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Rosendals utbildar yrkesbiodlare
Företaget ligger i Strömsnäsbruk och har cirka 700 bisamhällen. De satsar
på biprodukter samt utbildning i yrkesbiodling. Företaget producerar
förutom honung också hudprodukter och pollen och är agent för det
franska företaget Propolia. Rosendals Biprodukter drivs av Veronica och
Per Fyhrlund, två väldigt varma människor.

I början av 2000-talet jobbade Per Fyhrlund i skogen under vinterhalvåret och var ledig på sommaren.
Han har alltid varit naturintresserad så när länsstyrelsen gick ut och informerade om att det behövdes fler
biodlare kändes det helt rätt. Per började med tre samhällen. Efter några år utökades antalet med ytterligare
25 samhällen. Veronica har också varit med från början men i lite mindre omfattning. Båda har hela tiden
haft andra anställningar tills för tre år sedan då Per satsade fullt ut på biodlingen och Veronica gick ner
till 60 procent på sitt arbete som distriktssköterska inom barnhälsovården. Ett arbete som hon älskar
och vill hålla kvar. Veronica hade oturen att bli överkänslig mot bistick och fick genomgå en fem år lång
hyposensibilisering. Men idag är allt ok.
Arbetsförmedlingen och Hushållningssällskapet
Arbetet med bina och honungsproduktionen löpte på bra när det kom tankar på att utveckla företaget.
Tankarna började kretsa kring att biodling är perfekt för de som står lite längre från arbetsmarknaden. Man
behöver inte äga någon egen mark och dessutom är många markägare väldigt tacksamma när biodlare
ställer bin på deras mark. Idén om en utbildning i yrkesbiodling för alla var född. Veronica och Per tog
kontakt med Arbetsförmedlingen som ledde till ett avtal via Hushållningssällskapet. Ett avtal som innebar

Familjen Fyhrlund.
Per, Emil, Oscar
och Veronica
på Rosendals
biprodukter.
Praktiskt arbete
i bigårdarna är
lärorikt.

e
Nummer 4.2018

att vara underleverantör för en yrkesutbildning i biodling som är kostnadsfri för arbetssökande. Utbildningen

ROSENDALS

På utbildningen ingår
många viktiga moment,
som drottningodling.

är 40 veckor lång med löpande intag och består av både praktik och teori där grundläggande kunskaper
om att starta och driva eget företag ingår. Alla deltagare erhåller fritt tre bisamhällen i början av sommaren
och får fritt tillverka mycket material till fler kupor. Efter sommaren har de flesta deltagarna ungefär 8–10
bisamhällen. De har själva fått göra avläggare och odla drottningar. Utbildningen har nu pågått i tre år. I år är
det 15 kursdeltagare. Både nationalitet, ålder och kön varierar i en härlig blandning.
Hur har det gått för kursdeltagarna?
Veronica påpekar vikten av att vara medveten om att det tar tid att bygga upp sin verksamhet, och att det tar
tid att lära sig sitt yrke och hitta rutiner som fungerar. Att starta företag under eller direkt efter utbildningen är
något vi avråder ifrån. Det bästa är att börja en introduktionsanställning hos ett biodlingsföretag och att man
under tiden bygger upp sin egen verksamhet. En risk med att starta för tidigt är att man blir av med a-kassa
eller liknande innan man har en stabil grund att stå på.
– Av de som gått utbildning hos oss har vad vi känner till tre personer startat företag. En av dem arbetar
som egen företagare åt oss. Vi har även anställt två kursdeltagare och kommer inom kort anställa ytterligare
två, berättar Veronica.
Hon fortsätter:
– De flesta som genomgått utbildningen vill starta egna företag men det är en eftersläpning på några
år innan de är redo. Detta kommer att märkas på lite längre sikt, då allt fler kommer att starta företag.
Problemet är att arbetsförmedlingen vill se snabba resultat även för dem som står lite längre från
arbetsmarknaden.
Hur hittar kursdeltagarna sina arbetsgivare?
Under utbildningen betalar Rosendals Biprodukter medlemskap åt sina kursdeltagare i SBR. På så vis får
deltagarna information och de är då även medlemmar i den lokala föreningen. Det är ett sätt att få ett socialt
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nätverk med allt vad det innebär!
Veronica har även visat kursdeltagarna hemsidan hos Biodlingsföretagarna och gått igenom alla namnen
på företagen som finns.* Det ges möjlighet för deltagarna som är klara att kontakta de lite större företagen.
I mars 2019 går gällande upphandling ut. Det är en nervös period för Veronica och Per när de väntar på
och Biodlingsföretagarna önskar att Arbetsförmedlingen med bl.a. Arbetskraftsrapporten och denna artikel
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som underlag, kommer fatta ett positivt beslut för Sveriges biodlingsbransch. För att inte tala om känslan för

https://

alla människor att kunna försörja sig själva och bli en del av det svenska samhället.
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besked om deras så populära yrkesutbildning får fortsätta eller inte. Beslutet ligger hos Arbetsförmedlingen
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* Medlemmar i biodlingsföretagarna publiceras gratis på www.biodlingsforetagarna.se/medlemsforetag
så att kunder lättare kan hitta yrkesbiodlare. Om du inte redan finns med anmäl ditt företag till
kommunikator@biodlingsforetagarna.se

