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Biåret 2022 hos Eksta Bostads AB 

  Humlevägen 13, Fjärås 

 

Stinas Äng 19, Åsa 

 

 

Förlanda Kyrkstig, Förlanda 
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Årsrapport 2022 

April och Maj;  
Vintern har varit mild och bisamhällena vaknar i takt med fågelsången som ökar under vårens första 

dagar i april. Alla sex bisamhällen har klarat vintern fint och är stora och starka och ivriga på att dra 

igång bisäsongen. Våren sticker inte ut som varm, kall, blåsig eller blöt utan känns som en hyggligt 

normal vår med lite av varje väder. Bina däremot är mindre nöjda, långt in i maj råder det matbrist i 

bikuporna. Efter att sälgen blommat brukar naturen bjuda upp till ett smörgåsbord av vårens 

blommande blommor, frukter och bär, vilket leder till att pollen och honungsförråden nu skall börjar 

fyllas på i bikuporna. En teori till att den oväntade matbristen i bikuporna kan vara att det var torr vår 

vilket kanske gjorde att det inte fanns tillräckligt med vätska till nektarn i blommorna. Nu gäller det   

att hålla lite extra koll på bisamhällena så att de inte svälter ihjäl. Vi får titta till dem några extra 

gånger för att se att de har tillräckligt med mat. Till slut vänder det och utan att vi behövt stödfodra 

bina börjar de dra in mat och honung till matförråden.         

En fin liten gynnare som solar sig i vårsolen.                                                                           

     

r                                                                                                       
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Juni; 
Med juni kommer sommaren, bisamhällena växer och växer och till slut är några av bisamhällena så 

stora att det behövs att delas på för att förhindra bina från att svärma. I Åsa måste vi dela på det 

största bisamhället, drottningen och några ramar med bin får flytta in i en ny bikupa där det finns 

gott om plats för drottningen att lägga ägg. Bina som blir kvar i bikupan föder upp en ny drottning på 

några veckor. Samtidigt som bina byter den gamla drottningen i den andra bikupan, eftersom hon 

inte lägger tillräckligt med ägg. Det märker man då det bisamhället inte vuxit i samma snabba takt 

som det andra stora bisamhället vi fick dela på. Snart har även de en ny drottning. I Fjärås och 

Förlanda görs en gemensam avläggare från de två stora bisamhällena på varje ställe. Avläggaren i 

Förlanda behöver två försök innan den avläggaren får upp en ny drottning. Men till slut finns det 

drottningar i alla bikupor och sex bisamhällen har nu blivit nio. Och när rapsen blommar för fullt ser 

man hur honungsförråden snabbt börjar fyllas på. 

                                                                                                           
Hos bina i Förlanda står rapsen precis framför                                                                                                          

bikuporna . 
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Juli; 
Honungsförråden i skattlådorna börjar fyllas på och det börjar bli dags för den första 

honungsskörden. Vi hinner knappt ta de första ramarna med honung innan linden och klövern börjar 

blomma och honungsramarna snabbt börjar fyllas på igen. Annars förflyter arbetet lugnt i bikuporna i 

juli förutom i en bikupa i Förlanda. Här försämras humöret i en av bikuporna, de är surriga och lite 

stingsliga. En drottning brukar para sig med 10-15 olika drönare och ibland kan det dyka upp en dålig 

kombination mellan drönare och drottning som vissa sig i att bina med kombination av föräldrar får 

ett dåligt lynne. Man kan då vänta ut att drottningen och hoppas på att den drönarens spermier 

snart tar slut och att drottningen börjar lägga ägg som blivit befruktade av en trevligare drönare. Vi 

bestämde oss för att ta med det bråkiga bisamhället till vår bigård i Vallda för att byta drottning. I 

väntan på att bina accepterat en ny drottning flyttade den lugna avläggaren från Fjärås till Förlanda. 

Men självklart trivdes det bisamhället från Fjärås så bra och växte snabbt till ett stort fint bisamhälle, 

så det fick vara kvar.  

                                                                        
Bi med ett par fina pollenbyxor. Pollenbyxor kallas de gula klumparna                                                                                

av pollen som sitter på bakbenen. 
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Augusti; 
I augusti arbetar bina förfullt i bikuporna. Tillgången på nektar till honung och pollen är god och 

honungsförrådet växer. Med god tillgång på mat och bra väder leder till att drottningarna lägger 

mycket ägg vilket är positivt då de bina som föds här på sensommaren och hösten övervintrar med 

drottningen till våren. Nu föds det många bin vilket leder till att bisamhällen blir stora och starka 

inför kommande vintern. En annan välkommen nyhet är att man kan börja känna doften av den 

efterlängtade ljunghonungen som sprids runt bikuporna med det varma vädret i slutet av augusti. 

Det lila havet av ljung står dukat för bina. 
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September; 
I september är det dags för att skörda den sista honungen. Bina fläktar med sina vingar och avfuktar 

honungen, vattenhalten sjunker vanligtvis under 20 procent (i ljunghonung kan vattenhalten vara 

upp till 23 procent). När honungens vattenhalt sjunkit lägger bina på ett lock av bivax på 

honungscellen. Nu är honungen färdig för att skördas och skördas den inte nu så håller sig honungen 

hur länge som helst. 

