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Man död i
mc-olycka
vid Strömsnäsbruk
Kronoberg Under sön-

I anläggningen på gården Rosendal förädlas honungen i flera steg. I
dessa behållare, som fungerar som en centrifug, slungas honungen och
befrias från vax.

Före slungningen ska vax skrapas bort från ramarna, Det sker för hand,
vilket Per Fyhrlund här är sysselsatt med. Förädlingen av honungen sker i
flera steg.

Tuff start på honungsåret
Biodlarna pratar om nödläge i bisamhällena
Kronoberg Honungsåret 2020 ser
inte ut att bli någon
höjdare. Å andra sidan
kan det faktiskt bli riktigt bra. Så här i mitten
av juli är slutresultatet
svårbedömt.
Det är således en osäker prognos, somVeronica och Per Fyhrlund,
biodlare i Lidhult utanför Strömsnäsbruk,
kan utfärda.
Tillsammans driver de familjeföretaget Rosendals
Biprodukter. Också sönerna Emil och Oscar Fyhrlund finns med i bilden
som delägare, men numera inte aktivt involverade i
verksamheten.
Företagets bas är belägen
i Lidhult utanför Strömsnäsbruk. På gården Rosendal finns en anläggning,
där honungen förädlas i
flera olika steg från kupa
till burk.
Just nu råder högtryck i
verksamheten. Skattningen (skörden) pågår för fullt.
Det är observationer under skördearbetet som får
Per Fyhrlund att gardera
sin prognos. Han ser illavarslande tecken på att
honungsskörden kan bli
mager.
– Vissa kupor är helt tomma. i andra ser det hyfsat
ut. De lokala variationerna
är stora, säger han.
Rosendals 1 200 bikupor
är utplacerade med stor
geografisk spridning från
Ljungby i norr till flera olika områden i Skåne.
Att fördela kuporna på
detta sätt är en medveten
strategi.
– I en affärsrörelse kan
det vara klokt att sprida
riskerna, säger Veronica
Fyhrlund.
Det betyder ett blandat
utfall av honung från område till område, men sammantaget tycks resultatet
i år inte ge paret Fyhrlund
anledning att brista ut i
hurrarop.
I denna bransch är det
vädret som styr - både bin
och växtlighet. Biodlaren
kan inte göra mycket mer
än att hålla tummarna.
– En solig och varm höst

Det här är binas barnkammare. Här bygger Veronica och Per Fyhrlund upp nya bisamhällen. Försäljningen av sådana är
en väsentlig del av affärsrörelsen i Rosendal.
Foto: Christer Gustafsson

dagseftermiddagen skedde en trafikolycka med en
motorcykel på länsväg 516
vid Strömsnäsbruk.
Motorcykelföraren, en
man hemmahörande i
Ljungby kommun, avled
av sina skador, uppger
polisen. Anhöriga har
underrättats.
Totalt tre personer blev
drabbade och flera ambulanser fick kallas till
olyckan, som skedde vid
13.30 på söndagseftermiddagen, på länsväg 516
strax efter viadukten mot
Tannsjö.
– Det råder lite oklarheter kring själva olyckan,
men det handlar om
en singelolycka där en
motorcyklist av någon
anledning har kört i
diket, säger Evelina Olsson, presstalesperson hos
polisen.
Tre ambulanser blev
kallade till platsen och
motorcyklisten fördes
med ambulans till sjukhus, men vid 18.35 meddelade polisen att han har
avlidit till följd av sina
skador.
– Det handlar om en
man i 60-årsåldern, hemmahörande i Ljungby
kommun.
Mattis Utterberg
mattis.utterberg@bonniernews.se

kan rädda årets skörd, säger Per Fyhrlund.
Så var det i fjol, när skörderesultatet under sommaren var på väg mot
bottennapp. Ett passande
höstväder rättade till slutresultatet.
Men just nu råder nödläge

