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Abstract 

Pollination is crucial for a number of commercial crops as well as for native vegetation. The honey bee 
(Apis mellifera) is one of the most important pollinators. In the Taranaki region in New Zealand there 
are two aspects of commercial pollination; beekeepers pay for access to manuka due to the 
antibacterial quality it gives the honey and orchardists pay for pollination of their crops. Landowners 
could have an interest in managing the manuka and having beekeepers paying for the access. This 
study seeks to elucidate the effects that commercial pollination has in Taranaki region, today as well as 
for future use, through interviews with beekeepers, orchardists and authority personnel. The results 
show that the effects of commercial pollination in Taranaki are of minor extent. Also the role 
commercial pollination plays for environmental management is highlighted. Commercial pollination 
may be a part of nature protection and play a particular role in effort to increase biodiversity, but it is 
much depending on the interaction with native bees. Pollination services may be developed in 
different ways including informing landowners and farmers and marketing of beekeepers. 

Keywords: “Commercial pollination”, “honey bee”, “Apis mellifera”, “beekeeper”, “manuka”, 
“Taranaki” 

 

 

Sammanfattning 

Pollinering är avgörande för ett antal kommersiella grödor samt för olika växtarter i inhemsk 
vegetation. Honungsbi (Apis mellifera) är en av de viktigaste pollinerarna. I regionen Taranaki i Nya 
Zeeland finns två aspekter av kommersiell pollinering, dels betalar många biodlare för tillgång till 
manuka för de antibakteriella egenskaperna honungen får av den, dels betalar frukt- och 
grönsaksodlare för pollinering av sina grödor. Markägare kan ha ett intresse av att spara manuka på 
sina marker och få en utkomst från biodlarna genom att dessa betalar för åtkomsten. Studien syftar till 
att klarlägga de effekter som kommersiell pollinering har i Taranaki-regionen idag och för framtida 
användning och har utgått från intervjuer med biodlare, frukt- och grönsaksodlare och personer som 
representerar myndigheterna. Resultaten visar att de ekonomiska effekterna av kommersiell 
pollinering i dag i Taranaki-regionen är relativt små. Även den kommersiella pollineringens roll för 
skydd och förvaltning av inhemsk natur undersöks. Kommersiell pollinering kan vara en viktig del 
inom naturskydd men är samtidigt beroende på om interaktionen med andra bin kan vara skadlig. 
Pollineringstjänster kan utvecklas dels genom information till markägare och jordbrukare, dels genom 
marknadsföring från biodlare.  

Nyckelord: "Kommersiell pollinering", "honungsbi", ”Apis mellifera”, "biodlare", "manuka", 
"Taranaki" 
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2 Introduktion 

Pollinering har stor betydelse för både vilda växter och odlade grödor. Aktiva pollinerare kan vara 
fåglar, inhemska bin och humlor samt domesticerade eller förvildade honungsbin (Apis mellifera). Bin 
och blommande växter har tillsammans bidragit till varandras evolution under de senaste 80 miljoner 
åren (Raven et al. 2005) och pollinering är för många växter nödvändigt för befruktning och 
fröproduktion. Globalt används mestadels honungsbin för att underlätta och effektivisera pollinering 
av grödor som exempelvis kiwifrukt, lök, morötter, äpplen, kål och broccoli (Keogh et al. 2010; Potts 
et al. 2010).  

I Nya Zealand finns idag 28 inhemska arter av bin och 13 introducerade. Honungsbiet är en av dessa 
introducerade arter (Gillingham, 2009, internet), se figur 1.  

För kommersiell pollinering (”paid pollination”) är det viktigt att placera bikuporna på ett effektivt 
och lämpligt sätt utefter vissa kriterier såsom sol/skugga, temperatur, störningar från vägar och 
tillgänglighet (Keogh et al. 2010; Potts et al. 2010). Dessutom krävs en hög tidsmässig noggrannhet då 
bikupor måste utplaceras under blomningstid och tas bort snarast när blomningen är över i de fall 
biodlaren vill ha honung av en speciell karaktär eller om det inte finns andra födoväxter i närheten 
(ibid). Det finns studier som undersökt bin och dess effektivitet som pollinerare av odlade grödor 
genom att jämföra pollenupptag och närvarofrekvens, exempelvis Slaa et al. (2006) men många 
gånger saknas ett geografiskt perspektiv, genom att människans roll som exempelvis nyttjare eller 
förvaltare förbises. 

Både inhemska och introducerade bin kan 
påverkas av dels mängd och typ av odlade 
grödor och hur tillväxt och blomning 
utvecklas och dels av hur parasiter, virus och 
predatorer angriper bina. Detta kan i sin tur 
påverka andra grödor och inhemska växter. 
Än är inte interaktioner, såsom spridning av 
sjukdomar eller konkurrens, mellan 
honungsbin och inhemska bin fullt klarlagda 
även om studier har gjorts av exempelvis 
Kato & Kawakita (2004) och Bennik (2009).  

Fragmentering av habitat kan vara en orsak 
till att inhemska bin har minskat i antal och 
aktivt naturskydd i exploaterade områden 

kan möjligen motverka ytterligare 
minskning av dessa. Dessutom leder 
en ökad generell biodiversitet i 
markerna till att även honungsbin 

gynnas. Kan även ökad förekomst av honungsbin gynna biodiversitet? Den här studien vill dels 
undersöka möjligheten att använda kommersiell pollinering i naturskydd, dels belysa de effekter som 
pollinerings-tjänster har idag i Taranaki, Nya Zealand när det gäller odlade grödor.  

I studien förekommer ett antal förkortningar och begrepp som förklaras och definieras i Bilaga. 

Figur 1. Honungsbin (Apis mellifera) vid ingången till 
bikupan. Notera de gula fyllda pollensäckarna på benen. 
Källa: SBR (2011, internet). 
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2.1 Syfte 

Kommersiell pollinering (”paid pollination”) sker idag i Nya Zeeland på olika sätt och i olika 
omfattning beroende på landskapets förutsättningar för odling av grödor och frukt samt storleken på 
arealen uppodlad mark. Då inhemsk vegetation till viss del behöver bin och humlor för sin pollinering 
är dessa nödvändiga i de reservat och andra skyddade områden som finns i landet. Studien syftar till 
att belysa två olika aspekter inom den kommersiella pollineringen i Taranaki-regionen i Nya Zeeland. 
Dels hur användningen ser ut idag och om den på något sätt kan utvecklas när det gäller pollinering av 
grödor och frukt. Dels hur kommersiell pollinering som tjänst kan användas i naturskydd. Med 
naturskydd menas här antingen skydd av hotade växtarter eller skydd och bevarande av inhemsk 
vegetation generellt. 

2.2 Frågeställningar 

 Vilka effekter har den befintliga användningen av kommersiell pollinering på ekonomi och 
ekologi i Taranaki-regionen? 

 På vilket sätt kan kommersiell pollinering vara en del av skyddet och bevarandet av hotade 
växtarter och/eller inhemsk vegetation? 

 Hur kan pollineringstjänster underlättas och utvecklas/optimeras? 

3 Teoretisk bakgrund 

Biologiska aspekter på pollinering samt interaktionen mellan växt och bi och biologiska samband 
mellan dem är väl kända sedan tidigare (Raven et al. 2005; Sadava et al. 2008). En växt kan pollineras 
på olika sätt, med hjälp av fåglar, skalbaggar, flugor, fladdermöss, vinden, eller med hjälp av bin 
(melittophily) men växten kan också pollineras genom en kombination av dessa. Underrubrikerna i 
detta kapitel behandlar bakgrund och forskning gällande bin (inhemska och introducerade) och 
melittofila växter. 

3.1 Biodlingens historia och ekonomi 

Honungsbiet (Apis mellifera) har ett relativt stort antal underarter som ursprungligen utvecklades i 
Europa, Asien och Afrika men har spritts över i princip hela jordklotet. Exempelvis spreds de under 
1500-1600 talen till Syd- respektive Nordamerika (NordBi 2011, internet). Första noteringen om 
honungsbiet i Nya Zeeland gjordes 1839 då två bikupor anlände till regionen Northland norr om 
Auckland. Importen ökade därefter och redan 1848 skapades den första registreringsboken för 
biodlare. Efter första världskriget tog biodlingen verklig fart då markanvändningen utvecklades och 
vid slutet av 1920-talet hade antal registrerade bikupor fördubblats till nästan 100 000. Tiden därefter 
präglades av både framgångar och bakslag för Nya Zeelands biodlare, sjukdomar som drabbade bin 
spreds och tillgången till lämpliga grödor varierade (NBA 2011, internet). 

Den 10 mars 2011 fanns 3251 registrerade biodlare och 388 369 bikupor i Nya Zeeland. National 
Beekeepers association of New Zeeland (NBA 2011, internet) uppskattar den årliga produktionen av 
honung till mellan 9 000 och 12 000 ton och av detta exporteras mellan 33-50 %. Statistics New 
Zealand (2011, internet) som utgår ifrån ANZSIC 06-systemet visar andra siffror på antal biodlare, se 
tabell 1 på nästa sida. Värdet av den årliga exporten beräknas till ungefär 81 miljoner NZD varav ca 4 
miljoner är värdet av ekologisk produktion.  
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Produkter och tjänster kopplade till pollinering som tjänst, honungsförsäljning och export, bivax och 
exporterade bin genererar 5,1 miljarder NZD till Nya Zeelands ekonomi (NBA 2011, internet). 

Forskning gällande de ekonomiska aspekterna av 
pollinering har gjorts av bland andra Spivak et al. 
(2011) i Nordamerika och Keogh et al. (2010) i 
Australien. I Nordamerika värderas pollinering av 
bin som ekologisk tjänst till 20 miljarder USD 
årligen (Spivak et al. 2011). Globalt har antalet 
bikupor ökat med 45 % över en 50 års period 
medan produktionen av bi-pollinerade grödor 
under samma period har ökat med 300 %, vilket 
indikerar att pollinering som tjänst behövs i allt 
större omfattning (ibid).  

3.2 Pollinering 

Pollinering av växter sker genom att insekten 
kryper ner i blomman för att komma åt nektar. 
Pollenkorn från blommans ståndarknappar fastnar 
på insekten och följer med till nästa blomma som 
insekten besöker. På så sätt hamnar pollenkorn 
från en växtindivid på märket i blomman på en 
annan växtindivid, se figur 2. Detta kallas korspollinering och är för melittofila växter nödvändigt för 
befruktning och fröproduktion. När pollen fastnat på märket förs det av blomman ner till fruktämnet 
där nya frön bildas.  

Interaktionen mellan växt och pollinerare är ofta 
mutualistisk och kan vara specifik eller generell i den 
meningen att vissa växter endast kan pollineras av en 
specifik pollinerare på grund av morfologiska 
begränsningar (utseende och uppbyggnad) medan 
andra växter kan besökas och pollineras av många 
olika pollinerare. På samma sätt är exempelvis vissa 
insekter och fåglar ibland specifikt bundna till att 
pollinera en viss växt medan andra, däribland 
honungsbin är generalister och kan då pollinera 
många olika växter (Sadava et al. 2008, sid 1194; 
Raven et al. 2005, sid 460-461).  

Bin och blommande växter har tillsammans bidragit 
till varandras evolution under de senaste 80 miljoner 
åren. Då bin inte kan se rött men däremot ultraviolett 
är bi-pollinerade blommor oftast skarpt färgade blå 
eller gula, dessutom ofta med framträdande mönster 

som hjälper bin att hitta dem (Raven et al. 2005). Potts et al. (2010) hävdar att insektspollinering, och 
då speciellt av bin, är viktig och nödvändig för uppskattningsvis 75 % av våra globala grödor, dock är 
exempelvis ris och vete vindpollinerade. Det här visar ändå att bin är en viktig resurs och att många av 
de grödor vi behöver är känsliga för förändringar i exempelvis bi-populationer.  

Tabell 1. Antal biodlare i Nya Zeeland enligt 
registrering i ANZSIC 06 mellan år 2000-2008.  
Enterprise Unit betyder att verksamheten drivs 
som ett företag (ej hobbyverksamhet). 
Källa: Statistics New Zealand 2011, internet 
(Table Builder). 

Figur 2. Blomma i genomskärning.  
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Honungsbin har visat sig vara kapabla att öka råvaruskördar med upp till 96 % och dessutom är de 
viktiga pollinerare av många vilda växter. Delvis och kortsiktigt kan pollinering av insekter ersättas av 
handpollinering eller skapande av kloner av växterna men i ett globalt hänseende kan sådana insatser 
inte fullt ut kompensera eventuell minskning av värdefulla pollinerande insekter (Potts et al. 2010). 
Goodwin (1987) visar att när det gäller kiwifrukt så krävs ett stort antal besök av honungsbin under de 
dagar som blommornas pistiller är attraktiva för bin, för de att bli effektivt pollinerade.  

