


Kan man leva på biodling ? 

Absolut. Det är som vilket lantbruk som helst fast enklare.
Man behöver inte äga någon mark eller investera i dyra maskiner.

De flesta kommuner ställer upp med mark och många privatpersoner är 
tacksamma om det kommer bin.

Om jag har 100 bisamhällen. Hur mycket kan jag tjäna på det ?

Det beror lite på hur mycket arbete man lägger ner och hur duktig man är.Det beror lite på hur mycket arbete man lägger ner och hur duktig man är.
Om man bara räknar ett genomsnitt på vilka intäkter 

kuporna kan ge så ser det ut som följer:

30 kg Honung vilket är en genomsnittsskörd i Sverige per säsong.
Tappat i burk får man ca 80:- kg exkl moms. Ger en intäkt på ca 240.000:-

När man vill ha fler bisamhällen så delar man samhällena på sommaren.
På detta sätt kan man fördubbla antalet samhällen varje säsong.

Man kan också dela ett bisamhälle i ännu fler om man snabbt vill komma upp i antal, Man kan också dela ett bisamhälle i ännu fler om man snabbt vill komma upp i antal, 
men då påverkar det honungsproduktionen.

Om man säljer dem nästkommande vår får man ca 2000:- st exkl moms.
Ger en intäkt på ca 200.000:-

Man kan också samla in pollen. Varje samhälle ger minst 1-2 kg.
Torkat, rensat och förpackat får man ca 650:- kg exkl moms.

Ger en intäkt på ca  100.000:-

Totalt ca 540.000:-Totalt ca 540.000:-

Utöver det kan man tillverka salva, cerat, ljus m m.
Man kan också sälja bidrottningar. För oparade drottningar får man 

ca 125:- st och för parade drottningar ca 500:- st exkl moms.

Man skall dock räkna med att det kan komma bakslag. Ca 10% är den normala 
bidödligheten under vintern i Sverige. Dåligt väder och sjukdomar skall man 

också väga in i kalkylen.
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