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Med ramlösa skattlådor kan du sköta 100 samhällen, producera 5 ton 
honung av yppersta kvalitet och samtidigt ha ett heltidsjobb vid sidan om.

FriBiodling

Få har väl undgått den popularitet och intresse som TBH-kupor (topplistkupor) 
rönt de senaste åren. Ett alternativ som till vissa delar bygger på samma princip 
men som har en mer utvecklad teknologi för honungsutvinning är FreeBee som 
presenterades redan 1985 på Bi 85 i Örebro.

Ett effektivt system

F ribiodling förenar binas ursprung-
liga instinkter och modern tekno-
logi till ett harmoniskt system. Till 
fördel för bin, blommor, biodlare 

och honungsälskare.”
Texten finns på min första massproducera-

de etikett från 1983. Den sammanfattar vad 
fribiodling handlar om.

Sedan dess har jag skördat ca 150 ton 
honung med ramlösa skattlådor och 
separationsteknik. Detta parallellt med mitt 
heltidsjobb som högstadielärare i naturve-
tenskapliga ämnen.

Thomas Rydens först akvarell som pryder 
min etikett har nu funnits på ca 300 000 fru-
kostbord och är ett väl inarbetat varumärke.

I begynnelsen
På 70-talet glömde jag sätta tillbaka ramar i 
en svealåda när jag skattade. Det var väl för 
tungt att lyfta hela lådan! Kom tillbaka och 
lådan var fylld med fribyggda honungskakor. 
Det blev ett kladd att skära ut och sälja 
kakhonung på Kopparbergs marknad.

Separation
Jag fick ett uppdrag av SIDA 
i början av 80-talet att 
utreda möjligheterna 
att utveckla honungs-
produktionen i Guinea 
Bissau. Man skördar 
mestadels från ramlösa 
samhällen och slungning 
var inte aktuellt. På 
världsmarknaden fanns 

Cock and Beals Spinfloat separator för 
utvinning av honung från avtäckningsvax. 
I januari 1982 besökte jag en ljungbiodlare 
ute på Bömlo på norska västkusten för att 
studera deras Spinfloatmaskin. De ”silade” 
ljunghonung med separatorn. 

Separationstekniken bygger på samma 
princip som ett klarningstråg dvs att 
vax flyter på honungen. Skillnaden blir 
kapaciteten där klarningstråget beror av 
tyngdkraften 1 g medan separatorn ger 
ca 100 g. Så tänkte jag att om man kunde 
slippa hanteringen av ramar och istället 
separera vax och honung skulle mycket 
vara vunnet för att underlätta biodlingen.

Buckfast
1983 gjorde jag ett radioprogram om 
Broder Adams biodling (tillsammans med 
journalist Pelle Eckerman och fd redaktö-
ren för bitidningen Erik Österlund.) Broder 
Adam trycker hårt på de olika driftsmäs-
siga behov som föreligger när det gäller 
att optimera yngelrummet respektive 
skattlådorna. Yngelrummet kräver stor 
sammanhängande volym och skattlådorna 

låga lyftbara och honungs-
mognadsanpassade enheter. 
Buckfast metod, utrust-
ning, driftsform är utveck-
lat både för att möjliggöra 
avelsutvärdering och för 
effektiv produktion. Varje 
hinder för binas optimala 
prestation skymmer i 

avelsarbetet.

Text och foto: Björn Lagerman
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Endast vitt nytt vax. 
Honungskakor med 
kokonger sönderdelas 
och separeras aldrig 
eftersom det ger dålig 
kvalitet.
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Beslut
Inspirerad av Buckfast, binas fribygge och 
kunskapen om separationstekniken beslöt 
jag investera ett antal miljoner i ny kupa av 
polyuretanplast, utveckling av separations-
tekniken och ramlös honungshantering. 
När allt kommer omkring hade det inte 
hänt så mycket i biodlingen sedan 1800-talet 
när Langstroth, Hoffman och grabbarna 
utforskade och satte gränserna för ”modern” 
biodling. 

Vad är FriBi?
Ramar i yngelrummet och ramlösa skatt- 
lådor.

Yngelrummet
Ramar i yngelrummet ger kontroll av avel, 
drottning, sjukdomar, avläggarbildning 
etc. Avgörande faktorer att ta hänsyn till i 
rationell skötsel.

12-ramslådor ger kvadratiska enheter. 
Längst ner som ”farstu” 1/2 Dadant (Låg 
Langstroth). Yngelrumsramar Dadant. Ger 
drottningen full utvecklingspotential utan 
avbrott och stabil övervintring (0 % förluster). 
Enkel överblick och överlägsen effektivitet 
i hantering av drottningen. (byten, utvärde-

ring, svärmning). Att hitta en drottning på 
halvramar kan vara tidsödande eftersom hon 
då har nära till en kant och söker sig bort 
från ljuset.