Keogh et al. (2010, sid 5-6) menar att pollinering kan ske i tre olika skalor; I ”Large scale” sker 
pollinering av grödor som odlas i en betydande omfattning och med stort ekonomiskt värde och där 
pollineringen är nödvändig för en bra skörd. ”Medium scale” är en nivå där pollinering är nödvändig 
för exempelvis frösättning och nya plantor men indirekt för själva skörden. I ”Micro scale” sker 
pollinering av begränsade grödor och växter som kanske annars skulle pollineras för hand eller där 
man önskar korspollinering för utvecklandet av nya arter. Kommersiell pollinering av hotade växtarter 
kan i det här perspektivet anses tillhöra mikro-skalan.  

Ett arbetar-bi börjar sitt sökande efter pollen och nektar när den är ca 3 veckor gammal, innan dess har 
den mestadels gjort kortare flygturer för orientering kring kupan. Då bikupan har olika behov under 
olika perioder får arbetar-biet i uppdrag att söka en speciell produkt vilket kan vara vatten, protein 
(pollen), socker (nektar) eller propolis (harts och kåda) (Matheson 1993, sid 22). Om källan är god 
fortsätter biet sitt näringssök på samma ställe och vid samma växtart, detta gör att honungsbin är goda 
pollinerare som inte slösar pollen till växter av helt skilda arter. Vid tillbakakomsten till bikupan 
dansar biet en speciell dans med invecklade rörelser för att ge övriga bin information om källan till 
näringen, exempelvis i vilken riktning och hur långt bort källan befinner sig (ibid).  

Ett upptagningsområde för ett bi (av pollen och nektar) kan anses vara upp till drygt 13 km från 
bikupan (Walsh, 1978). Exakt hur långt ett bi flyger beror på många faktorer, exempelvis väder, vind 
och födotillgång. I ett område med god tillgång på pollen är spridningen av bin inte alltid jämn runt 
bikupan utan kan variera kraftigt. För att pollenupptaget ska vara effektivt relativt honungsproduktion, 
energiåtgång (hos bi) och tid bör avstånden inte vara längre än 1.6 km (ibid). När bin flyger ut från 
kupan håller de en hastighet på mellan 10-29 km/h med ett medeltal på 23 km/h, medan de vid 
flygningen tillbaka ökar hastigheten något till 24 km/h i medelhastighet. Biet behöver en 
minimitemperatur på mellan 12-14oC och en vindhastighet understigande ca 7 m/s för att ge sig ut på 
näringssök (Matheson 1993).   

När det gäller utsättning av bikupor skriver Matheson (1993) att det är nödvändigt för biodlare att i 
samband med utställning och arrangering av bigården inhämta tillstånd och agera i samförstånd med 
markägaren. Bikuporna bör placeras i skydd av förhärskande vindar och inte placeras på marker som 
riskerar att översvämmas. Transport och tillgänglighet är andra parametrar som biodlaren behöver 
beakta, både vid utplacering, återkommande kontroller och för att kuporna inte heller ska placeras 
olämpligt eller i vägen för markägaren. Sol och värme är nödvändigt för bikuporna och de bör således 
placeras så att de har sol hela dagen och allra viktigast är morgonsolen. Detta för att bina ska vakna 
tidigt och ge sig ut på näringssök. Möjligheten till vårgrödor och att tidigt kunna hitta nektar är bra för 
bin då de annars behöver tillskott av socker från biodlaren vilket kan vara kostsamt. Bikuporna bör 
även inbördes placeras så att biodlaren kommer åt att jobba runt varje kupa. De kan placeras i cirkel 
eller i rader och det kan vara nödvändigt att måla kuporna i olika färger och vrida ingångarna åt olika 
håll för att underlätta identifiering (för bin) och för att undvika drifting (förvirring och återkomst till 
fel kupa) (ibid).  
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3.3 Sjukdomar hos honungsbin 

Den bakteriella sjukdomen Amerikansk yngelröta (American foulbrood) upptäcktes i Nya Zeeland 
under 1880-talet. Detta gav bl. a. upphov till reglementet Apiarist Act och införandet av inspektörer för 
att inspektera bikupor, ge råd till biodlare och utlysa möten (Matheson 1993). Det är en sjukdom som 
orsakas av en sporbildande bakterie vilken tar sig via födan ner i bi-larvens tarmkanal och förökar sig. 
Bakterien kan senare, efter att ha tagit sig igenom tarmväggen föröka sig ytterligare och larven dör av 
infektionen. Sporerna är extremt motståndskraftiga mot uttorkning, värme och kyla och kan vara 
livsdugliga i decennier (SBR 2011, internet). Det finns ingen idag laglig eller effektiv behandling mot 
sjukdomen i Nya Zeeland och det finns ingen annan utväg än att förstöra bikupor som har blivit 
infekterade av Amerikansk yngelröta enligt National Beekeepers Association of New Zeeland (NBA 
2011, internet). Amerikansk yngelröta kan angripa förvildade honungsbin men inga belägg finns för 
att den angriper inhemska bin i Nya Zeeland. 

Nosemasjuka (kallas normalt endast nosema) orsakas av mikrosporidierna Nosema apis och Nosema 
ceranae. De är sporbildande små organismer som förökar sig i tarmceller hos vuxna bin, mest 
drabbade är arbetarbin beroende på deras städande roll i samhället. Angrepp av nosema gör att bin inte 
kan tillgodogöra sig födans proteiner och försvagas, därmed reduceras livslängden avsevärt (SBR 
2011, internet). Nosema har av MAF (Ministry of Agriculture and Forestry) bekräftats på Nya Zeeland 
under år 2010 (NBA 2011, internet). Inga entydiga bevis finns för att nosema angriper inhemska bin 
men Potts et al. (2010) hävdar att humlor kan infekteras. 

Varroa destructor är ett kvalster och parasit som angriper både larver och vuxna bin. Honan suger 
blod och kan infektera biet med exempelvis virus. Varroa kan bekämpas genom att remsor med 
dödande kemikalier placeras i bikuporna (SBR 2011, internet). Oroande fakta gör gällande att Varroa-
kvalstret kan ha utvecklat resistens mot medel som används som bekämpningsmedel och ny forskning 
om andra metoder, som biologisk bekämpning pågår (BBKA 2009; Masters 2010). Varroa har spridits 
över hela jorden med undantag för Australien (Masters 2010) och den första upptäckten av Varroa-
kvalster i Nya Zeeland gjordes år 2000 (NBA 2011, internet). Ursprungligen var Varroa en parasit på 
asiatiska honungsbin i en relativt harmonisk samexistens då endast hanarna angreps. Problemet 
uppkom då Varroa plötsligt började angripa europeiska honungsbin och dessutom både honor och 
hanar (Masters 2010). På grund av Varroa har många samhällen med ferala bin (rymlingar från 
bikupor som bildat vilda samhällen) slagits ut (George 2008), och eftersom virus och sjukdomar enligt 
Spivak et al. (2011) kan spridas mellan inhemska och introducerade bin via exempelvis Varroa 
destructor kan kvalstret vara en betydande risk för inhemska bin. 

Ett annat oroande hot mot honungsbin är Colony Collapse Disorder (CCD). Det yttrar sig genom att 
kolonier av honungsbin helt enkelt försvinner. Arbetare lämnar kupan/boet inklusive drottningen och 
larver och försvinner utan att det går att hitta några döda bin i området. Än vet man inte med säkerhet 
vad detta orsakas av även om det nyligen publicerades forskningsrön om en kombination av nosema 
samt ett virus kallat invertebrate iridescent virus (Iridoviridae) som var för sig inte orsakar CCD men 
tillsammans har ett starkt samband med förekomst av CCD (Bromenshenk 2010). Upptäckt av CCD 
gjordes i USA under vintern 2006-2007 och har orsakat 70 % bortfall av bisamhällen från stora 
kommersiell biodlare i Kanada och Europa (BBKA 2009). CCD har än inte upptäckts och bekräftats 
i Nya Zeeland även om oroande fakta gör gällande att det kan ha kommit in i mindre skala. Taranaki 
Daily News rapporterar om försvinnanden av bisamhällen på ett liknande sätt som av CCD men i 
artikeln framhålls att det kan ha ett samband med mobiltelefoner och dess strålning vilket dock 
tillbakavisas av Nya Zeelands minister för biosäkerhet (George 2008).  
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3.4 Växter och grödor 

Nya Zeeland har en stor andel endemiska växter. Många av dem är bi-vänliga och innehåller nektar 
som har lika andelar fruktos, glukos och sukros vilket har visat sig vara den nektar som bin föredrar 
(NBA 2011, internet). Några inhemska växter som NBA (2011, internet) nämner som lämpliga och 
omtyckta av bin är exempelvis cabbage tree (Cordyline australis), karo (Pittosporum crassifolium), 
pohutukawa (Metrosideros excelsa) och rewarewa (Knightia excelsa). Manuka (Leptospermum 
scoparium), poroporo (Solanum aviculare) och kanuka (Kunzea ericoides) nämns också men finns 
förutom i Nya Zeeland även i Australien. I boken ”Nectar and pollen sources of New Zealand” (Walsh 
1978) presenteras många växter som är lämpliga för bin. För Taranaki-regionen framhåller Walsh 
(1978) exempelvis rata (Metrosideros robusta), pohutukawa (Metrosideros excelsa), karo 
(Pittosporum crassifolium), kamahi (Weinmannia racemosa) och crack willow (Salix fragilis). 
Inhemska träd är önskvärda för deras dubbla roller, dels som goda nektar och pollenkällor, dels för att 
de förhindrar jorderosion. Dessutom anses att för stor inblandning av exotiska träd kan inverka på 
smaken hos den speciella Nya Zeeländska honungen (ibid). 

Manuka (Leptospermum scoparium) och kanuka (Kunzea ericoides) är två växter som är relativt lika 
varandra, se figur 3 (1) och (2). Båda tillhör familjen Myrtaceae och har tidigare ansetts som arter av 
Leptospermum (Walsh 1978). De går att särskilja på bladen då manuka har stickiga blad och vita eller 
rosa blommor medan kanuka har mjuka blad och vita blommor, oftast något mindre än manukans. 
Manuka har ett växtsätt som buske eller mindre träd, se figur 9 sid 22, medan kanuka kan bli ett 
relativt högt träd. (DOC 2011, internet; Crowe 2007). På grund av deras likhet och att honungen av 
båda träden smakar likadant används av biodlare endast namnet manuka. DOC (2011, internet) anger 
att kanuka är ovanlig i Taranaki-regionen till skillnad mot i övriga regioner där den är relativt vanlig.  

 
Figur 3. Kanukablommor i närbild (1) och manukablommor (2), källa: DOC, 
(www.doc.govt.nz/conservation/native-plants/manuka-kahikatoa-and-kanuka), samt giftig tutu (3). 
Foto: Maria Andwinge.  

En växt som är giftig och kan göra att hela eller delar av en honungsproduktion måste kasseras är tutu 
(Corearea arborea), se figur 3 (3). Walsh (1978) presenterar växten som en god pollenkälla under vår 
och försommar men nämner att den kan innehålla toxisk honungsdagg (tutin) som utsöndras av 
bladlöss under vissa omständigheter. Idag måste biodlare skicka in prover från sin produktion till 
testlaboratorium för att tutin ska kunna detekteras (Black 2011, intervju). 

Pollen och honung av manuka anses ha speciella anti-bakteriella egenskaper och är användbart när 
bakterieinfektioner ska bekämpas. Därför säljs idag manukahonung som specialprodukt men också 
andra produkter som kosmetika och hälsopreparat innehåller oljor eller honung från manuka (DOC 
2011, internet). En doktorsavhandling av Lin (2010) från University of Waikato visar att honung från 
manuka kan, med goda resultat, användas i sårvård och att den har viss effekt på enterobakterier i 
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infektioner i tarmkanal genom att bakteriernas tillväxt fördröjdes något vid exponering av 
manukahonung (ibid).  

