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SKEPPLANDA. Bernt 
Johansson från Skepp-
landa är den som har 
flest bikupor i kom-
munen, nämligen 21 
stycken fördelat på 
fyra bigårdar.

Likväl som han upp-
skattar sina insekter, 
lika fullt njuter han av 
honungen som bina 
producerar.

– Honung är gott och 
dessutom det som för-
sörjer hobbyn, säger 
Bernt till Alekuriren.

Bernt Johansson, 67, har 
ett mångårigt förflutet som 
biodlare. Det var på våren 
1981 som intresset föddes på 
allvar.

– Jag var ute och prome-
nerade när jag såg en man, 
hans kupa och dess bin. Jag 
blev väldigt fascinerad. På 
måndagen därpå anmälde 
jag mig till en studiecirkel 
i att bygga bikupor. Bengt 
Larsson blev min mentor 
under många år. Sedan har 
det rullat på. Jag har läst 
oerhört mycket litteratur i 
ämnet, gått kurser och har 
även hållit kurser. Man blir 
aldrig fullärd inom detta 
område, säger Bernt Johans-
son entusiastiskt.

– Det finns så oerhört 
många olika sorters bin. 
Varje gång jag ser en buske 
undrar jag varför de inte 
är här. När jag ser ett bi på 
en blomma funderar jag på 
om det hämtar nektar eller 
pollen. Jag tycker det är väl-
digt intressant.

Bernt Johansson är 
medlem i Alebygdens Biod-
larförening, som har sitt säte 
i Fors, granne med Skepp-
landa Hemvärns- och Kul-

turförening.
– Alebygdens Biodlarför-

ening grundades 2004 när 
Ale Biodlarförening och 
Alafors Biodlarförening gick 
samman, berättar Bernt som 
agerade styrelserepresentant 
fram till i höstas.

Nu är den tid på året som 
bina är som mest aktiva. 
Skalan stiger med 2000-3000 

ägg per dag.
– När hösten kommer och 

det blir kallt lägger de av, 
säger Bernt.

Förutom god honung, 
vad är binas viktigaste för-
tjänst?

– 70 % av den gröda som 
odlas kräver pollinering. 
Bina är blomtrogna och det 
är den största fördelen.

Vad händer med bina på 
vintern?

– De övervintrar i sina 
samhällen. De bildar ett klot 
med drottningen i centrum. 
Där drottningen befinner sig 
är det cirka 25 grader varmt. 
Bina går inte i dvala utan är 
vakna hela tiden. De håller 
värmen genom att förflytta 
klotet, säger Bernt och fort-
sätter:

– När vårsolen sticker 
fram och utomhustempera-
turen går över tio grader så 
flyger bina ut. De gör en så 
kallad rensningsflykt, vilket 
innebär att de går på toalet-
ten. De kan samla 40 pro-
cent av sin kroppsvolym i 
avföring.

Är du inte rädd för att 
bli stucken av bina?

– Bin som inte är vid 
kupan har ingen försvarsat-
tityd, såvida vi människor 
inte klämmer eller sätter oss 
på dem. Det är kupan de vill 
försvara, säger Bernt.

– Jag bär alltid skydds-
kläder när jag befinner mig 
i och runt kupan. Bina har 
olika temperament, precis 
som oss människor. 

Hur stor brukar 
honungsskörden bli?

– Snittskörden ligger på 
25 kilo, men det varierar.

Vilken honung är 
godast?

– Västkustbor brukar vilja 
ha ljunghonung. Det är den 
enda riktiga honungen anser 
många.

För Bernt Johansson är 
bina livets honung.

Inte vilken bisyssla som helst
– Bernt Johansson är passionerad sin hobby
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Bernt Johansson tillsammans med sina vänner i kupan. 
Själv har han 21 kupor fördelat på fyra bigårdar.

Bina och dess drottning.

Bernt Johansson älskar både bin och honung. Han är medlem i Alebygdens Biodlarförening.

BIN
Bin (Apoidea) är en överfamilj bland 
steklarna, till vilken bland annat 
tambiet eller honungsbiet (Apis mel-
lifera) hör. Sammanlagt är omkring 
20 000 arter kända. Fyra av dessa 
räknas som honungsbin; utöver A. 
mellifera är det dvärgbi (A. florea), 
jättebi (A. dorsata) och östasiatiskt 
bi (A. cerana). De här är alla så kall-
lade sociala bin, det vill säga att de 
bildar samhällen. De bin som inte 
bildar samhällen kallas solitära bin.
Sociala bin övervintrar genom att 
gruppera sig i en klump. De turas 
om att vara ytterst i klotet och på så 
sätt håller de värmen. Innan bisam-
hället övervintrar dödar de alla 

drönare (hanar) eftersom de endast 
utgör en belastning på matreserven.
Sociala bin kan kommunicera angå-
ende förekomsten av rika källor av 
näring, nektar och pollen, genom att 
använda sig av en vaggande dans 
där riktning och vaggandets frek-
vens spelar stor roll. Dans beskrevs 
av Karl von Frisch och för det belö-
nades han med Nobelpriset 1973. 
Dansspråket hos sociala bin ger 
upphov till ett drag när en speciellt 
värdefull växt blommar; en dragväxt 
som exploaterat bins språk tjänar på 
det i kampen om tillvaron. Sociala 
bin påverkar floran aktivt.
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