0

Regler för biodling
och
produkter från bisamhällen
för användning av
Demeter, Biodynamisk och liknande märkning
Reviderade juni 2018
Gäller fr.o.m. juli 2019

Svenska Demeterförbundet
Järna 2019
Skillebyholm
153 91 Järna
08-551 579 88
info@demeter.se
www.demeter.se

1

Innehållsförteckning

1. Utgångspunkter

3

2. Placering av bigårdar

3

3. Kupan

4

3.1. Invändig behandling

4

3.2. Utvändig behandling

4

3.3. Rengöring och desinfektion

4

4. Metod
4.1. Avel och utökning av samhällen

4

4.1.1. Att köpa in samhällen och drottningar

5

4.1.2. Vingklippning

5

4.2. Metoder för ökning av honungsproduktionen

5

4.3. Raser

5

4.4. Vaxbygge

5

4.4.1. Vaxkakor i yngelrummet

5

4.4.2. Vaxkakor i skattlådor

5

4.4.3. Vaxets ursprung

5

4.4.4. Hantering av vax

6

4.4.5. Lagring av vaxkakor

6

4.5 Fodring

6

4.5.1 Övervintring

6

4.5.2 Nödfodring

6

4.5.3 Drivfodring

6

4.5.4 Fodring av svärmar och avläggare

6

4.5.5 Pollen

6

2

5. Utvinning av honung
5.1. Slungning och pressning

7

5.2. Lagring av honung

7

5.3. Kvalitetsanalys

7

6. Binas hälsa

7

7. Certifiering

7

8. Omläggning

7

9. Handel med inköpta produkter

8

10. Demetermärkning av produkter från bin

8

Bilaga 1 Kvalitetskrav

9

Bilaga 2 Tillåtna behandlingar och medel

9

Bilaga 3 Transport, tappning, uppvärmning

9

3

1. Utgångspunkter
För godkännande av företag inom lantbruk, trädgård, biodling eller fruktodling
samt skogsbruk gäller att företaget ska följa demeterreglerna samt uppfylla
lagliga bestämmelser och Rådets Förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni
2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter.
Svenska certifieringsorgan som är godkända av SWEDAC för kontroll av
Ekologisk produktion enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007 är: SMAK,
Svensk Matpotatiskontroll AB, Alnarp; HS Certifiering AB, Kalmar; och Kiwa AB,
Uppsala; samt Valiguard AB, Stockholm
Bin har alltid varit en del av människans kultur. Bisamhällets sociala
organisation, relationen mellan bina och ljuset samt deras förmåga att leva av
blommor är ett skäl för vördnad och beundran. Bisamhällen är i dag dock
beroende av mänsklig omvårdnad. Att stärka bisamhällen är ett viktigt mål för
Demeter biodling.
De stora områden bina flyger över och den nuvarande skötseln av
odlingslandskap, gör att man inte kan förvänta sig att de hämtar sitt foder endast
eller övervägande från biodyamiskt odlade områden. Därför är det viktiga i
Demeterbiodlingen inte det direkta sambandet mellan foder odlat på den egna
gården som är fallet med annan djurhållning, utan sättet bina sköts på och hur
väl man tillåter dem att uttrycka sitt medfödda beteende.
Biodlaren som arbetar i ett biodynamiskt sammanhang försöker i första hand att
möta bisamhällets naturliga behov. Skötseln är uppbyggd så att bina fritt kan
utveckla sitt naturliga beteende. Demeterbiodlaren tillåter bisamhällena att bygga
naturliga vaxkakor. Grunden för deras reproduktion, tillväxt, föryngring och
spridning är svärmprocessen. Dess egen honung är en stöttepelare för att stödja
bisamhället genom vintern.
Tack vare deras förmåga som pollinatörer och som bärare av bigift som har en
stimulerande effekt på plantornas liv och på naturen, är binas arbete av stor vikt
för allt liv. Förtjänsten av att ha bin på odlad mark upplevs i ökad skörd och på
kvaliteten av många odlade grödor. Deras närvaro är därför mycket viktig och
biodling är rekommenderad på varje biodynamisk odling.