Klöver (Trifolium) är ett av de växtsläkten som bildar kvävefixerande rotknölar. Detta är möjligt tack 
vare en speciell symbios med bakterierna Rhizobium och Bradyrhizobium vilka invaderar rötterna hos 
växten. Bakterien producerar en form av kväve som växten kan använda för sin proteinbildning och 
från växten får bakterien energi och kolhaltiga molekyler för att möjliggöra produktionen av kväve. 
Dock är bakterierna specifika i sin symbios på artnivå. En bakterieart som bildar rotknölar på klöver 
gör det exempelvis inte på sojabönor (Glycine) (Raven et al. 2005, sid 657).  De goda 
förutsättningarna som detta ger för mark och jord har varit kända länge och i modernt jordbruk 
används ofta någon form av kvävefixerande växt som en del i växtföljden på markerna. Klöver kan 
exempelvis skördas och användas i ensilage men bäst effekt i jorden får man om den plöjs ned (ibid).  

Exempel på odlade grödor och nyttoväxter som är starkt beroende av bin som pollinerare för 
reproduktion och fröbildning är klöver, kiwifrukt, avokado, äpple, mandel, kål och morötter (Keogh et 
al. 2010). För Taranaki-regionen visar siffrorna i tabell 2 att antal hektar som används till avokado 
ökat från 24 hektar (ha) 1994 till 59 ha 2009 medan kiwifruktodlingar har minskat från 60 ha 1994 till 
39 ha 2003. Antal äppelodlingar har sjunkit dramatiskt från 21 ha 1994 till 1 ha 2007 (Statistics New 
Zealand 2011, internet).  

Tabell 2. Antal hektar odlad mark för olika grödor, i Taranaki för åren 1994, 2002, 2003, 2005,2007 
och 2009. ”S” markerar data inte finns tillhanda och ”C” markerar konfidentiella data (av privata 
skäl) och ”-” markerar att data saknas. Källa: Statistics New Zealand 2011, internet (Table Builder). 

 

3.5 Naturskydd och ekologi 

Introducerade arter av bin och andra pollinerande insekter kan enligt Horskins & Turner (1999) 
påverka ekologi och vegetationssammansättning samt växters fruktbarhet. Flera studier pekar på att 
inhemska bin minskar i antal där honungsbin ökar i antal (Gross 2001; Kato & Kawakita 2004) medan 
andra inte drar dessa slutsatser utan föreslår att andra förändringar kan vara drivande i inhemska 
pollinerares nedgång i populationer. Horskins & Turner (1999) föreslår att olika pollinerares olika 
behov av primära resurser kan vara av större betydelse medan Steffan-Dewenter & Westphal (2008) 
menar att fragmenterade habitat och intensifierad markanvändning, är den största anledningen till 
minskad pollinering generellt. Vilda bins minskande möjligheter till boplatser är en begränsning och 
ett hot mot mutualistisk interaktion mellan bi och växt enligt Steffan-Dewenter et al. (2002).  
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I en studie av Bennik (2009) som gjordes i tre av Nya Zeelands regioner där information om 
pollinering av manuka samlades in visade resultatet på en stark korrelation mellan hög närvaro av 
honungsbin och låg närvaro av ”large fly” (Diptera ≥ 5mm). Samtidigt kunde denna studie visa att 
densiteten av honungsbin inte påverkade densiteten av inhemska bin, tvärtom visade resultaten att 
inhemska bin och humlor ofta fanns på samma ställen som honungsbin. Spivak et al. (2011) menar 
dock att i jordbrukslandskap och i odlingar av grödor är ofta blomningen kort men intensiv vilket kan 
leda till ett konkurrensförhållande mellan honungsbin och inhemska bin.  

Bennik (2009) framhåller i sin studie problematiken med att kunskap saknas om manuka är beroende 
av insekts-pollinering då den är andromonoik. Med det menas att manuka har blommor med både 
ståndare och pistill (hermafroditer) samt blommor som enbart har ståndare (han-blommor). Vid 
insekts-pollinering sker ofta korspollinering, pollen från blommor från olika växtindivider blandas. 
Växter som har ståndare och pistill(er) i samma blomma kan under vissa omständigheter fertilisera sig 
själv. Resultaten i Benniks studie (2009) visar att manuka har möjlighet till själv-fertilisering men 
tenderar att vara beroende av korspollinering för maximal fröproduktion. Samtidigt reses frågor om 
det kan ha med genotypen att göra då det visat sig att andra arter av samma genus Leptospermum har 
andra egenskaper. Fler studier behövs för att reda ut detta.  

Figur 4 nedan visar väsentliga delar av ett pollinationssystem och att alla ingående parter påverkar och 
påverkas av de andra (Bennik 2009). Pollinerares aktiviteter och beteenden, exempelvis födosök och 
konkurrens påverkar och påverkas av växternas reproduktion (blomning och frösättning) och tillväxt 
samtidigt som dessa i sin tur har betydelse för områdets variation och diversitet. Variationen (både av 
djur och av växter) och förändringar inom ett område har betydelse för pollinerares habitat, aktiviteter 

och beteenden samtidigt som det till viss 
del styr och påverkar växterna inom 
området. 

Att det finns ett samband mellan 
samhällen med inhemska bin och 
storleken av naturliga habitat på olika 
avstånd från odlingsfält konstateras av 
Kremen et al. (2004). I studien påtalas 
vikten av användningen av både 
inhemska bin och honungsbin som 
pollinerare i odlingar. Det kan dessutom 
vara ett ekonomiskt incitament för 
odlare att bidra till att öka andelen 
naturliga habitat för inhemska bin och 

hjälpa till med bevarandet av dessa för att på så sätt undvika kostnader för kommersiella pollinerings-
tjänster (ibid). Också i studien av Batáry et al. (2010) tyder resultaten på att minskningen av antal 
pollinerare och insekts-pollinerade växter har ett samband med varandra och att medveten och 
planerad ökning av landarealer med insektspollinerade växter ger en ökning av antal pollinerare.  

Nyligen beslutade The Primary Growth Partnership (PGP) att finansiera ett forsknings- och 
utvecklingsprojekt som syftar till att ta fram vetenskapliga underlag för industrin gällande hur lokala 
ekosystem kan påverka nivåer och produktion av medicinska manuka-produkter. Planen omfattar 1,7 
miljoner NZD under en period på sju år (MAF 2011, internet).  

Figur 4. Länkar mellan de ingående delarna i ett 
pollinationssystem. Ursprungsfigur från Bennik (2009). 
Översatt och redigerad av Maria Andwinge, 2011. 
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Utvecklingen av Taranaki-regionen har lett till att det nu endast finns uppskattningsvis 40 % av den 
ursprungliga inhemska vegetationen kvar (RPS 2010). Att bevara områden med ursprunglig växtlighet 
är viktigt för att behålla en hög biodiversitet. Dessa områden har ofta en form eller storlek som 
dessutom gör dem sårbara för förändringar (Spivak et al., 2011).  

Steffan-Dewenter et al (2002) visar dessutom att fragmentering av landskapet signifikant påverkar 
närvaro och diversitet hos pollinerare, där solitära bin påverkas mest negativt vid småskalig 
fragmentering. Med fragmentering betyder att landskapet ”styckas upp” och naturlig vegetation finns 
kvar i allt mindre områden med allt större avstånd emellan sig. Det ökar risken för att spridning av 
växter hindras och även att vissa djur får svårt att hitta lämpliga boplatser och livsutrymmen. Då 
honungsbin inte på samma sätt påverkades av fragmentering och dessutom har en annorlunda 
samhällsuppbyggnad än inhemska solitära bin och ett komplext näringssök menar Dick et al (2003) att 
exempelvis honungsbin, som är generalister, kan vara behjälpliga att länka samman fragmenterade 
marker med inhemsk naturlig vegetation. För biet innebär det ett större upptagsområde och längre 
flygsträckor men de kan bära med sig pollen mellan dessa ”vegetationsöar” och på så vis underlätta 
spridning av växter. 

Eftersom stora delar av Taranaki-regionen är betesmark under olika tryck och intensitet kan resultatet 
av en svensk studie av Sjödin et al (2008) vara intressant. I studien jämfördes fyra grupper av 
pollinerare; skalbaggar, bin, fjärilar och blomflugor i naturbetesmarker. Resultaten visade att där 
betestrycket ökade minskade antalet skalbaggar och blomflugor medan inget samband mellan 
betesintensitet och grupperna bin och fjärilar noterades. En annan studie av Sjödin (2007) i Sverige 
visade att humlor (Bombus sp) oftare närvarade i områden där betestrycket startade sent på säsongen 
(15 juli). Endast en art humla (B. lapidarius) föredrog områden med kontinuerligt betestryck där 
Trifolium repens (vitklöver) hade en högre andel blommor. Honungsbin betedde sig lika oberoende av 
betestryck.  

Betestryck kan vara intressant att jämföra med den statistik som finns över Taranaki när det gäller 
antal betesdjur, se tabell 3. Statistiken visar inte att antal betesdjur ökar men det behöver inte betyda 
att betestrycket minskar då arealen och eventuell förändring av arealen är okänd. Om betestryck på 
markerna ökar kan andra pollinerare än bin komma att minska i antal. Det betyder att honungsbin 
behövs i större utsträckning där klöver används som inblandning i betet, vilket i sin tur betyder större 
honungsproduktion men minskad biodiversitet med avseende på pollinerare. 

Tabell 3. Antal boskap i Taranaki under perioden 1994, 2002-2009. ”S” markerar data inte finns 
tillhanda. Källa: Statistics New Zealand 2011, internet (Table Builder). 
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3.6 Regionbeskrivning 

I Taranaki-regionens västra och centrala områden domineras berggrunden, förutom av de andesitiska 
bergarterna direkt vid vulkanen, av de avsatta sedimenten från laharer från tidigare vulkanutbrott. Mitt 
på den flacka slätten reser sig vulkanen Mt Taranaki/Mt Egmont med omgivande nationalpark. I öster 
finner vi ett starkt kulligt landskap med tunnare jordlager ovanpå sandsten, lersten och silt. Här 
återfinns merparten av manuka och de miljöer som i viss mån är utsatta för jorderosion (RPS 2010), se 
figur 5. 

Enligt rapporten Regional Policy Statement 
of Taranaki (RPS) är ett av TRC´s fokus att 
skydda mark och växtlighet längs 
vattendrag. Då det finns 530 namngivna 
vattendrag i regionen är det ett omfattande 
arbete (RPS 2010). Över 300 vattendrag 
rinner utmed Mt Taranaki´s sluttningar mot 
alla väderstreck och skapar radiala mönster i 
slättlandskapet, se figur 6, nästa sida.  

I ”hill country” är vattendragen till sina 
former i huvudsak dendritiska och ofta 
transportörer av eroderat material. I samma 
område expanderar plantering av exotiskt 
timmer (domineras av Pinus radiata) tack 
vare gynnsamt klimat och fördelaktig 
infrastruktur, dessutom finns en relativt stor 
hamn i New Plymouth för utskeppning av 
timmer. Den planterade arealen har ökat från 
9700 hektar år 1990 till uppskattningsvis 
28000 hektar år 2002 (RPS 2010).  

I RPS (RPS 2010) nämns att tidigare 
avskogning och dränering av markerna har 
orsakat en snabb minskning av inhemsk 
vegetation och sårbara naturmiljöer som 
exempelvis våtmarker. Uppskattningsvis hälften av den kvarvarande inhemska vegetationen, vilket 
uppgår till 143 000 hektar, finns på privat mark utanför de allmänna skyddsområden som finns i form 
av reservat och nationalpark. Taranaki Regional Council anser det nödvändigt att kontinuerligt 
informera och uppmärksamma markägare om hur viktigt det är att skydda den kvarvarande del 
inhemsk natur som finns i regionen och de stöttar och hjälper markägare i det arbetet (ibid). 

4 Studiens genomförande 

Studien genomfördes som en separat del av kursen Geografi III, Stockholms Universitet där fältarbetet 
var en sammanhängande del i en längre exkursionsresa. Under vistelsen i fältarbetsområdet gjordes 
intervjuer, litteraturstudier samt observationer i landskapet. 

Figur 5. Landformer i Taranaki-regionen.  
Källa: TRC, http://www.trc.govt.nz/geography- 
and-resources/ hämtad 2011-05-27 
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4.1 Avgränsning 

Studien begränsas till Taranaki-regionen på västra delen av Nordön med distrikten New Plymouth, 
South Taranaki samt del av Stratford, se figur 6. Fältarbetet utfördes under perioden 6-15 april 2011 
med utgångspunkt från Stratford, en centralt placerad stad i regionen. 

 Figur 6. Översiktskarta över Nya Zeeland och Taranaki-regionen med dess distrikt.  
Notera att delar av Stratford District inte tillhör regionen. 
 
