspolitiken. Färre än 
ett dussin biodlingsprodukter har getts PDO- eller PGI-beteckningar, och producenterna vill 
inte ansöka om geografiska beteckningar. 
Inom ramen för den nya gemensamma jordbrukspolitiken från 2013 bör EU ge stöd riktat till 
unga biodlare för att uppväga den oförmångliga åldersstrukturen i biodlingssektorn. 
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Bilaga 6 Kontaktinformation Biinstitut i Tyskland 
 

 

Baden-Württemberg 
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Freiburg, Tierhygiene 
Dr. Wolfgang Ritter 
Am Moosweiher 2 
79108 Freiburg 
Tel.: 07 61 / 1 50 2 - 0 
Fax: 07 61 / 1 50 22 99 
Internet: www.bienengesundheit.de 
E-Mail: WOLFGANG.RITTER@CVUAFR.BWL.de 
 
Landesanstalt für Bienenkunde der Universität Hohenheim 
Leitung: Dr. Peter Rosenkranz 
August - von - Hartmann - Straße 13 
70599 Stuttgart 
Tel.: 07 11 / 4 59 - 22 659 
Fax: 07 11 / 4 59 - 22 233 
Internet: www.uni-hohenheim.de/bienenkunde 
E-Mail: peter.rosenkranz@uni-hohenheim.de 
 
 
Bayern 
Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, Fachzentrum Bienen 
An der Steige 15 
97209 Veitshöchheim 
Tel.: 0 93 1 / 9 80 1 - 0 
Fax.: 0 93 1 / 9 80 1 -350 
Internet: lwg.bayern.de/bienen 
E-Mail: poststelle@lwg.bayern.de 

 
Bienenforschungsstation der Universität Würzburg 
Direktor: Prof. Dr. Jürgen Tautz 
Biozentrum 
Am Hubland 
97074 Würzburg 
Tel.: 09 31 / 8 88 - 43 19 
Fax: 09 31 / 8 88 - 43 09 
E-Mail: tautz@biozentrum.uni-wuerzburg.de 
 
 
Berlin 
Freie Universität Berlin Nat Lab 
Dr. Benedikt Polaczek 
Königin-Luise-Str. 1 – 3 
14195 Berlin 
Tel.: 030/83 85 39 45, Fax: 030/ 83 85 39 27 
E-Mail: polaczek@zedat.fu-berlin.de 
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Brandenburg 
Länderinstitut für Bienenkunde Hohen Neuendorf e.V. 
Leitung: Prof. Dr. Kaspar Bienefeld 
Friedrich - Engels - Straße 32 
16540 Hohen Neuendorf 
Tel.: 0 33 03 / 29 38 - 30 
Internet: www.honigbiene.de 
E-Mail: Bienenkunde@rz.hu-berlin.de 
 
 
Bremen 
Forschungsstelle für Bienenkunde 
Universität Bremen / FB 2 
Dr. Dorothea Brückner 
Postfach 33 04 40 
28334 Bremen 
Tel.: 04 21 / 2 18 - 34 59 
E-Mail: dorothea.brueckner@uni-bremen.de 
 
 
Hessen 
Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, Bieneninstitut 
Leitung: Dr. Ralph Büchler 
Erlenstr. 9 
35274 Kirchhain 
Tel.: 0 64 22 / 9 40 60 
Fax: 0 64 22 / 94 06 33 
Internet: www.bieneninstitut-kirchhain.de 
E-Mail: ralph.buechler@llh.hessen.de 
 
Institut für Bienenkunde (Polytechnische Gesellschaft) 
Fachbereich Biowissenschaften, Goethe-Universität Frankfurt a. M. 
J.W. Goethe-Universität Frankfurt a. M. 
Leitung: Prof. Dr. Bernd Grünewald 
Karl-von-Frisch-Weg 2 
61440 Oberursel 
Tel.: 0 61 71 / 2 12 78 
Fax: 0 61 71 / 2 57 69 
Internet: www.institut-fuer-bienenkunde.de 
E-Mail: bienenkunde@bio.uni-frankfurt.de 
 
Niedersachsen 
Julius Kühn-Institut 
Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen 
Untersuchungsstelle für Bienenvergiftungen 
Leitung: Jens Pistorius 
Messeweg 11 / 12 
38104 Braunschweig 
Tel.: 05 31 / 2 99 - 45 25 
Fax: 05 31 / 2 99 - 30 08 
Internet: www.bienen.jki.bund.de 
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LAVES - Institut für Bienenkunde Celle 
Leitung: Dr. Werner von der Ohe 
Herzogin-Eleonore-Allee 5 
29221 Celle 
Tel.: 0 51 41 / 9 05 03 40 
Internet: www.laves.niedersachsen.de 
E-Mail: Poststelle.IB-CE@laves.niedersachsen.de 
 
Obstbauversuchsanstalt der Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
Sachgebiet Bienenkunde: Dr. Wolfram Klein 
Moorende 53 
21635 Jork 
Tel.: 0 41 62 / 60 16 - 0 
E-Mail: Wolfram.Klein@LWK-niedersachsen.de 
 
 
Nordrhein-Westfalen 
INRES - Fachbereich Ökologie der Kulturlandschaft - Tierökologie - Universität 
Bonn 
Prof. Dr. Dieter Wittmann 
Melbweg 42 
53127 Bonn 
Tel.: 02 28 / 91 01 90 
E-Mail: tieroekologie@uni-bonn.de 
 
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
Referat 33, Bienenkunde 
Dr. Werner Mühlen 
Nevinghoff 40, 48147 Münster 
Tel.: 02 51 / 23 76 - 662 
Internet: www.landwirtschaftskammer.de und www.apis-ev.de 
E-Mail: werner.muehlen@lwk.nrw.de 
 
 
 
Rheinland-Pfalz 
Dienstleistungszentrum Westerwald-Osteifel 
Fachzentrum Bienen und Imkerei 
Leitung: Dr. Christoph Otten 
Im Bannen 38 - 54 
56727 Mayen 
Tel.: 0 26 51 / 9 60 50 
Internet: www.bienenkunde.rlp.de 
E-Mail: poststelle.bienenkunde@dlr.rlp.de 
 
 
Schleswig-Holstein Schleswig-Holsteinische Imkerschule 
Hamburger Straße 109, 23795 Bad Segeberg 
Tel.: 0 45 51 / 24 36 
E-Mail: info@imkerschule-sh.de 
Internet: www.imkerschule-sh.de 
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Bilaga 7 Presentation av projektet Smartbees 
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Bilaga 8 Presentation slutkonferens 14 juni i Grästorp 
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