2. Placering av bigårdar
Biodynamiskt och ekologiskt odlade områden eller okultiverade och vilda
områden ska föredras för uppställning av bigårdar. De biodynamiska
fältpreparaten ska sprutas varje år, åtminstone i den omedelbara närheten av
övervintringsplatsen.
Varje bigård får endast ha så många kupor att det finns tillgång till tillräcklig
mängd pollen och nektar.
Vid val av uppställningsplatser måste stor varsamhet iakttas så att binas
produkter inte blir kontaminerade med miljögifter.
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Om man misstänker förekomst av miljögifter i omgivningen måste alla produkter
från bisamhällena testas, och om de är kontaminerade skall platsen överges.
Uppställningsplatsen, såväl tillfällig som permanent, ska dokumenteras noggrant.
Säsongsmässiga flyttningar ska dokumenteras i en vandringsbiodlingsplan och
innehålla uppgifter som typ av uppställningsplats, fastighetsägare, tid för
uppställning, dragförhållanden och antal samhällen.

3. Kupan
Med undantag för sammanfogningsmaterial, taktäckning och nät ska kupan
endast bestå av naturmaterial som trä, halm och lera.
3.1 Invändig behandling
Insidan av kupan får endast behandlas med bivax och propolis från
Demeterbiodlare.
3.2 Utvändig behandling
Utsidan av kupan får endast behandlas med naturlig, ekologiskt säker, ickesyntetisk impregnering.
3.3 Rengöring och desinfektion
Kupan får endast rengöras mekaniskt eller med värme; flammor eller hett vatten.