 
Undersökningen behandlar interaktionen mellan introducerade domesticerade bin (honungsbin) och de 
inhemska arterna ur ett ekologiskt perspektiv. Det görs inga djupgående biologiska studier angående 
pollinerare och växter även om vissa aspekter tas upp i diskussionen. Dessutom begränsas studien till 
att belysa placeringen av bikupor relativt effektivt pollineringsområde med geografiska och 
ekonomiska hänsyn, inte huvudsakligen biologiska även om dessa kan ha ett samband. Studien 
avgränsas också gällande inhemsk vegetation, här undersöks två växtarter; manuka (Leptospermum 
scoparium) och kanuka (Kunzea ericoides) och dess inverkan på och av kommersiell pollinering. De 
två växterna används inom biodling och kommersiell pollinering som en växt och kallas övergripande 
för manuka, se mer under rubriken 3.4 Växter och grödor. 
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4.2 Metod och material 

I studien har semistrukturerade intervjuer använts. Totalt gjordes sex intervjuer med sju personer. Två 
intervjuer har genomförts med biodlare vilka är de två största kommersiellt inriktade biodlarna i 
regionen och dessa valdes ut för att representera biodling som näring. Två intervjuer genomfördes med 
odlare av avokado och passionsfrukt respektive kiwifrukt för att få fram perspektivet från de som 
använder och köper tjänsten pollinering. Dessutom intervjuades myndighetspersoner på Taranaki 
Regional Council (TRC) och Department of Conservation (DOC) för att belysa myndigheternas syn på 
kommersiell pollinering och naturskydd. Intervjuerna förbereddes med ett antal frågor som i stort 
styrde intervjuerna. Under intervjuerna gavs svar som ibland utvecklade nya spontana frågor. I vissa 
fall berättade respondenten om företeelser, biodling, grödor och annat som gav svar på frågorna direkt 
och således gav mer utrymme åt följdfrågor och spontana frågor. 

Frågor som ställdes under intervjuerna: 

Till biodlare: 

 Hur länge har du/ni varit biodlare? Hur många bikupor har du/ni? 
 Hur många biodlare finns det i Nya Zeeland? Hur många i Taranaki? 
 Erbjuder du/ni tjänsten pollinering? 
 Vill du/ni utöka er verksamhet? Finns det potential för det? 
 Hur marknadsför du/ni er? 
 Vilka väljer att använda kommersiell pollinering? 
 Vet du/ni något om interaktion mellan honungsbin och inhemska bin? Kan sjukdomar spridas 

mellan dem? Annan interaktion? 
 Har du/ni märkt någon förändring i populationerna hos honungsbin och/eller inhemska bin? 
 Nämn några bi-vänliga växter i regionen. 
 Finns det några kriterier att beakta när bikupor utplaceras vid grödor eller i skyddad natur? 

Till frukt- och grönsaksodlare: 

 Hur stor areal odlar du/ni för olika grödor? 
 När är det blomningstid? Om du/ni odlar fler grödor, är det samma eller olika blomningstider? 
 Betalar du/ni för pollineringstjänster? Har du bikupor från en eller flera biodlare? 
 Hur omfattande är kommersiell pollinering i Taranaki-regionen?  
 På vilket sätt har markanvändningen förändrats i Taranaki? 
 Vore det möjligt att enbart förlita dig/er på naturlig pollinering (utan bikupor på plats)?  
 Vet du/ni något om interaktion mellan honungsbin och inhemska bin? Kan sjukdomar spridas 

mellan dem? Annan interaktion? 

Till personerna på DOC och TRC ställdes frågorna med avseende på myndigheternas respektive 
inriktningar. Till DOC gällde frågorna i huvudsak hur biodling i naturreservat och nationalpark 
fungerar, kostnader, tillstånd och eventuell dialog mellan biodlare och DOC. Frågorna till TRC 
handlade till största delen om markägare och manuka, erosion och Pinus radiata. Frågan om 
interaktion mellan honungsbin och inhemska bin togs upp till samtliga respondenter. 

En kartbok (New Zealand Handy Atlas 2010) utgjorde underlag för grov uppskattning av områden 
med odlad mark och utplacerade bikupor men också för att identifiera reservat och manukaområden.  
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5 Resultat 

5.1 Biodling i Taranaki 

Här nedan redogörs resultatet från intervjuer angående hur biodlingen sker idag i Taranaki-regionen, 
den kommersiella pollineringens utbredning och omfattning samt angående växter och grödor som 
pollineras.  

Resultat från intervju med Stephen Black, biodlare, Urenui, 2011-04-07; 

Stephen Black och hans hustru Fiona har varit biodlare i ca 10 år, men kommersiellt inriktade och 
kunnat leva av verksamheten i företaget Bees-R-Us sedan 5 år. De har ca 800 bikupor utplacerade på 
egen mark eller på andras marker med tillåtelse eller mot betalning. De säljer honung i olika former – 
rå eller creamed (d.v.s. rörd eller vispad) och i olika ”smaker”. De säljer även pollen i burkar vilket i 
huvudsak används som hälsopreparat och bivax som kan användas i kosmetika eller som ljus. I 
Taranaki-regionen finns två kommersiellt inriktade biodlare. I Nya Zeeland finns idag ca 3000 
registrerade biodlare varav ungefär 300 är kommersiellt inriktade, de allra flesta är alltså hobbyodlare. 
Marknaden är också säsongsberoende – det tar tid att bygga upp kundkontakter och marknadsandelar. 
För biodlare i Nya Zeeland är pollinering (och honung) av kiwifrukt och manuka stora inkomstkällor. 

När det gäller situationen för biodlare och kommersiell pollinering i Taranaki-regionen idag menar 
Stephen Black att det inte finns någon storskalig ’Paid pollination’ här. En del biodlare ger som tack 
för tillåtelsen att ställa ut bikupor markägaren honung. Vissa biodlare betalar för att få tillgång till 
manuka och vissa markägare vill ha betalt för att biodlare ska utnyttja deras marker. Vissa markägare 
uppskattar och förstår värdet i bin som pollinerar deras växter – medan andra inte alls gör det. En del 
mjölkbönder bryr sig inte om hur marken mår så länge det inte påverkar mjölkproduktionen. Klöver i 
betesmarker och för utsäde behöver också bin och pollinering vilket alla inte verkar medvetna om. 
Vissa är väldigt hjälpsamma och kontaktar biodlare för att få pollinering på sina marker. Fruktodlare 
är också beroende av pollinering men betalar oftast inte för tjänsten även om några säkert skulle kunna 
tänka sig att göra det, speciellt om de har stor produktion. I Taranaki-regionen är fruktodlar-företagen 
oftast relativt små, men avokadoodlare betalar för pollineringstjänster.  

I regionen råder det konkurrens om speciellt manukaträden. En del biodlare kommer från Northland 
för att ställa ut bikupor på markerna i Taranaki. Det finns bara en begränsad mängd blommor och 
pollen att tillgå. Inga regler reglerar detta utan man får tillåtelse av markägaren. Biodlare behöver 
tillstånd av DOC för att få ställa ut bikupor i reservat och nationalparker och dessa tillstånd kostar 
pengar. Stephen placerar sina bikupor vid reservat, men på marker utanför där annan markägare gett 
sitt tillstånd. Bin flyger ca 3 km enligt Stephen Black. En del biodlare ställer ut bikupor olovandes i 
reservat vilket ger alla biodlare dåligt rykte.  

Manuka blommar under januari-februari i Taranaki vilket är senare än normalt i Nya Zeeland. Det är 
mycket viktigt att hålla reda på de olika blomningstiderna för olika växter och grödor. Dessutom är det 
viktigt att placera bikuporna vid blomningens början och ta bort dem (eller enbart ramarna i bikupan) 
när blomningen är över eller när andra växter börjar blomma. Stephen Black låter sina bikupor oftast 
stå på samma plats hela åter men byter ramar vid olika blomningstider. Det behövs en mix av 
markanvändning.  
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Markägare med ekologiska odlingar är angelägna om att få pollinering och kan möjligen betala för det 
enligt Stephen Black. Idag finns inte så många ekologiska odlare i regionen, de blir ofta 
utkonkurrerade av större konventionella odlare 

Utrensningarna av Varroa (se kap 3.3), 
sker genom byte av plastremsor med 
kemikalier i bikuporna var 6:e månad, 
se figur 7. Tidigare års import av bin 
gav upphov till nya virus så nu är det 
hårda restriktioner på import. Varroa 
gjorde att populationerna minskade 
kraftigt. Nu är det bättre kontroll och 
underhåll av bikupor för att undvika 
Varroa. Ferala (förvildade) honungsbin 
fanns tidigare innan Varroa kom till 
landet. 

Stephen anser att han har potential för 
utveckling och planer finns att anställa 
en person. Det är dock en kostnadsfråga 
och det är ganska svårt att få tag på 
rätt person. Han ser en ökande 
efterfrågan på sina produkter både 
från lokala aktörer och från 
specialbeställningar via nätet. De stora biodlarna vars produkter finns i den vanliga handeln är ”bara 
vanlig” honung medan de lokala kan erbjuda ”mer”. Folk gillar lokalt producerat. Smaken är 
annorlunda beroende på var och hur honungen är producerad även om pollen och nektar kommer från 
samma gröda. Han ser positivt på framtiden! Marknadsföring sker via hemsida och på lokala 
marknader vilka är de viktigaste delarna, radioreklam har inte gett så bra resultat. Bäst är att träffa 
människor på marknader. De har ett ganska stort upptagningsområde, från Hamilton, Auckland, ner 
till Wellington. Wellington är en bättre marknad än Auckland för deras del. Kring Auckland finns 
redan så många biodlare och det är svårt att få in en fot på marknaden. 

Blommor av kiwifrukt innehåller nästan enbart pollen och man behöver mata bina med socker. 
Fruktstorlek och kvalitet beror på hur många bin som besökt blomman och det kan behövas upp till 40 
besök av bin för att en frukt ska utvecklas. Bin behöver pollen till sina larver och bikuporna behöver 
ha många larver under den period kuporna står vid kiwiodlingar. Detta kräver förberedelse av 
biodlaren – det är inte bara att ställa ut några kupor och tro att allt sköter sig självt! Rätt antal bin i 
bikupan är också viktigt, kupan måste förberedas för vilken gröda som ska pollineras. 

Stephen Black berättar att en kommersiellt inriktad biodlare ställer ut ca 10-30 bikupor på ett ställe. 
Ser man färre kupor är det oftast en hobbyodlare. Det är praktiskt att ställa ut så många på samma 
ställe, det reducerar transportkostnader. Dock har Stephen bara 3 bikupor vid en passionsfruktodling. I 
det här fallet hjälper Stephen passionsfruktodlaren och odlaren hjälper Stephen och därför är inga 
pengar involverade i just den här utplaceringen. Ofta så fungerar det på det sättet mellan mindre 
biodlare och frukt- och grönsaksodlare. Enligt Stephen Black är 90 % av kiwifrukten som exporteras 
från Nya Zeeland beroende av pollinering men plantorna blommar bara ca 2 veckor om året. Bin måste 

Figur 7. Öppnad bikupa. Observera de vita plastremsorna som 
innehåller kemikalier som dödar Varroa parasiten. 
Foto: Maria Andwinge 
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ha mat resten av året också och dessutom behöver bin en tidig start på säsongen och den är mycket 
väderberoende.  

I Taranaki-regionen har kustområdet stora klöverarealer och största delen av de 8000 ton honung som 
exporteras från Nya Zeeland kommer från klöver och manuka. Vitklöverhonung anses bäst som 
bulkhonung av konsumenter och uppköpare. Stephen Black anser att Nya Zeelands viktiga export 
beror på vad myndigheterna gör. Industrin är beroende av exporten och myndigheterna kontrollerar 
införsel på inhemsk marknad och förhindrar storskalig import. Importhinder är egentligen inte bra 
tycker Stephen men samtidigt så skyddar den de inhemska aktörerna. Exporten av grödor och utsäde är 
beroende av bin och en gynnsam pollinering vilket kräver kontroll för att minimera risker. Det är svårt 
för Nya Zeeland att tävla med stora länders exportvolymer. Mer pengar behövs till studier och 
undersökningar om export och om värdet av pollinering och biodling. 