i bisamhällena.
– Bina svälter, konstaterar Per Fyhrlund.
När dessa bevingade insekter inte förmår att livnära sig själva, måste biodlaren gripa in. Nödmenyn
består av sockerlösning.
Enligt Per Fyhrlund är
svälten till viss del ”självförvållad”. Det är väderläget på morgonen, som avgör dagsschemat för bina.
- Om det är regnigt och
kylslaget väder, när bina
tittar ut, ja då stannar de
hemma. Och där blir de
kvar, även om vädret blir
bättre frampå dagen, säger
han.
Med den arbetsmoralen
blir det ingen mat i kupan.
Den här sommaren har
ju som bekant varit allt
annat än stabilt solig och
varm, Maj kännetecknades
till större delen av kyliga
dagar och aprilväder med
regnskurar. I juni blev det
visserligen varmare och
torrare, men julivädret har
hittills inte varit stimulerande för binas arbetslust.
Nu kommer försiktiga
signaler från olika vädertjänster om högtrycksbeto-

nat väder och fler högsommardagar framöver. Så Per
Fyhrlunds hopp om en för
bina gynnsam höst lever.
Å andra sidan är tillförlit-

ligheten i långtidsprognoser ofta bräcklig, så ovissheten lär bestå....
Apropå svältande honungsbin, så påminner
Per Fyhrlund om situationen för vildbina, Där är det
samma dystra omständigheter som gäller.
– Ja, vildbina svälter och
dör, säger han.
Detta
tillsammans
med en lägre aktivitet
hos honungsbina leder
till betydligt allvarligare
konsekvenser än brist på
honung. Pollineringen i
naturen försämras, vilket
är ett uppenbart hot mot
människans levnadsvillkor. Honung kan man förvisso klara sig utan, men
utan pollinerande bin
kommer skafferien snart
att tömma på mycket annat.Enligt Per Fyhrlund
är 75 procent av det som
dukas fram på matbordet
beroende av pollineringen.
En tillbakablick på de senaste åren visar att det har
varit en bekymmersam tid
för svenska biodlare.
Tre magra år - för vått
2015, för torrt 2016 och för
ostadigt och kallt 2017 följdes av en viss förbättring.
– Hyfsat bra, säger Fyhrlund om 2018 och 2019.

För fjolåret betyder det i
faktiska tal 15 ton honung
i Lidhult.
Rosendals Biprodukter
står inte och faller med
honungen. även om denna
produkt är tungviktaren i
verksamheten. Företaget
har vuxit matkant från en
blygsam start med tre kupor till 500 för tre år sedan
och 1 200 i dagsläget.
En annan växande del av
verksamheten är uppbyggnaden och försäljningen av
nya bisamhällen.
- Intresset för biodling
ökar. Det har blivit populärt
igen att ha en kupa eller två
hemma i trädgården, säger
Per Fyhrlund.
Vidare anlitas Rosendal
för att sköta kupor åt ett
annat företag i branschen.
Dessa kupor finns i området kring Malmö.
På gården i Lidhult finns
en liten butik för självbetjäning. Kunden kan själv
plocka till sig honungsburkar och annat i utbudet och
betala med kontanter i ett
brevinkast.
Enligt Veronica Fyhrlund fungerar detta utan
problem.
- Folk är hederliga, säger
hon.
En enda plump i protokol-

let har noterats.
– Vid ett tillfället har vi
haft inbrott. Då försökte
tjuven bryta upp pengainkastet, säger hon.
Rosendal fungerar också

som grossist åt franska
Propolia, ett företag som
tillverkar en mängd produkter av en annan nyttighet i bikuporna - propolin. Det är en kådliknande
produkt som bin använder
som tätningsmedel. Sortimentet består av bland annat salvor, schampon, livsmedel och halstabletter.
Just nu jobbar Veronica
Fyhrlund för att stärka
marknadsföringen av Rosendals produkter. Ambitionen är att kunna leverera honung till landets
största livsmedelskedjor.
Men det finns också andra
idéer av mindre format i
försäljningen. Aktuellt är
just nu att förse föreningar
och skolklasser med mindre honungsburkar, som
dessa kan sälja vidare och
tjäna en slant.
Per Fyhrlund själv är den
ende heltidsjobbaren på
årsbasis i företaget. Hustrun har svårt att släppa
sin deltidstjänst som sjuksköterska på bland annat
familjecentralen i Markaryd, och har därmed 40
procents arbetstid över för
företaget.
Därutöver finns två personer anställda från tidig
vår till sen höst och ytterligare ett par under den
intensiva skattningsperioden.
Christer Gustafsson
christer.gustafsson@smalanningen.se