4. Metod
4.1 Avel och förökning av samhällen
Svärmning är det naturliga sättet för utökning av samhällen och den enda
tillåtna metoden för att utöka antalet samhällen. Att förebygga svärmning genom
att skapa en konstgjord svärm med den gamla drottningen är dock tillåtet. För
ytterligare utökning av antalet samhällen får resten av detta samhälle delas upp i
avläggare.
Som vid all djurhållning är en viss avel nödvändig. Svärmdriften är
utgångspunkten för drottningcellsproduktionen.
Att ersätta en gammal drottning med en drottning som är framtagen genom
svärmprocessen är tillåtet för avelssyfte.
Undantag får endast göras vid speciella omständigheter och då endast med
Demeterförbundets medgivande.
Konstgjord drottningodling (omlarvning etc.) är inte tillåten.
Insemination eller användning av genmodifierade bin är inte tillåtet.
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4.1.1 Att köpa in samhällen och drottningar
Biodlingen får inte vara beroende av inköp av samhällen, svärmar eller
drottningar. Inköpta bin måste då detta är möjligt vara från andra
Demeterbiodlare. Om sådana bin inte finns att få tag på ska de vara från
certifierade ekologiska biodlare. Samhällen av icke Demeter eller ekologiskt
ursprung får endast integreras utan vaxkakor.
4.1.2 Vingklippning
Vingklippning av drottningar är inte tillåtet.
4.2 Metoder för ökning av honungsproduktionen
Upprepad eller systematisk sammanslagning av samhällen liksom systematiskt
drottningbyte är inte tillåtet.
4.3 Raser
Ett bi anpassat till lokala förhållanden samt lämpat för landskapet ska väljas.
4.4 Vaxbygge
Vaxkakorna är en naturlig del i bisamhället. Därför ska alla vaxkakor vara
naturligt byggda. Naturliga vaxkakor är byggda av bina själva utan hjälp av
mellanväggar. Naturliga vaxkakor får byggas in i fasta eller flyttbara ramar.
Remsor av vax mellanväggar för att anvisa vaxkaksbygge får användas.
4.4.1 Vaxkakor i yngelrummet
Yngelrummet formar naturligt en sluten enhet. Både vaxbygge och yngelrum
måste kunna växa när bisamhället expanderar genom att bygga naturliga
vaxkakor. Yngelrum och ramstorlek måste utformas så att yngelområdet kan
expandera naturligt med vaxbygget, och utan att korsas av ramlist. Spärrgaller
som sytematisk metod är inte tillåtet. Undantag från detta är tillåtet under
omställningsperioden.
4.4.2 Vaxkakor i skattlådor
Endast i skattlådorna får mellanväggar användas, men bör helst undvikas även
här.
4.4.3 Vaxets ursprung
Vaxet i remsor för anvisning av vaxkaksbygge samt mellanväggar måste vara från
naturbyggda vaxkakor eller avtäcknings vax från Demeterbiodling.
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Där sådant vax inte finns att tillgå får vaxkakor eller vax av certifierat ekologiskt
ursprung användas. Vaxkakor av konventionellt ursprung måste fasas ut senast
efter tre år, eller bytas mot vax från Demeterbigårdar. (Se också kapitel 8 om
omläggning)
4.4.4 Hantering av vax
Vaxet får inte komma i kontakt med lösningsmedel, förtunningsmedel, blekmedel
eller liknande medel. Utrustning och behållare ska vara av icke-oxiderande
material eller behandlade med icke-oxiderande material.
4.4.5 Lagring av vaxkakor
Endast substanser upptagna i bilaga 2 får användas för att skydda lagrade
vaxkakor från vaxmott.
4.5 Fodring
4.5.1 Övervintring
Honung och pollen är binas naturliga foder. Syftet ska vara att invintra dem på
honung. Där detta inte är möjligt ska det tillförda vinterfodret innehålla minst 10
viktprocent honung av sockrets vikt. Denna måste vara av Demetercertifierat
ursprung. Kamomillte och salt skall också tillsättas fodret. Om det inte finns
biodynamiskt foder kan det vara av ekologiskt ursprung.
4.5.2 Nödfodring
När fodring är nödvändig innan säsongens första drag kan samma procedur
användas som för invintring. Om nödfodring senare på säsongen och innan årets
sista skörd är nödvändig får endast Demeterhonung användas. Vid sådana
tillfällen får socker inte användas.
4.5.3 Drivfodring
Ingen form av drivfodring är tillåten.
4.5.4 Fodring av svärmar och avläggare
För att bygga upp styrkan hos svärmar och restsamhällen/avläggare får man
fodra som vid invintring.
4.5.5 Pollen
Ingen form av pollenersättning är tillåten.
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5. Utvinning av honung
5.1 Slungning och pressning
Vid all hantering av honung som t ex slungning, pressning, silning, rening och
tappning får temperaturen inte överstiga 35°C. Filtrering under tryck får inte
användas. All uppvärmning av honungen skall undvikas. Honungen ska tappas
direkt, innan den kristalliserar, i glas- eller metallförpackningar avsedda för
konsument. Vid speciella omständigheter får annan lagring ske för senare
tappning, se bilaga 3.
5.2 Lagring av honung
Honung ska lagras lufttätt i en mörk miljö med konstant låg temperatur. Det är
inte tillåtet att lagra honung i kärl av plast.
5.3 Kvalitetsanalys
De lagliga kraven och kriterierna upptagna i bilaga 1 måste följas.

6. Binas hälsa
Bisamhället bör kunna åtgärda obalans av egen kraft. Åtgärder utförda av
Demeterbiodlaren ska syfta till att stärka och upprätthålla binas vitalitet och
kapacitet att klara sig själva. Viss förlust av samhällen, på grund av skadedjur
och sjukdomar accepteras som naturlig selektion. Där sjukdoms- och
skadedjursbekämpning är oundviklig får endast behandlingar användas
omnämnda i bilaga 2.

7. Certifiering
Certifiering av Demeterbiodling kan ske när biodlaren, eller den ansvarige, kan
visa upp erforderliga kunskaper och visa att Demeters krav efterföljs. Produkter
från bina och bisamhällen kan testas för otillåtna substanser om det anses
nödvändigt.
Om rester av otillåtna substanser upptäcks ska dess ursprung undersökas och
problemet lösas genom konsultation mellan biodlaren och kontrollanten.