Resultat från intervju med Eltham Apiaries (Bryon, & Sonia Bluett, Philip), biodlare, Eltham, 
2011-04-12; 

Bryon och Sonia har varit biodlare sedan april 1965, Sonias far hade biodlingen tidigare men nu har de 
övertagit den. De är idag kommersiella biodlare med huvudsaklig inriktning på klöverhonung. Eltham 
Apiaries producerar mestadels bulkhonung förutom egen liten gårdsförsäljning. De har 680 bikupor 
idag men vill expandera och räknar med att öka till 750 nästa år. De vill på sikt utöka biodlingen och 
komma upp i det antal (2000 bikupor) som Sonias far hade när han drev verksamheten och det finns 
också förutsättningar att växa till den storleken. Eltham har en anställd (Philip) och ibland hjälper 
släktingar till med arbetet. Varroa-parasiten orsakade en nedgång i bi-populationerna både lokalt och 
nationellt när den dök upp i Nya Zeeland men nu ökar populationerna successivt igen. 

Idag finns ca 3000 registrerade biodlare i Nya Zeeland, mot 4000 innan Varroa dök upp. Majoriteten 
av dessa är små biodlare, uppskattningsvis har 180 biodlare fler än 500 bikupor. På frågan om hur 
många kommersiella biodlare det finns i Taranaki räknar de upp Stephen Black (Bees-R-Us), Adrian 
King, de själva, samt en biodlare i Inglewood med inriktning mot manuka. Eltham Apiaries 
marknadsför sig genom rådgivning och har en del samarbete med skolor. De har en stor skylt vid 
vägen och en liten gårdsförsäljning. Eftersom de är bulkproducenter är deras kunder till största delen 
större uppköpare/exportörer. De upplever att de kunder som behöver dem kontaktar dem direkt – de 
behöver inte så storskalig marknadsföring. 

Tidigare var biodlarna i området vänner och uppgörelser gjordes vilka marker som skulle användas av 
vem och hur de skulle placera sina kupor. Idag har de goda relationerna ersatts av konkurrens och 
biodlarna pratar inte så mycket med varandra. Man aktar sig för att tala om var bra platser för bina 
finns – då finns risk att någon annan är där före en nästa år! Förr fanns avlönade ”apivisors” – 
rådgivare som åkte runt. Nu finns dessa mer på frivillig basis. Bryon, Sonia och Philip anser inte att 
National beekeepers association of New Zealand (NBA) gör så mycket för den vanliga biodlaren, de 
utger en tidning några gånger per år och de anordnar ett årligt möte. 

Eltham Apiaries erbjuder inte pollineringstjänster. Bryon, Sonia och Philip menar dessutom att den 
eftertraktade manukahonungen är en ”guldrush” och vill inte vara en del av den verksamheten och 
marknaden. De får tillåtelse av markägare att ställa ut bikupor – och betalar oftast med honung. Det 
blir en s.k. ”win-win”-situation. Markägare vill kanske ha lite honung för besväret att ha kupor och bin 
på sina marker och för att biodlaren då och då kommer på besök på markerna för att se till bikuporna. 
När kuporna ställs ut sker det oftast med 12-14 bikupor i 2 rader med ca 2-3 meters mellanrum för att 
undvika ”drifting”. Här i regionen är den dominerande vindriktning från väst eller syd vilket gör att 
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kuporna behöver vindskydd från de riktningarna. Ibland kan bikuporna ställas lite lägre i dalar för att 
undvika vinden. Det finns också tecken på att bin hellre flyger uppåt i sina födosök än neråt. 

Klöver odlas för bete och för frö-marknaden. Successionsordningen på betesmarker är först rajgräs 
sedan klöver för att få en bra balans i marken eftersom klöver är kvävebindande. Detta gör att mindre 
areal behövs för lika många betesdjur. 

Bryon nämner att det finns en ”Honey Marketing Board” som fungerar som en nationell ”fond” som 
köper upp honung för export och kontrollerar eventuell import samt priser. Av försäljningspriset går 
40 % tillbaka till biodlaren.  

Resultat från intervju med Gavin Stilwell, frukt- och grönsaksodlare, Urenui, 2011-04-14; 

Gavin Stilwell har varit verksam som frukt- och grönsaksodlare i 20 år, men i 2 år på den mark han 
har idag. Odlingen är hans primära inkomst och han odlar frukten konventionellt och inte ekologiskt. 
Han har ca 150 träd med avokado på ca 8 hektar mark, 1 tunnland passionsfrukt och 4 tunnland 
sötpotatis (kumara). De olika frukterna blommar vid något förskjutna perioder, avokadon blommar 
mellan mitten på oktober och december och blomningen kan vara mycket kort, se figur 8. 

Passionsfrukten blommar från 
november och i princip hela 
vintern. De blommade fortfarande 
när intervjun utfördes (egen 
observation).  

Stilwell har endast bikupor från 
Stephen Black, Bees-R-Us och de 
placeras ut när blomningen har 
kommit igång. Av ca 100 
utplacerade bikupor tas några 
kupor bort och andra står kvar 
hela året och övervintrar även på 
Stilwells marker. Stephen Black 
ser till att bin och bikupor är i bra 
skick när de utplaceras. Mellan 10 
och 12 bikupor per hektar vid 
avokadoodlingen är ett lämpligt 

antal, avokado är inte så populärt bland bin och det krävs att de placeras ut i rätt tidpunkt. Däremot 
älskar bin passionsfrukt. Bin behöver också relativt mycket vatten och det är önskvärt att det finns en 
vattenkälla i närheten.  

Utplaceringen på markerna sker med hänsyn till sol under dagen och speciellt viktigt är morgonsolen 
som värmer upp bikupan. Då vaknar bina tidigt och ger sig ut på födosök. I Nya Zeeland betyder detta 
att i placeringen bör hänsyn tas till bästa möjliga solinstrålning från norr och öster. Vindskydd är 
också viktigt men inte så betydelsefullt på Stilwells marker då dessa är relativt skyddade. 
Domesticerade bin svärmar en del under sommaren – då ringer han till Stephen Black som kommer 
och samlar in dem till nya kupor. En erfarenhet som Stilwell har är att bin gillar blå färg. 

Stilwell anser att ’paid pollination’ är en underskattad verksamhet, många har för få bikupor på sina 
marker och skulle behöva fler för att få en bra skörd, men de flesta tänker inte på det. Efterfrågan 

Figur 8. Bikupor vid avokadoträd. Foto: Maria Andwinge 
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kommer förmodligen att öka och då kommer det att finnas potential för fler biodlare i regionen. 
Samtidigt har markanvändningen förändrats i Taranaki-regionen. Hortikultur har minskat medan 
mjölkproduktion är dominerande och även köttproduktionen ökar, speciellt runt Stratford och 
Inglewood. 

Resultat från intervju med Barry Gopperth, Kiwifrukt ekologisk odling, Opunake, 2011-04-12; 

Gopperth har 2 hektar med kiwifrukt. Tidigare odlade han tomater, broccoli och kål men nu endast 
kiwifrukt. På hans marker placeras det ut 12 bikupor som stannar under blomningstiden under 
december, oftast från 5 december, och står kvar ca 3 veckor eller till 10 % av blomningen återstår. 

Han betalar efter överenskommelse per säsong. Det brukar vara ett samarbete under ca 4 år och han 
använder idag bara bikupor från Bees-R-Us (Stephen Black). Barry Gopperth tror att kommersiell 
pollinering inte var så vanligt förr men blir allt vanligare nu. För 20 år sedan gick det bra med 
”naturlig” pollinering men frukt- och grönsaksodlare är idag i princip beroende av honungsbin. Dock 
har Gopperth märkt att humlorna ökar i antal och kommer tillbaka vilket är bra för de är bättre 
pollinerare. 

På frågan om han tror att det förkommer någon interaktion mellan inhemska bin och honungsbin 
svarar han - Ja, det tror jag. Sjukdomar och virus kan säkert spridas mellan dem – men jag vet inte 
säkert. 

När det gäller markanvändningen i Taranaki-regionen menar Gopperth att mjölkbönders verksamhet 
växer sig större och större medan verksamheter inom hortikultur minskar i antal och omfattning. För 
en odlare är det aktuellt med kommersiell pollinering (’paid pollination’) när stora arealer används till 
en gröda. 

På frågan om han kommer att utöka sin odling och behöva mer pollination svarar han - Nej, idag har 
jag bra kontroll på det jag har. Blir det större krävs anställda och det blir kostsamt. Jag är nöjd som jag 
är – vill inte utöka affärerna. 

5.2 Naturskydd och pollinering 

Här redogörs för de svar som framkom i intervjuerna som rörde naturskydd, pollinering och 
interaktion mellan honungsbin och inhemska bin. 

Resultat från intervju med Stephen Black, biodlare, Urenui, 2011-04-07; 

Enligt Stephen Black sätts många bikupor ut i australiensiska reservat och historier cirkulerar om att 
bina där interagerar med inhemska bin och förorsakar svält bland de inhemska. Stephen tror inte att 
förvaltade bin har någon direkt interaktion med inhemska bin. De inhemska är huvudsakligen 
solitärbin. Han är dock osäker och vet inte riktigt men oroar sig för om samma sak kan ske i Nya 
Zeeland.  

Stephen betonar att vi måste vara säkra på att det finns växter för bin hela säsongen. Bin behöver 
också en god blandning av pollen och nektar från olika typer av växter, diversitet är viktigt. En 
möjlighet är att plantera mer inhemska växtarter som är bra för bin i randområden vid bäckar och 
gränser, det är effektivt och är bra för många arter. Tar man bort en växt bör man återplantera med 
annan växt som har samma blomningsperiod. Idag sker en del rensning och borttagande av växter som 
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anses vara ogräs och onyttiga 
buskage utan att ta hänsyn till att de 
kan vara viktiga växter för bin, se 
figur 9. Han betonar också att bin är 
en viktig del av näringskedjan då 
stor del av människans mat är 
pollinerad av bin och bin behöver 
blommande växter under stor del av 
året, inte bara när våra grödor 
blommar. 

Stephen Black anser att en bra 
biodlare tar hand om sina kupor och 
är noggrann när de placeras ut. 

Några biodlare som inriktar sig mot 
manuka bryr sig inte om sina kupor 
vilket ställer till problem som gör att 

alla biodlare får dåligt rykte. Sen finns det alltid klagomål – biodlare måste alltid vara försiktiga och 
lyhörda. Folk från städerna är ibland mer toleranta mot bin än andra är! Kan kanske bero på 
utbildning? 

DOC indikerar en ökad placering av bikupor utan tillåtelse i reservat. Man måste betala för att få ställa 
bikupor i reservat. Biodlarna och deras organisation har inte någon direkt dialog med DOC – de har 
rykte om sig att vara svåra att ha att göra med. Stephen Black har skickat brev till DOC just för att 
försöka få till en dialog men har inte fått svar.  

Resultat från intervju med Eltham Apiaries (Bryon & Sonia Bluett, Philip), biodlare, Eltham, 
2011-04-12; 

Manuka, phutukawa, rata (north) och kamahi är inhemska växter som är lämpliga för bin. Områden 
som är lämpliga är lite beroende på var och när de (DOC) lägger ut bekämpningsmedlet ”1080” 
och/eller annat gift för possumkontroll och bekämpning. Eltham Apiaries har en viss dialog med DOC 
genom att DOC kontaktar dem när de lägger ut bekämpningsmedlet ”1080” på Mt Taranaki. Dessutom 
har de en pågående kontinuerlig dialog med markägare angående eventuell användning av olika 
medel. Pesticider anses inte vara ett så stort problem. 

På frågan om Eltham Apiaries har tillåtelse att placera ut bikupor i reservat eller nationalparker svarar 
de - Nej. Det är så mycket pengar i den verksamheten. Ofta används helikoptrar för att lyfta ut bikupor 
på plats vilket är en stor kostnad. Dessutom kan man inte kontrollera sina bikupor under säsongen – de 
står ofta utplacerade otillgängligt ute i reservaten. Då är klöver en bättre affär där man samtidigt kan 
ha kontroll på, och göra inspektioner av kuporna. 

De tror inte att det finns någon direkt interaktion mellan inhemska bin och honungsbin. De ser en del 
inhemska bin på markerna runt omkring men tror inte att de påverkas av honungsbin. 

För ca 60 år sedan var Taranaki ett bra ställe för biodling, men nedhuggning av häckar och skog 
(naturlig vegetation) har gjort att det inte är det längre. Klöver behöver ca 18 grader i marken för att 
blomma och kustzonen är idealisk med relativt mycket sol och bra jordmån för klöver. Klimatet kan 

Figur 9. Ungt manukaträd. Foto: Maria Andwinge 
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dock vara lite problematiskt, fortfarande lite för lite sol och kyligt för att det ska vara helt optimalt, 
dessutom är det relativt mycket nederbörd i regionen och kan jämföras lite med regionen West Coast 
på Sydön. Å andra sidan gör dessa förutsättningar att här inte är så stor konkurrens mellan biodlarna. 