Skattlådan
Hur kan man skörda och utvinna en 
honungslåda med vildbygge? Ska man ge 
mellanväggsvax? Hur mycket? Hur då? Hur 
får man bort bina? Hur skiljer man vax och 
honung?

Ramhantering
Att hantera ramar i skattlådorna har tre stora 
nackdelar och två stora fördelar. Hur man 
värderar dessa, avgör vilken driftsform man 
föredrar.

 NACKDELAR 

• Det tar grymt med tid att göra i ordning 
1000-tals ramar.
• Skörd av skakade ramar är arbetsmiljöpro-
blem och ineffektivt.
• Slunga ramar tar ca 15 minuter per låda = 
max ca 30–40 kg/tim
• Lagring av ramar kan ge kristaller och 
jäsning och vaxmal.
• Om drottningen fått lägga i halvramen blir 

den stadigare men kan eventuellt påverka 
honungskvaliteten.

 FÖRDELAR 

• Skattlådorna är färdiga att sätta på.
• Bina ”hoppar” upp i lådorna.

FriBi-lådor
Med fribi-lådor hanteras enbart moduler av 
25 kg-enheter i alla led.

 NACKDELAR 

• Lådorna laddas med vax under säsong
• Bina måste bygga mycket vax (Detta är den 
vanligaste framförda farhågan när det gäller 
fribi)

 FÖRDELAR 

• Slippa ramens alla nackdelar ovan
• Sparar ofantligt med tid 
• Högsta honungskvalitet

I början experimenterade jag med olika 
sätt att hjälpa bina. Vaxmellanväggar gavs 
fastsmälta på plexiglaskivor för att kunna 
studera binas beteende. Så småningom 
blev det tydligt att bina snabbare kan skapa 
lämpligt mikroklimat ju fler ytor som de kan 

Björn (t v) och broder Mats 
diskuterar konstruktion i 
Mats snickeri.

Observera Dadantramens tjocka 
överlist. 100-årig erfarenhet har 
funnit den värdefull.

Laddad skattlåda 
med bin på väg upp.Bistyrka i oktober.
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besätta. Idag får varje skattlåda maximalt 
med mellanväggsvax 2 x 9 st mellanväggsbi-
tar. ca 0,4 kg. Ett samhälle som är moget för 
att expandera tar en ny låda i besittning inom 
några minuter. Det var inte självklart hur 
skattlådan skulle utformas. I början tänkte 
jag mig att bara sätta på tomma lådor och 
sedan skära igenom med tråd. (Eller hur).

Slitsskivan
Om man tittar på en låda med ramar uppi-
från och kisar med ögonen ser man att det 
egentligen är ett antal svarta linjer mellan 
ramarmas översidor. Jag såg det när jag kör-
de en kväll förbi Djupdalen och visste att jag 
hade lösningen. En skiva över och en skiva 
under varje låda. Senare föreslog Inge-
mar Fries att lägga till bigång genom 
4,5 mm lister runtom. Varje låda kan 
tas av och sättas tillbaka utan bik-
ross. I den första skivan fanns 
spår för att kunna hänga 
vaxmellanväggarna. På 
väggen i honungshuset 
påminner den om ”vad 
kan göras bättre idag”. Snart 
nog togs nästa steg med att hänga 
vaxet på aluminiumprofiler.

Att vara noggrann
Biodling är en materialsport. Det betyder att 
man måste vara noggrann med varje detalj 
i skötsel och utförande. Om man slarvar får 
man lära av misstagen. När bina besätter 
en ny låda med vaxmellanväggar ökar 
temperaturen och vikten snabbt. Det första 
bina gör är att fästa vaxmellanväggarna till 
”innertaket”. Det är därför avgörande, för 
att undvika kakfall, att vaxet hängs upp rätt. 
Rätt sätt innebär att vaxet hänger perfekt 

i liv med slitskivans undersida. Om man 
smälter urtaget för aluminiumprofilen 

med en gasolvärmd profil med detta 
i åtanke har man aldrig några 

problem med kakfall. Det 
är även viktigt, inbillar 

jag mig, att vaxmellan-
väggen når lagom ner 

till botten så att bina kan 
klättra upp istället för att gå 

längs väggarna.
Skattlådan öppnas aldrig i fält. 

Den är en mycket robust och hanterbar 
enhet som låter sig tömmas på bin, (med 
dubbla bitömmare, ev. kompletterat med 
blåsning) transporteras, lagras och utvinnas.

Idag skulle jag kunna önska att den rymde 
mindre än 25 kg. Snarare 18 kg, det vore 
bekvämare.