När man skördar honung börjar man med att plocka bort de honungsramarna från bikupan som är 

färdiga det vill säga honungen är täckt med bivaxlock. Sedan skrapar man bort locken med hjälp av 

en avtäckningsgaffel därefter sätts ramarna i honungsslungan. Honungen slungas ut med hjälp av 

centrifugalkraften och landar på väggarna i slungan. Den rinner sedan ner och tappas ut. Honungen 

filtreras för att avlägsna de största vaxresterna. Beroende på vilken storlek på sil man har får man 

med olika mycket pollen och även små bivaxkorn. Därefter rör man i honungen två gånger om dagen 

för att ”slå” sönder sockerkristaller som bildas när honungen stelnar, detta tar ca 2 veckor. Eftersom 

all honung är flytande i början men sätter sig efter ett tag, det kan ta allt från några veckor till något 

år eller mer, denna variation beror på vilka sockerarter honungen består av. Skulle man inte röra i 

honungen blir den grusig eller sockrig i konsistensen när den sätter sig, men har man då rört sönder 

sockerkristallerna håller den sig len i konsistensen. När honungen fått fin konsistens burkas den och 

är sedan redo att avnjutas. 

Efter den sista honungsskörden får bina sockerlösning för att fylla upp det sista i matförråden inför 

vintern. Bina får dock behålla mycket av sin egna honung eftersom det är i den deras immunförsvar 

sitter så att de kan hålla sig friska. I mitten av oktober har bina dragit ner all sockerlösning och de 

sista förberedelserna inför vintern är färdiga. 

Trots lite matbrist i början på säsongen blev det till sist en fin säsong för bina. Bisamhällena som 

pollinerar för Eksta Bostads AB har gjort ett fint arbete denna säsong, totalt har det blivit en skörd i 

Fjärås på 46 kg fin honung och Åsa landade på 48,5 kg och Förlanda har levererat 46,5 kg härlig 

honung. Bina besöker 4 miljoner blommor för att samla in ett kilo honung.  Det går åt minst lika 

mycket till sommarfödan i bisamhället och att föda upp nya bin.  Detta leder till att bina vid Eksta i 

Fjärås och Åsa med lite snabb huvudräkning besökt 1,1 miljard blommor i närområdet.  Tänk vad 

detta har gjort för alla växter som kräver pollinering. En fantastisk insats för den viktiga biologiska 

mångfalden som både människor och djur i närområdet får ta del av och njuta av en grönare 

närmiljö. 
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Visste du att….. 
 

• Det kan finnas upp till 100 000 bin i ett stort bisamhälle kring midsommar när det är som 

störst, av de 100 000 bina är bara ca 2000 hanar, drönare, resten är arbetsbin och dessa är 

honor sedan finns det en drottning som är mor till alla bin. 

• Honungen är hygroskopisk det vill säga att den suger åt sig fukt i luften om vattenhalten är 

över 18 % kan honungen börja jäsa, detta kan göra att honungen ändrar sin smak men är 

ofarlig att äta. Jäst honung är bra att använda i bak och matlagning. 

• Bidrottningen kan bli upp till 5 år, men ofta byts hon ut när bina tycker hon lägger för lite ägg 

för deras smak vilket kommer med åren. 

• Ett bisamhälle samlar in ca 30 kg pollen på en säsong och det kan finnas ända upp till 10 000 

pollenkorn i ett gram honung. 

• Honung blir aldrig gammal, med tiden kan dock honungen ändra färg, skikta sig, jäsa och 

tappa smak men den går alltid att äta. 

• Under sin livstid svettas arbetsbina ut ca 7-8 vaxfjäll på magen, för att kunna tillverka 1 kg 

bivax och det krävs ca 8 kg honung. 

• För bästa hälsoeffekt värm inte honungen över 35 grader då förstörs de nyttiga ämnena i 

honungen, ska du ha honung i ditt te så ta en sked honung vid sidan om för nyttan och en 

sked i teet för smaken. 

• Karl von Frisch delade Nobelpriser 1973 i fysiologi och medicin, för sitt bidrag inom etologin, 

då han beskrev hur bin kommunicerar med varandra. Genom att göra en bidans berättar 

bina för varandra exempelvis vart pollen eller nektarkällan finns. 

• Vid ett bistick lossnar biets gadd och giftblåsa och biet dör. Bin vill av denna anledning inte 

sticka oss människor om de inte känner sig hotade till exempel om de blir trampade på eller 

klämda. Ibland om oturen är framme kan bin krocka med oss människor under sina flygturer 

och då kan man få ett stick, annars drar sig bina in i det längsta för att sticka. Getingar och 

bin blandas oftast ihop. Getingar är rovdjur och kan sticka hur många gånger som helst, det 

är getingarna som burkar vara kring vår saft och bullar medan bina håller sig till sina 

blommor. 

• Rökpusten används av biodlaren för att lugna ner bina när denne skall arbeta i bikupan. När 

bina känner lukten av rök tror de att det är skogsbrand. Ifall de skulle behöva fly suger de i sig 

så mycket honung de bara kan, de blir då lite trötta efter maten samt att de blivit runda om 

magen att de inte klarar av att göra stickrörelsen. Dock kan man tänka att det kanske inte är 

så snällt att använda rökpusten och skrämma dem. Man kan även spraya vatten över bina så 

kryper de gärna lite längre ner i bikupan. 
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