Resultat från intervju med Mere Mokoraka och C Rendall, Department of Conservation (DOC), 
2011-04-11; 

Biodlare vill ibland ställa ut bikupor i reservat och i nationalparker. Eftersom biodling är en 
kommersiell företagsamhet sker en form av beviljande och biodlare får tillåtelse att placera kupor mot 
en avgift på en viss plats under en 10-års period. Avgiften för platsen är 1330 NZD (netto) för 
perioden. Dessutom tillkommer 20-30 NZD för varje bikupa som ställs på plats per säsong. Storleken 
på avgiften per bikupa är en förhandling mellan biodlare och DOC. Det är ingen differentierad avgift 
beroende på typ av reservat. Biodlarna själva bestämmer var de vill placera bikuporna, de utser en 
plats som verkar vara lämplig och söker tillstånd för den platsen. Manukaträd är målet och bikuporna 
brukar vara ca 8 stycken i grupp. Bikuporna står på plats under säsongen, oftast 6-8 veckor under 
perioden november – februari. En del biodlare har licens för att ställa ut bikupor med helikoptrar. 

På frågan om det har förekommit några problem runt bikuporna eller om besökare har haft besvär av 
bin svarar M. Mokoraka att det inte framkommit klagomål i Taranaki. Biodlarna ställer kuporna oftast 
utom synhåll och undanskymda. De ställer inte till besvär. 

I regionen förekommer vissa problem med bikupor utan tillstånd. Alla biodlare ska ha 
registreringsnummer på alla bikupor – då kan man se varifrån de kommer. Dessvärre har inte alla 
synliga registreringsnummer vilket är ett problem som förekommer, dock är de relativt få. I Wanganui 
(en grannregion) har de däremot ganska stora problem med illegala bikupor. De kan komma varifrån 
som helst. Wanganui har problem idag, men den ökande konkurrensen och värdet av manuka gör att 
problemen väntas öka även i Taranaki-regionen. För att stävja problemet med illegala bikupor tar 
DOC kontoret i Taranaki råd från DOC kontoret i Wanganui där de idag har en viss dialog med 
biodlare. Tidigare har det inte förekommit så mycket individuell kontakt och dialog i Taranaki. 
Eftersom det är ett säsongsrelaterat arbete och illegala manuka-utnyttjare är ett relativt nytt fenomen 
har de idag ingen direkt dialog, men DOC i Taranaki vill gärna ha det i framtiden. 

M. Mokoraka och C. Rendall menar att skyddsvärda områden blir reservat för den ”naturliga” 
vegetationens skull, inte för att rädda eller bevara specifika arter av växter eller djur. De vet inte om 
inhemska bin interagerar med honungsbin eller om sjukdomar kan spridas mellan dem. De har också 
svårt att säga om de konkurrerar om samma föda då de inhemska i huvudsak är solitärbin och inte har 
den sociala struktur som honungsbin har. Däremot anser de att getingar kan vara ett problem då de är 
konkurrenter med bin och fåglar om nektar. 

Manuka växer i huvudsak i den mer kuperade terrängen och inte ute på slätten. Successionsordningen 
ger att först kommer gräs och sedan manuka, den behöver inte planteras. Det finns absolut pengar i att 
som markägare låta manukan växa och få en inkomst från biodlarna som vill utnyttja den istället för 
att odla Pinus radiata, som annars ofta planteras på sluttningar som är för branta för att vara lämpliga 
som betesmarker. På frågan om andra växter än manuka kan vara av intresse för biodlare svarar M. 
Mokoraka och C. Rendall att de inte vet. 
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Resultat från intervju med Gavin Stilwell, frukt- och grönsaksodlare, Urenui, 2011-04-14; 

Värdet av pollinering ska inte underskattas, utan honungsbin skulle inte skördarna kunna hållas på en 
rimlig nivå. Samtidigt ökar antalet humlor i området vilka är bättre pollinerare, de startar tidigare på 
morgonen och slutar inte förrän sent på kvällen. En del anser att inhemska bin är på väg återhämta sig 
efter att Varroa-parasiten slog hårt mot dem i början på 2000-talet. Runt Stilwells marker finns en del 
manukaträd men de har betydligt större utbredning i regionens östra och södra delar. Manuka och 
kanuka har en blomningstid på 4-6 veckor men under olika perioder. Många gånger får bin pollen och 
nektar från exempelvis rewarewa (inhemskt träd) vilket har en lämplig blomningstid på hösten och 
vintern. Då behöver inte bikuporna så mycket extra socker och protein. 

Interaktionen mellan domesticerade bin (i bikupor) och Varroa-parasiten gjorde att stora delar av de 
vilda binas samhällen slogs ut. Stilwell tror att de nu har blivit resistenta och därför är på väg tillbaka. 
De inhemska bina är svarta och ganska aggressiva men de är ännu relativt sällsynta. Getingar kan 
också ge honungsbin en match både gällande föda till viss del men också att getingarna kan angripa 
bin. Ett sätt att hålla nere antal getingar är att förgifta dem i deras bon.  

Resultat från intervju med Quin Amoore, Taranaki Regional Council (TRC), 2011-04-14; 

Det finns två aspekter på biodling och kommersiell pollinering i Taranaki-regionen, dels där frukt- och 
grönsaksodlare eller markägare med andra grödor betalar för tjänsten pollinering och dels där biodlare 
betalar för tillgång till manukaträd. När biodlare får betalt uppgår betalningen ofta till ca 20-30 NZD 
per bikupa och för att få en vinst av denna verksamhet behöver biodlaren ställas ut ca 100 kupor. Man 
beräknar ungefär 1 bikupa per 
hektar gröda. På många 
ställen vill man få bort 
manukaträd och buskar för att 
utöka andelen betesmark eller 
för att kunna odla Pinus 
radiata. Oftast sprayas 
manuka med kemikalier som 
får den att dö. Nu vill dock 
myndigheterna öka skyddet av 
”naturlig” mark och 
markägare som låter bli att 
exploatera sin mark slipper 
skatt på den markandelen. Det 
har också kommit nya regler 

som har med klimat-
förändringen att göra och 
hur denna ska bemötas. 
Exempelvis vill man 
förhindra markerosion och klimatbalansera utsläpp.  

Arealer med manuka minskar något i regionen. Dock tror Quin Amoore att om markägare kan få bättre 
ekonomi genom att ha kvar manuka och låta den inbringa en liten inkomst så kommer det att bli mer 
attraktivt, se landskapet i ”hill country” i figur 10. Regionen har fina manukaområden men idag är det 
mestadels biodlare från andra regioner som kommer hit och nyttjar manukan och allt fler vill ta del av 

Figur 10. Vy över ”hill country” i Taranaki. Notera områden med 
sparad skog. Foto: Maria Andwinge 
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den. På privat mark finns inga problem med illegalt utplacerade bikupor. Bikuporna placeras ut via 
vägar (bil eller fyrhjuling) eller via helikopter. Helikopter är oftast dyrt och förtjänsten minskar med 
sådan utsättning, dock kan det behövas vid svårtillgängliga platser. 

I Taranaki är andelen köttproduktion (biff och får) under landets medelvärde medan 
mjölkproduktionen har växt sig dubbelt så stor på senare år. Dessutom har de ekonomiska 
drivkrafterna (avkastning från Pinus radiata) gjort att manuka sprayas allt mer. Klöver växer inte och 
odlas inte på sluttningar i ”hill country” i den östra delen av regionen utan på flackare marker. 
Klöverodling för frö och utsäde odlas inte så mycket i Taranaki. Fröodling behöver en hög andel 
pollinering för att bli produktiv. 

Quin Amoore vet inte om honungsbin och inhemska bin på något sätt interagerar med varandra. Han 
anser det vara en intressant fråga och om de interagerar är det allvarligt och behöver utredas mer. Han 
tror inte att de direkt tävlar om samma föda, där kan nog fåglar som också – precis som bin – behöver 
nektar, vara en större konkurrent. Amoore är också osäker på om antalet inhemska bin ökar eller 
minskar. På frågan om han tror att ’paid pollination’ kommer att öka och bli mer utbredd svarar Quin 
Amoore att han tror att grödor som frukt- och grönsaker kommer att behöva ökad pollinering.  

6 Diskussion 

6.1 Område och avgränsning 

Att studien kom att behandla Taranaki-regionen i Nya Zeeland var ett beslut som togs av 
kursansvariga för kursen Geografi III (GE5001) på Stockholms Universitet. För den här studien var 
Taranaki ett relativt bra val även om frågor ställdes från vissa respondenter om varför undersökningen 
gjordes i just detta område. Det är ingen stor biodlar-region och har heller ingen omfattande 
hortikultur men å andra sidan har de östra delarna vissa problem med jorderosion och manukaträdet är 
relativt vanlig i regionen. De här förutsättningarna gav goda möjligheter att studera fenomenet ’paid 
pollination’ på ett relativt överskådligt sätt.  

Avgränsningarna inom studien gjordes med avseende på frågeställningarna. Taranaki-regionen som 
administrativ avgränsning underlättar jämförelser av exempelvis statistik. Inom Taranaki-regionen 
finns tre distrikt, New Plymouth, South Taranaki och Stratford, dock inte hela Stratford utan endast en 
del av detta distrikt, se figur 6, sid 15. I studien behövdes dock inte någon statistik på distriktsnivå 
vilket hade kunnat ställa till problem vid eventuella jämförelser.  

En annan avgränsning gällde inhemska växter. Manuka (och kanuka) utsågs som lämpliga 
studieobjekt på artnivå på grund av dess likhet med varandra. Beslutet till denna avgränsning togs 
under själva fältarbetet främst på grund av att flera respondenter nämnde manuka som en betydande 
och viktig växt i samband med biodling. I studiens tidiga skede, innan fältarbetet startade, saknades 
djupare kunskap om de specifika växterna i regionen vilket till största delen berodde på att 
bakgrundskunskapen om svensk natur och växtlighet i förhållande till landskapet inte gav någon 
vägledning i Nya Zeeland med dess specifika vegetation och speciella arter.  

Studien belyser geografiska aspekter och ekologiska samband med avseende på kommersiell 
pollinering. Ekologi anser jag ligga relativt nära geografin på grund av sin kärna av landskapskontext 
och övergripande rumsliga komplexitet. Inom den tidigare forskningen inom den här studiens ämne, är 
biologin relativt dominerande (Raven et al. 2005; Bennik 2009; Batáry et al. 2010) men min 
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undersökning vill lyfta fram geografin som sammanhållande länk och med den ett större fokus på 
människans roll som förvaltare och nyttjare av ekosystemtjänster som kommersiell pollinering kan 
anses vara. Det kan givetvis invändas mot detta, biologin är viktig, men i denna studies 
frågeställningar och omfattning ryms inte någon biologisk undersökning. Av samma anledning 
undersöks placering av bikupor i första hand i förhållande till ekonomi, geografi och ekologi. Andra 
kan dock hävda att utan hänsyn till biologi (växters och bins funktion) kan inte bikupor placeras ut på 
lämpligast sätt. Å andra sidan kan geografin och ekologin (växter och bins interaktion) tillsammans 
med ekonomi anses mer relevanta i en studie som den här då ekonomin är en stark drivande kraft i 
både en näring som biodling och inom naturskydd. 

6.2 Teoretisk bakgrund och källkritik 

Den teoretiska bakgrunden är till stor del biologisk information om pollinering, sjukdomar, växter och 
bin men också till viss del historia och ekonomi. Att sålla bland den mängd material, artiklar och 
böcker om bin och växter som är publicerade är svårt. Studien har huvudsakligen begränsat urvalet till 
Apis mellifera, honungsbiet, som används i Taranaki även om studier som handlat om insekter som 
pollinerare till viss del använts där skillnaden mellan insekterna inte har haft relevans. Med relevans 
menas här att skillnaderna hos insekterna inte har påverkat den aspekt som den här studien har 
uppmärksammat. Där det har varit intressant med jämförelser mellan olika insektstyper har dessa 
tagits med, exempelvis i de svenska studierna av Sjödin (2007) och Sjödin et al. (2008). Där framgår 
vilka insekter som påverkas respektive inte påverkas av betestryck. Det har relevans för den här 
studien då stora delar av regionen är betesmark eller kan komma att användas till betesmark. 
Jämförelser som inte ansetts relevanta är exempelvis jämförelser mellan svensk vegetation och 
fältarbetsområdet. Det är sådana stora skillnader i artsammansättning och vegetationstyper att sådana 
jämförelser inte blir rättvisande.  

