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Framtiden oklar för biprojekt
Utbildningen för biodlare tar slut | Trots intresse inget nytt besked 
StrömSnäSbruk 
Den siste mars tar ut-
bildningen för biod-
lare slut – och om det 
blir någon fortsättning 
är mycket oklart. Det 
trots att satsningen 
fallit väl ut. 

– Vi håller på att töm-
ma lokalerna nu, berät-
tar Veronica och Per 
Fyhrlund.

Det har gått fyra år sedan 
Veronica och Per Fyhrlund, 
Rosendahls biprodukter, 
startade upp sin arbets-
marknadsutbildning i 
Strömsnäsbruk. 

Flera av de som gått ut-
bildningen sysslar idag 
med biodling på endera 
yrkes- eller hobbybasis, 
och en av dem blev i juli i 
fjol anställd på Veronicas 
och Pers företag.

– Nu anställer vi fyra till 
och fördubblar våra bisam-
hällen från 750 till 1  500, 
berättar de.

Tiden är ute
Men trots att det behövs 
fler som sysslar med bi-
odling – mer än hälften 
av den honung som vi 

svenskar äter i dag är im-
porterad – så har Veronica 
och Per inte fått klartecken 
att fortsätta utbildningen.

– Tiden har gått ut. En 
ny upphandling skulle ha 
gjorts redan vid årsskiftet, 
berättar Per.

Det enda beskedet de får 
är att ”behovsanalys på-
går”, men då nuvarande 
40-veckorskurs går mot 
sitt slut tvingats de nu 
säga upp lokalerna där ut-
bildningen har bedrivits.

– Vi håller på att tömma 
allt nu, säger de – och det 
samtidigt som många in-
tresserar sig för utbild-
ningen.

Fler behövs
Orsaken till att de varken 
fått bu eller bä uppifrån 
är den nya regeringsbild-
ningen och formerna 
kring dess budget.

Det är därför ingen 
omöjlighet att det blir ett 
ja senare – och då vill de 
gärna vilja starta utbild-
ningen igen.

– Men det ger oss jätte-
mycket extrajobb att det 
dröjer…

Extra tråkigt tycker de 
att det är eftersom biodlare 
är något som efterfrågas.

De hänvisar till en ar-
betskrafts- och kompe-
tensstudie inom livsmed-
elssektorn som genomför-
des 2018 och som visar på 
stora behov av personal.

Hela sju av tio biodlare 
planerar att investera un-
der de närmaste tre åren, 
och sammantaget räknar 
man med att det behöver 
rekryteras över 200 med-
arbetare inom binäringen 
bara det närmaste året.

De fyra personer som 
nu har anställts på Rosen-

dahls biprodukter heter 
Helal Enjayeh, Fadi Aly-
usef, Jill Müller och Bo 
Nilsson, och har alla gått 
utbildningen.

Därtill kommer Jills son 
att få en anställning fram-
över.

Utbildningen lockade
Både Helal och Fado kom 
till Sverige från Syrien för 
några år sedan, och har 
flyttat till Strömsnäsbruk 
för utbildningens skull.

– Jag bodde i Skellefteå 
tidigare, berättar Helal.  

Han är utbildad agro-
nom och var biodlare i 
Syrien under hela 25 år, 
så erfarenheten fanns 
där, men att vara biodlare 
i Syrien och att vara det i 
Sverige skiljer sig en del åt, 
inte minst vad gäller lagar 
och regler.

– Det är som att byta 
från en gammal bil till en 
nyare modell. Jag har lärt 
mig många nya saker här, 
säger han.

Även Fado, som tidigare 
bodde i Vittsjö, var biodla-
re i sitt hemland, och drev 
även en affär där han sålde 
biredskap.

Jill Müller från Bjärnum 
har inte samma erfaren-

het, men har länge funde-
rat på att skaffa bin.

–  Min son pratade om att 
vi borde ha bin redan för 
tio år sedan. Jag hade inte 
tiden då, men 2017 gick jag 
en kortare kvällskurs, be-
rättar hon.

Årsskiftet 17/18 blev hon 
så arbetslös, och ringde upp 
Per, som då berättade för 
henne om utbildningen.

– Jag halkade in på ett 
bananskal, och det är jag 
evigt tacksam för! säger 
hon.

Den fjärde som nu har 
fått jobb är Bo Nilsson, 
Strömsnäsbruk, vars pap-
pa hade bin. Han kunde 
med andra ord en del, men 
har inte själv sysslat med 
biodling tidigare.

Egna biodlingar
– Alla fyra har privata biod-
lingar parallellt. I utbild-
ningen ingår att man får 
tillverka och sköta egna bi-
kupor, och de får de behålla 
efteråt, berättar Veronica.

Dessa delar de sedan på 
efterhand så att det blir 
fler och fler bisamhällen, 
och Helal, Fadi, Jill och Bo 
är nu uppe i mellan sju och 
15 vardera.

– Jag kommer att utöka 

till 70 nu framöver, säger 
Jill. 

Tanken är att de ska star-
ta upp och leva på sina eg-
na företag framöver, men 
att ha en trygg anställning 
vid sidan om fram till dess 
är förstås guld värt.

Bin för hemlösa
Vad är då tjusningen 
med att ha bin? Svaren är 
många; det är häftigt och 
fascinerande, man får vis-
tas mycket utomhus, man 
gör något bra för miljön – 
och så är ju honungen väl-
digt nyttig.

Jill Müller har därtill 
gjort något väldigt fint för 
de hemlösa i Hässleholm, 
genom att skänka två bi-
kupor till dem. Att sköta 
kuporna blir en sysselsätt-
ning som kan göra deras 
vardag lite ljusare, samti-
digt som all honung som 
kommer från dessa kupor 
säljs till förmån för just de 
hemlösa. 

– En del av dem har erfa-
renhet från bin. Det blir en 
morot, som kan få dem att 
komma igång, säger hon.
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Jill müller, Veronica och Per Fyhrlund, Helal Enjayeh, Fadi Alyusef och Bo Nilsson tycker alla det är tråkigt att klartecken inte har getts för en ny kursomgång. Foto: Mariah Lennartsson

”Alla fyra har privata biodlingar parallellt. 
I utbildningen ingår att man får tillverka 
och sköta egna bikupor, och de får de be-
hålla efteråt.”

Veronica Fyhrlund