8. Omläggning
En omläggningsplan skall upprättas, certifiering skall ske inom 3 år efter
omläggningsperiodens början.
“Under omläggning till Demeter” kan få användas under förutsättning att det gått
12 månader sedan sista tillfället då otillåtna substanser använts. Och om det
gamla vaxet i vaxkakorna har fasats ut eller ersatts med vax av ekologiskt
ursprung.
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Detta inledande utbyte av vax behöver inte genomföras om en analys av vaxet i
början av omläggningsperioden, eller under det första omläggnings året, visar att
vaxet är rent. Detta betyder att vax från de ursprungliga vaxkakorna inte får
innehålla några rester av otillåtna substanser. Demeter kan kräva att prover tas
på vaxet.
Regler och riktlinjer måste följas från det att det första omläggningsåret påbörjas.
Följande undantag är tillåtna under denna period:
- Delat yngelrum
- Spärrgaller
- Existerande vaxkakor i yngelrummet byggda på mellanväggar. Dessa måste vara
ersatta med minst 30% naturbyggda vaxkakor vid slutet av det första
omläggningsåret.

9. Handel med inköpta produkter
Försäljning av inköpta produkter på marknader och i gårdsbutik är möjlig. Men
då ska följande krav uppfyllas:
- Separat redovisning måste hållas för inköpta produkter
- Dessa varors identifikation och speciellt deras ursprung och tillverkningssätt
måste vara tydligt uttryckt
- Egna och inköpta produkter måste bokföras var för sig
- Konventionella produkter får endast finnas om sådana inte finns som Demeter
eller ekologiskt certifierade
- Konventionella produkter måste vara tydligt märkta som sådana
- Samma Demeter eller ekologiska produkter och konventionella produkter får
inte erbjudas till försäljning samtidigt

10. Demetermärkning av binas produkter
Märkning av produkter från bin som på något sätt nämner Demeter, t ex
“Honung från Demetergård”, är endast tillåtet om produkten kommer från en
certifierad Demeterbiodling.
Detta kräver att Demeters regler för biodling följs.
Vid märkning av Demeterprodukter ska reglerna från Svenska Demeterförbundet
följas. (Kan fås av Demeterförbundet). Kompletta regler för märkning av Demeter
produkter finns i ”Demeter International labelling standards” (paragraf 4.1 och
4.5.1).
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Bilaga 1. Kvalitetskrav
Livsmedelsverkets föreskrifter om honung: Tillåten vattenhalt; normalt 20%,
ljunghonung 23%. Distasaktivitet och hydroxietylfurfurhalt (HMF), bestämda
efter beredning och blandning;
a) Diastasaktivitet (Shade-skala)
- som huvudregel lägst 8
- honung med låg naturlig enzymhalt (t ex honung från citrus) lägst 3
och en HMF-halt av högst 15 mg/kg
b) HMF
- som huvudregel högst 40 mg/kg (med förbehåll för kraven under punkt a,
andra strecksatsen)
- honung av deklarerat ursprung från regioner med tropiskt klimat och
blandningar av dessa högst 80 mg/kg.

Bilaga 2. Tillåtna behandlingar och medel
Yngelutskärning, värmebehandling, konstgjord svärmning, örtteer, myrsyra,
ättiksyra, mjölksyra, oxalsyra, icke-genmodifierad Bacillus thuringiensis,
kaustiksoda till desinfektion av amerikansk yngelröta, ekologiskt socker, salt.
I samhällen som måste behandlas akut måste honungen först skattas. Produkter
från behandlade samhällen får inte säljas som Demeter under samma säsong.

Bilaga 3. Transport, tappning, uppvärmning
Om skörden av en honungssort blir större än den genomsnittliga årsförsäljningen
så får den lagras i större kärl för senare tappning förutsatt att följande uppfylls:
– Minst den genomsnittliga årsförsäljningen av varje honungssort måste
direkttappas på konsumentförpackning (glas eller metall) direkt efter skörden och
innan den kristalliserat. Vid försäljning i parti och export är detta naturligtvis
inte möjligt.
– Fullständig dokumentation över hur mycket och av vilken sort som tappats på
vilken storlek av förpackning.
– Honungen får endast värmas så att den går att tappa och ska då genast tappas.
– Honungen får under inga omständigheter värmas så att den blir flytande.
Det är viktigt att dokumentera all värmning och tappning av honungen. Alla
detaljer rörande datum, kvantitet och vilken metod som använts måste finnas
tillgängliga.
Endast indirekt värmning är tillåten. Uppvärmning över 35°C skall helt undvikas.