I andra delar har källorna uttryckt divergerande information, det gäller i första hand historiska 
uppgifter och en del data gällande manuka och kanuka. De historiska uppgifterna som använts som 
källor kommer huvudsakligen från Nya Zeeland då dessa ansetts mest relevanta och rättvisande. När 
det gäller manuka och kanuka fanns information om morfologi i många olika källor. Här valdes ingen 
speciell källa utan istället presenteras växterna med relativa värden exempelvis ”högre än…” istället 
för ”upp till 15 meter högt”. Det kan diskuteras om detta är det mest lämpliga sättet att använda källor 
men i det här avseendet fanns heller ingen anledning att hävda exakta data då det inte har relevans för 
studien. 

Medvetet har information sökts från olika typer av källor, dels böcker som i många fall innehåller väl 
beprövade metoder eller allmänt känd kunskap, dels har publicerade artiklar och avhandlingar använts 
som källor för en del ny och specifik information, exempelvis Bennik (2009) och Bromenshenk et al 
(2010). Vidare har databaser hos Massey University i Palmerston North och Puke Ariki-muséet i New 
Plymouth använts för specifik information, dessutom har internet använts i relativt hög grad för 
informationssökning på exempelvis myndigheters och organisationers hemsidor. Artiklar från 
dagstidningar kan visa på strömningar och debatter i samhället och kan vara lämpliga källor i viss 
mån. I en tidningsartikel av Masters (2010) intervjuas en forskare som på annat ställe i den här studien 
används som källa, vilket kan vara ett uttryck för att personen är insatt och kunnig i ämnet. Nackdelen 
med denna typ av källor kan vara att personer som sticker ut hakan längst är de som citeras i artiklar, 
utan att andra åsikter eller aspekter av ämnet får plats. 
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När det gäller sjukdomar och risker har information i huvudsak sökts via biodlarföreningar och i viss 
mån myndigheter. Biodlarföreningar har intresse av att dels informera aktiva om risker och 
förebyggande av sjukdomsutbrott, dels en god bi-hälsa som gynnar industrin och deras aktiviteter på 
kommersiell eller hobbynivå. Viss information kommer även från respondenter. Mitt intryck av 
biodlarföreningarnas information är att dessa är relativt öppna med de risker som finns och är ofta 
aktiva för att ny information ska spridas. En anledning till en viss skepticism gällande den information 
som biodlarföreningar framhåller skulle kunna vara att de i viss mån överdriver risker för att mer 
resurser ska läggas på exempelvis forskning om sjukdomar eller att industrin på så sätt ska få mer 
publicitet.  

De intervjuade respondenterna gav information om kommersiell pollinering och naturskydd i 
regionen. Biodlarna är kommersiellt inriktade och valdes på grund av detta, möjligen hade det varit av 
intresse att höra en hobbybiodlare om deras syn på pollineringstjänster, å andra sidan görs i studien 
ingen åsiktsundersökning. Dock hade deras synpunkter och kunskap om eventuell interaktion mellan 
honungsbin och inhemska bin kunnat vara av värde. Frukt- och grönsaksodlarna intervjuades efter 
rekommendation från biodlare vilket möjligen har kunnat inverka på resultatet på grund av att de är 
relativt små aktörer. Å andra sidan är aktörer inom hortikultur i regionen generellt inte är så stora. En 
brist i respondentmaterialet är att större markägare med betesmark och markägare med manuka 
saknas. Deras syn på markanvändning, kommersiell pollinering och naturskydd hade varit värdefull. 
Personal från DOC och TRC valdes dels efter rekommendation från andra personer, dels för deras 
engagemang och arbetsuppgifter inom detta ämne. Urvalet av dessa personer hade möjligen kunnat 
göras annorlunda med en central förfrågan efter lämpliga respondenter.  

Det har varit svårt att få fram viss statistik då många uppgifter för Taranaki-regionen är markerade 
som ”ej tillgängliga” eller ”saknas”. 

6.3 Metod och material 

Metoden som användes i denna studie, semi-strukturerade intervjuer, valdes dels med hänsyn till 
möjligheter att styra intervjun med hjälp av förutbestämda frågor, dels för att spontana berättelser av 
respondenterna också var önskvärda. Att i viss mån kunna styra intervjun kändes nödvändigt för att 
rama in samtalet och kunna få svar och information som var relevanta för frågeställningen. Delvis kom 
de mest intressanta och givande svaren av de spontana följdfrågorna vilket också visar styrkan av 
intervju i samtalsform. En enkät eller formulär med helt förutbestämda frågor kunde ha missat viktiga 
aspekter. Samtidigt ska framhållas svårigheten med intervjuer i samtalsform på ett främmande språk. 
Till viss del kunde intervju-situationerna kännas ovana och risken för missuppfattningar eller rena 
feltolkningar var uppenbar men kunde avhjälpas genom att ställa frågan på nytt eller visa att ett 
tydligare svar behövdes. Frågor till biodlare riktades huvudsakligen mot biodling, pollinering och 
verksamheten medan frågorna till myndighetspersoner till största delen rörde exempelvis naturskydd. 
Dock berörde frågorna till alla respondenter de olika delar som finns i studiens frågeställningar. 

Materialvalet gjordes med praktiska hänsyn. En mindre kartbok (New Zealand Handy Atlas 2010) 
bedömdes som tillräcklig för att ett par av respondenterna skulle kunna peka ut viktiga områden för 
deras utplacering av bikupor och för att identifiera huvudsakliga manuka-områden. Möjligen hade 
topografiska kartor i lämplig skala varit önskvärt men dessa befanns vara dyra och hade behövts i stort 
antal. Kartboken fyllde sitt syfte och ansågs vara god nog för studiens omfattning. 
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6.4 Resultatdiskussion 

Biodling i Taranaki 

Både Bees-R-Us (Black 2011) och Eltham Apiaries (2011) anger att de idag är kommersiella biodlare. 
Dock har de lite olika inriktning med sin verksamhet, men ingen av dem föder upp drottningar för 
försäljning. Biodling i Taranaki är idag ingen stor industri och ’paid pollination’ är ingen 
framträdande verksamhet i regionen. Dock anser båda biodlarna att möjligheter finns för utökning av 
deras egen verksamhet. Figur 11 visar utbredningen av deras bikupor idag. 

 
Figur 11. Karta över utbredningsområden 

Enligt den statistik som presenteras i kapitel 3.1 har antalet kommersiella biodlare i hela Nya Zeeland 
ökat, från 347 till 391. Siffrorna visar en mycket liten minskning mellan år 2000 och 2001, vilket kan 
vara en indikation på att Varroa-kvalstret, som upptäcktes i Nya Zeeland under år 2000 (NBA 2011, 
internet) även påverkade kommersiella biodlare. Dock är minskningen mycket liten och kan ha andra 
förklaringar. Möjligen drabbades hobbyodlare hårdare än kommersiella odlare på grund av exempel 
ekonomiska skäl att inte kunna skydda sina bikupor på effektivt sätt, vilket inte ger någon effekt på 
denna statistik. Att Black (2011, intervju) och Eltham Apiaries (2011, intervju) som båda nämner att 
Varroa påverkade bi-populationer även syftade på att hobbyodlare drabbades är mycket troligt.  

För frukt- och grönsaksodling är pollinering viktigt, oavsett om den kommer ifrån honungsbin eller 
andra insekter (Keogh et al. 2010) I Taranaki placeras bikupor ut dels för att hjälpa varandra till en 
”win-win” situation (Black 2011, intervju) med syftet att få honung och pollinering av grödor, dels på 
ett kommersiellt sätt genom en mer omfattande utplacering på större arealer (Stilwell 2011, intervju).  

Då hortikulturen inte är så omfattande i Taranaki och arealen frukt- och grönsaksodlingar inte är så 
stor (ibid) är det lätt att det stannar vid en vänskaplig relation mellan biodlare och frukt- och 
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grönsaksodlare. Gopperth (2011, intervju) menar också att för en ökad kommersialisering av 
pollineringen krävs större arealer medan Black (2011, intervju) dock hävdar att avokadoodlare betalar 
för tjänsten. Det kan bero på att avokado möjligen odlas i större arealer (se tabell 2, sid 11) eller att 
avokado inte är så populärt bland bin så det behövs en mer noggrann utplacering av bikuporna i tiden 
vilket Stilwell (2011, intervju) nämner under intervjun. 

Klöverodling i Taranaki för fröproduktion och utsäde är inte så omfattande så att den ger några större 
effekter på den kommersiella pollineringen (Amoore 2011, intervju). Den klöver som exempelvis 
Eltham Apiaries använder till sin bulkhonung kan anses härröra i första hand från växtföljder i 
betesmarken där markägaren önskar en kvävefixering i marken. Om det är som Black (2011, intervju) 
hävdar, att vissa mjölkbönder inte tar hand om sina marker ordentligt kan information om 
kvävefixering och dess nytta för marken 
också vara en potential till ökad kom-
mersiell pollinering. Om betesmarkerna får 
en större inblandning med klöver ger detta 
bättre underlag för utökad verksamhet för 
exempelvis biodlare. Möjligen kan det 
medverka till att fler hobbyodlare ser 
tillfället att gå över till kommersiell 
verksamhet. Exempel på betesmark i 
Taranaki-regionen visas i figur 12. 

När det gäller manuka kan ses en motsatt 
aspekt av kommersiell pollinering, biodlare 
betalar för åtkomsten och möjligheten att 
placera ut bikupor där träden växter 
(Mokoraka & Rendall 2011, intervju). Enligt Black (2011, intervju) är manuka värdefull för biodlare 
och de kommer även från andra regioner för trädens skull. Honungen får en speciell smak och högre 
pris och marknadsförs för sina speciella anti-inflammatoriska egenskaper och hälsoprofil (egen 
observation). Om det verkligen är sådana undergörande effekter av manuka-honung eller om det är en 
form av överdriven marknadsföring eller ”guldrush” som Eltham Apiaries (2011, intervju) uttrycker 
det, återstår att undersökas även om Lin (2010) menar att honung från manuka kan ha viss effekt på 
enterobakterier. Intressant blir det även att följa arbetet med den studie som har fått finansiering av 
PGP (MAF 2011, internet). Studien går ut på att förbättra och säkra tillgång och avkastning av 
medicinsk manukahonung (ibid). 

Att Black (2011, intervju) hävdar att DOC indikerar en ökning av antalet illegalt utplacerade bikupor 
vid naturreservat och Nationalparker även om DOC själva (Mokoraka & Rendall 2011, intervju) tonar 
ner frågan visar på att manuka är åtråvärt och konkurrensen om träden är hård. Effekterna av detta kan 
ses genom ökad konkurrens mellan biodlare men även att det finns incitament för markägare att låta 
manuka växa för att på så vis få en viss utkomst av markanvändningen.  

Naturskydd och pollinering 

Naturskydd i Taranaki är i huvudsak begränsat till de naturreservat som finns i regionen samt Mt 
Egmont National Park. Naturskydd kan dock anses vara mycket mer än speciella utpekade områden 
genom exempelvis att de betesmarker man har inte dräneras på näring eller att diken och ekotoner får 
ha kvar en viss vegetation till skydd för fåglar och insekter. Black (2011, intervju) påpekar att bin 
behöver föda under hela året, inte bara när våra grödor blommar. För att honungsbin ska kunna 

Figur 12. Betesmark runt Eltham vid foten av  
Mt Taranaki. Foto: Maria Andwinge 
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användas på ett effektivt sätt för honungsproduktion bör omgivningen runt bikupan innehålla växtarter 
som blommar under hela året. Om det tas bort växter som anses vara ogräs bör återplantering ske med 
växter som har samma blomningstid. Dessutom gör en diversifierad omgivning att ekonomin 
förbättras för biodlaren då mindre näring behöver tillföras bikupan genom exempelvis socker, vilket 
Black (ibid) också nämner i samband med kiwifruktodling. När bikupor i stor skala flyttas runt mellan 
olika grödor som har olika blomningstid vill givetvis odlaren av grödan att alla honungsbin ska vara 
tillgängliga för pollinering. Dock behöver bin under olika perioder varierande delar pollen, nektar, 
vatten och propolis vilket Matheson (1993, sid 22) skriver. Det gör att ett antal bin torde göra andra 
näringssök än mot de specifika grödor som finns runtomkring. Om omgivningen då kan erbjuda de 
andra delarna än grödan gör borde det kunna möjliggöra en bra eller bättre sammansättning i 
honungen.  