Så här gick det till för Jill Müller
Jill bor i Bjärnum utanför Hässleholm och har varit intresserad av biodling
i många år men fram tills nu har det aldrig varit rätt läge i livet. Barnen är
vuxna och det var äldsta sonen som tidigt började prata mycket om bin och
nyttan av pollinering som gjorde att Jill insåg att det nu var hennes tur.

Jill anmälde sig till en kvällskurs i biodling för nybörjare i september 2017. Jills situation var då att hon bara
hade en månad kvar tills hon skulle bli uppsagd från sitt jobb p.g.a. arbetsbrist, och bara hade jobb fram
till årsskiftet. Genom kvällskursen skulle hon få köpa bisamhällen men det blev inte av. Då tog Jill själv
kontakt med Rosendals för att köpa bisamhällen. Det var då Per berättade för Jill om sin yrkesutbildning för
arbetssökande. Jill kontaktade sin handläggare på Arbetsförmedlingen och började två veckor senare på
kursen.
Jill är lyrisk över hur mycket hon har lärt sig och om några veckor har hon redan gått klart den 40 veckor
långa utbildningen.
– Från tidigare kontorsjobb i högklackat till gummistövlar – mina vänner känner inte igen mig men jag trivs
väldigt bra. Alla borde gå en sådan här utbildning, skrattar Jill.
– Man får ett annat lugn när man är med bina och lär sig förstå djur och natur.
Jills framtidsplaner
Om Arbetsförmedlingen beslutar att Rosendals får fortsätta sin yrkesutbildning så vill Jill hjälpa till med
utbildning och biodlingen i framtiden. Jill önskar sig i första hand en anställning inom biodling för att lära
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sig mera och sedan vill hon kunna fakturera som egenföretagare när hon känner att hon har tillräckligt med
erfarenhet och kunder.
Jill har nu 15 samhällen och kommer att utöka till 45 nästa säsong. Hon vill ta det i små etapper och utan att
stressa. Hennes mål är att hålla kurser och föredrag om pollinering samt biprodukters nytta.
– Väldigt få i Sverige vet hur nyttigt det är med produkter som bina producerar.
Jill ser också biodlingen som ett utmärkt sätt att engagera sig socialt. Hon har ett avtal med HIH (Hemlösa
i Hässleholm) som innebär att hon donerar två bisamhällen till HIH. Jill kommer sköta samhällena men all
avkastning som honung, pollen, avläggare med mera kommer oavkortat gå till HIH. De kommer även att få en
egen etikett med sin egen logga och och Swishnummer. De som köper honungen betalar direkt till föreningen.
HIH är en helt ideell förening som hjälper de drygt 200 hemlösa i Hässleholm.
Jill hittar man på Facebook och Instagram där hon har ca 300 följare och också skriver om
yrkesutbildningen. Sök på ”Bibrudens Biskafferi” på Facebook och #bibruden #biskafferi på Instagram.
Största lärdomarna
– Man tror att allt är enkelt men det går upp och ner och det är viktigt att inte stressa upp sig. Man lär sig av
misstagen! Som egen företagare ska man själv producera, sälja, marknadsföra. Detta tar mycket energi och
kostar mycket pengar. Pengar som man ofta inte har. Blir det för mycket olika saker så är det svårt att fokusera
och då är det viktigt att våga delegera.
Veronica hittade lösningen för Rosendals Biprodukters engagemang på sociala media. Det är Jill Müller som
just nu går utbildningen som gärna bloggar om utbildningen och bin.
Vilka är era tips och råd för den med drömmar om att kunna leva på sin biodling?
– Tänk långsiktig men ta det sakta och väx i samma takt som kunskapen och erfarenheten ökar. Försök
komma igång så billigt som möjligt. Kupmaterial skall helst köpas nytt men mycket annat kan köpas begagnat.
Vi har själva köpt mycket på auktion/nätauktion. Gå samman och dela t.ex. lokaler, slunga m.m, är tipsen.

Honung köpes!
Bimäster Mats Karlsson i Vånga – 070-2094950
Göran Sundström i Vänge – 070-5664268

Gratis honung!
Om du tar hand om våra 5–10 sh på Söderåsen i Skåne.
Läs mer: www.gratis-honung.webnode.se