I fält
Dags att skörda ljunghonung. Observera 
bitömmarna under skattlådorna. Bitömning 
sker med dubbla bitömmare ovanpå respekti-
ve samhälle och hämtas efter ett dygn. Drygt 
400 kg ljung lastat. Ljungdraget 2015 varade 
ca 10 dagar och gav mellan 30 och 75 kg/
samhälle på nytt vax. Nytt vitt vax bidrar till 
en utsökt honungskvalitet.

Det har framförts att det skulle innebära 
en stor förlust i honungsskörd att låt bina 
bygga nytt vax för att lagra honung. Man 
hänvisar till att 1 kg vax energimässigt 
motsvarar 12 kg honung. 

Min erfarenhet är att bin producerar vax 

” Biodling är en materialsport. Det betyder 
att man måste vara noggrann med varje 
detalj i skötsel och utförande”

Laddning av 
skattlåda.

Vax i liv.

Bigång 
över och 
under.

Ljungskörd 
i dimma.

Skiva med spår för 
att hänga vaxmellan-
väggarna. Idag ett 
fornminne.
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Skattlådorna öppnas 
aldrig i fält. Rikligt med 
bin i både undre och 
övre lådans underskiva.

Mogen och 
täckt honung.

Bitömmarna 
tas av.

Samhällen klara för transport 
tillbaka till utbigårdarna. 
Honung och biblås på flaket. Skattlådan lyfts 

till kvarnen.

Slitsskivan rycks 
av och aluminium-
profilerna bryts loss.

Efter kvarnen går honung-
en helautomatiskt från 
separatorn till klarnigs-
tank och vaxet kommer 
ner under separatorn och 
smälts där till block.

Lådan töms 
ner i kvarnen.

Klarnad honung 
pumpas till ympning.
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när de omsätter nektar. Om det inte finns 
avsättning bär de ut vaxflingorna. Under 
kraftigt drag lagras nektar mellan yngelcel-
lerna och bärs upp och omplaceras under 
natten av husbina. Nytt lagringsutrymme 
byggs under natten och är inte en begränsan-
de faktor. Snarare är möjligheten att avsätta 
vax svärmförebyggande. Vaxöverskottet, blir 
ca 2 % netto av honungsskörden.

Utvinning
Att mata ner honungskakorna ur fribilådor 
till kvarnen och helautomatiskt utvinna 
300–400 kg/tim är en befrielse. Att jämföra 
med avtäckning, slungning och silning av 
ramar 30–40 kg/tim.

Rationellt system
Jag har driftat 100 samhällen parallellt med 
heltidstjänst i 20 år. Invintring med kallrörd 

sockerlösning börjar 24 augusti och tar hela 
september. Därefter honungshanteringen i 
oktober. Oxalsyrabehandling oktober novem-
ber. Vinterinställning av spärrgallerbottnarna 
och ev fågelnät avslutar året. I februari–mars 
diagnosticeras alla bottnar och analyseras 
varroanedfall. Noteras vikter, kalkyngel, 
nedfall, bistyrka. Alla parametrar behandlas 
i databas. (Öppen att ta del av på hemsidan, 
www.fribi.se) 

Vinterförberedelser av utrustning i mars-
april. Första fribiskattlådorna i början av maj 
och sedan tuffar det på. Bigårdsbesök med 
ca 10–14 dagars mellanrum. Under hela året 
distribueras honung direkt till ett tjugotal 
butiker med 30–40 dagars intervall.

Min biodling har rationella lokaler och 
transporter, underhållsfria kupor, bra bistam 
och en honungslinje med kvarn, tre pumpar, 
separator, klarningstank, lagringringtank, 

ympningstank och halvautomatisk tapp-
ning.

Fribiodling ger en effektiv driftsform 
där en person kan producera 5–8 ton/år på 
fritiden. Det som krävs är förståelse av biod-
lingens detaljer, noggrannhet, viss teknisk 
kompetens samt ett måttligt kapital.

Framtiden
Flertalet innovationer har en mognadstid 
kring 30 år! Avgörande för ett genomslag är 
tillgången på maskiner för att sönderdela 
och sedan dela på honung och vax. Fort-
farande saknas allmänt tillgänglig separa-
tionsteknik till rimligt pris. Utvecklingen av 
vaxskruvar kan vara en väg. 

Min vision är en separator, stor som en 
diskmaskin, i varje biodlares ägo. Tekniken 
är helt möjlig. Det har jag sett tillsammans 
med mitt geni till mekaniker, men inte 
kunnat fullfölja. Om du har några miljoner 
att investera finns det en världsmarknad! 
Med fribisystemet kan bina producera och 
biodlaren skörda optimalt. 

” Under hela året distribueras honung direkt till 
ett tjugotal butiker med 30–40 dagars intervall”

Krossad 
honung o vax.