För frukt- och grönsaksodlare skulle marker med hög biodiversitet också vara ekonomiskt fördelaktigt. 
Om det finns växter och möjligheter till boplatser för vilda honungsbin eller inhemska bin kan det göra 
att inte lika många inhyrda bikupor behöver placeras ut för att få samma effekt av pollineringen, vilket 
också noteras av Kremen et al. (2004).  

När det gäller fragmentering av landskapet genom exempelvis ökad andel betesmark, kan enligt Dick 
et al (2003) honungsbin vara behjälpliga att länka dessa samman. Dock bör inte avstånden bli för stora 
då bin som mest flyger upp till drygt 13 km beroende på väder och vind och det kräver också att det 
ska finnas något som lockar dem att röra sig i dessa områden (Walsh, 1978). Ökad andel betesmark 
och antal djur kan också betyda större betestryck på markerna. Samtidigt visar Sjödin (2007) och 
Sjödin et al. (2008) att betestryck inte påverkar bin i så hög grad som andra insekter. Med avseende på 
dessa studier samt studien av Dick et al (2003) kan honungsbin anses lämpliga som länkar mellan 
fragment av inhemsk vegetation i ett exploaterat landskap. Dock kan synen på och definitionerna av 
betesmark respektive naturbetesmark skilja sig åt mellan länder och kulturer vilket kan komplicera 
jämförelsen. 

Enligt Steffan-Dewenter et al. (2002) slår fragmentering hårt mot inhemska solitärbin. Om 
gränsområden mellan olika marker och närområden utefter diken och vattendrag kan lämnas orörda 
och den inhemska vegetationen få stå kvar kan detta vara ett led i att både förbättra effektiviteten vid 
pollinering samt dessutom underlätta för inhemska bin att återetablera sig. Å andra sidan kan 
eventuellt konkurrens mellan inhemska bin och honungsbin, vilket Spivak et al. (2011) också påpekar, 
vara ett hot mot inhemska solitärbin. Dock visar Bennik (2009) att antalet inhemska bin inte påverkas 
av antalet honungsbin i områden med manuka.  

Flera respondenter anser att smittorisk mellan honungsbin och inhemska bin är en viktig fråga och att 
kunskap om detta saknas. Det som framkommit i intervjuerna av Gopperth (2011, intervju) och 
Stilwell (2011, intervju) är att båda säger sig märka att antalet humlor ökar i antal. Vad denna ökning 
beror på, om det är en respons på att populationerna av honungsbin sjönk efter Varroa-utbrottet eller 
om det har någon annan orsak är oklart. 

Flera respondenter anser att Varroa påverkade både de domesticerade och de ferala bi-populationerna 
negativt, men hur de inhemska bina påverkades har studien inte lyckats klarlägga. Det skulle kunnat 
bero på Varroa då den tidigare har visat sig kapabel att ”hoppa” mellan arter (Masters 2010) medan 
andra hävdar att minskning av inhemska bins habitat är den viktigaste orsaken till tillbakagången 
(Steffan-Dewenter & Westphal 2008). Möjligen kan sanningen vara en kombination men mer studier 
krävs för att finna förklaringar. 
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I ”hill country” finns manukaområden som enligt flera respondenter är viktiga områden och som är 
värdefulla för biodlare, se figur 5, sid 14. Samtidigt som det här finns problem med erosion av 
sluttningar som berövats sin vegetation finns här en potential för markägare att bevara manuka och låta 
biodlare betala för att utnyttja dem. En del markägare röjer bort vegetationen för att frigöra betesmark 
medan andra planterar Pinus radiata för en framtida avverkning (Amoore 2011, intervju). I båda fallen 
leder det till erosion, i det förra genom att jordbindande rötter förvinner och betesdjuren trampar 
sönder jordtäcket. I det senare fallet när avverkningen av skogen lämnar jorden sårbar mot regn och 
vind. Enligt resultaten av intervjuerna framkommer att biodlare är beredda att betala relativt stora 
summor för att placera ut sina bikupor i manukaområden. TRC har som mål att stödja och hjälpa 
markägare som vill bevara den naturliga vegetationen och här finns goda chanser till ökad information 
om fördelarna med manuka (RPS 2010). 

6.5 Framtida möjligheter 

Framtiden för kommersiell pollinering i Taranaki är beroende av dels hur myndigheter sköter arbete 
och information angående naturskydd på både allmänt skyddad mark och på privat mark, dels hur 
markanvändningen förändras på sikt. Mindre ekologiska frukt- och grönsaksodlare är många gånger 
positivt inställda till pollinering och förstår värdet men riskerar att utkonkurreras av större företag 
berättar Black (2011, intervju) och en sådan utveckling kan ge olika konsekvenser. Den småskaliga 
företagsamheten kan slås ut och ersättas av större företag med mer ensidig odling vilket kan göra 
landskapet mindre diversifierat. En annan konsekvens kan vara att pollineringstjänster blir mer 
efterfrågade då större arealer odlade grödor behöver i högre grad inriktad pollinering utefter 
blomningstider och intensitet (Gopperth 2011, intervju; Stilwell 2011, intervju).  

Med tanke på den stora mängd mjölk- och köttdjur som behöver stora arealer betesmark kan arealen 
klöver möjligen komma att ökas i framtiden. Dock kan dessa uppgifter inte riktigt bekräftas av statistik 
men flera av respondenterna hävdar att mjölk- och köttindustrin ökar i regionen. Om det visar sig att 
betesmarken ökar i framtiden kommer troligen även klöverandelen ökas eftersom den behövs som 
inblandning i växtföljden för att upprätthålla näringsbalans i marken (Raven et al. 2005, sid 657). 
Klöverodling för fröproduktion och utsäde skulle kunna vara lämpligt i de kustnära områden som har 
gynnsamt klimat. Klöverodling och större inblandning av klöver i betesmark kan vara positivt för den 
kommersiella pollineringens framtid. Nya aktörer (biodlare) eller de befintliga i regionen skulle 
möjligen kunna inrikta sig på att erbjuda pollineringstjänster i större skala. I de områden där manuka 
växer finns potential och incitament för markägare att spara träden. Istället för att antingen avverka 
dem för att utöka arealen betesmark eller plantera Pinus radiata, kan istället manuka vara en stor 
tillgång både som inkomstkälla och som markstabilisator. 
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7 Slutsatser 

Av resultaten som framkommit av intervjuerna dras följande slutsatser:  

 De ekonomiska effekterna av kommersiell pollinering i dag i Taranaki-regionen är relativt 
små. Vissa frukt- och grönsaksodlare och markägare med klöver i större arealer betalar för 
tjänsten. Ökad konkurrens råder dock i det motsatta fallet där biodlare betalar för åtkomst till 
manuka. Några slutsatser om de ekologiska effekterna kan inte dras av de resultat som studien 
visar. 
 

 Kommersiell pollinering kan vara en del av naturskydd och spela en viss roll i ett arbete för 
ökad biodiversitet. I huvudsak gäller detta dels i ”hill country” där ökad areal av manuka kan 
leda till minskad erosion, dels på slätten där marker längs exempelvis vattendrag kan fungera 
som sammanhängande fragment av inhemsk vegetation. Bin kan vara en pollinerande länk 
mellan dessa fragment och därmed också underlätta spridning av vegetationen. Detta kan 
betyda skapande av habitat för andra insekter och fåglar. Dock måste fler studier undersöka 
och klarlägga de interaktioner som kan tänkas finnas mellan inhemska bin och honungsbin 
med avseende på sjukdoms- och parasitspridning och näringskonkurrens. Om det visar sig att 
sjukdomar, virus och parasiter kan spridas mellan arterna så är kommersiell pollinering inte 
lämplig att använda i stor skala i arbete med ökad biodiversitet. 
 

 Pollineringstjänster kan utvecklas dels genom information till markägare och jordbrukare om 
vikten av pollinering, dels genom tydligare marknadsföring av tjänsten av de biodlare som 
tillhandahåller den.  
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8 Summary in English 

Pollination is of great importance for both wild plants and crops. Active pollinators may be birds, 
native bees and bumblebees, and domesticated or feral honey bees (Apis mellifera). Today there are 28 
domestic species of bees and 13 introduced in New Zealand. The honeybee is one of these introduced 
species (Gillingham, 2009, the internet), see figure 1, page 5. Globally, honeybees are mostly used 
providing pollination to crops such as kiwifruit, onion, carrots, apples, cabbage and broccoli (Keogh et 
al. 2010; Potts et al. 2010). Potts et al. (2010) argues that pollination, and especially of bees, is 
important and necessary for an estimated 75 % of our global crops. This shows that bees are an 
important resource and that many of the crops we need are sensitive to changes in, for example, bee 
populations. Honey bees are capable to increase commodity harvests by up to 96% and are important 
pollinators of many wild plants. In short terms, pollination of insects can be replaced by pollinating by 
hand or the creation of clones of the plants but in a global context, such efforts cannot fully 
compensate for any reduction of valuable pollinating insects (ibid). Goodwin (1987) shows that 
kiwifruit require numerous visits by bees during the days the flowers stigmas are attractive to bees to 
become effectively pollinated. 

At 10 March 2011 there were 3251 registered beekeepers, and 388,369 beehives in New Zealand. 
National Beekeepers association of New Zealand (NBA 2011, internet) estimates the annual 
production of honey to between 9,000 and 12,000 tons and of that 33-50% is exported. Products and 
services linked to pollination, production of honey, export, beeswax and exported bees generates 5.1 
billion NZD to New Zealand´s economy (ibid), see also tabell 1, page 7. 

There are several threats to honey bees. Varroa destructor is a parasitic mite that may infect bees and 
spread viruses. Varroa may have caused a decrease in native bee populations as well as honey bee 
populations (George 2008; Spivak et al. 2011). Another globally widespread threat is Colony Collapse 
Disorder (CCD) but it is not yet confirmed in New Zeeland. 

The development of the Taranaki region has led to that only an estimated 40 % of the original native 
vegetation is left. Preserving areas of native vegetation is important for maintaining a high level of 
biodiversity (RPS 2010). According to the report Regional Policy Statement of Taranaki (RPS), one 
focus of TRC is to protect soil and vegetation along streams. There are 530 named streams in the 
region and over 300 rivers flowing down Mt Taranaki's slopes in all directions and create radial 
designs in the landscape, see figure 6, page 15. In the "hill country" the waters are often carriers of 
eroded material. In the same area, the cover of manuka is replaced by exotic timber and Pinus radiata. 
The area of exotic timber has risen from 9700 hectares in 1990 to an estimated 28,000 hectares in 
2002 (ibid). 

This study investigates in what way commercial pollination effect Taranaki region and also if 
commercial pollination may be a part of nature conservation in the region. The future development of 
“paid pollination” is also of interest. Interviews have been used as method and the respondents are 
beekeepers, growers of fruit and crops and staff from DOC and TRC.  

Results and discussion 

In Taranaki there are different kinds of pollination services. Results from the interviews show that 
orchardists with bigger crop areas are more likely to pay for pollination services. Ecological farmers 
also desire pollination and are aware of the pollination value, but are often outrivaled by conventional 
growers (Black 2011, interview). This may result in higher demand for commercial pollination as the 
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crop areas increase but at other hand it would be adverse to minor ecological businesses in the region. 
Horticulture is not a big industry in Taranaki says respondents (Stilwell 2011, interview; Gopperth 
2011, interview) and statistics verify that opinion, see tabell 2, page 11. The exception is avocado 
where the areas seem to increase. Clover is used in pasture to improve the soil (Raven et al. 2005, 
page 657; Eltham Apiaries 2011, interview) and if the pasture areas are extending, or at least they got 
more clover mixed in, maybe the demand for pollination will become higher.  

Manuka areas are mostly in the “hill country” in the eastern part of the region, see figure 11, page 28 
and today many landowners spray manuka to clear land and have more pasture areas or to replace the 
manuka with Pinus radiata (Amoore 2011, interview). The slopes at “hill country” are erosive and 
letting manuka grow has positive effects. Partly because beekeepers are keen on the manuka, it gives 
the honey a special quality and the oil from manuka is part of many health products. Many beekeepers 
pay for access to manuka in nature reserves and in Egmont National Park (Mokoraka & Rendall 2011, 
interview). You may discuss if manuka honey has that wonderful quality or if it is a result of intensive 
branding, but a study of Lin (2010) shows that manuka gives anti-bacterial quality under certain 
circumstances. To landowners it would be an incitement to keep manuka on the slopes, if manuka 
could provide an income from beekeepers, in preventing soil erosion and also to become a part in 
conservation of native areas and indigenous cover. 

Interactions between native bees and honey bees are not clarified and most respondents are concerned 
about the effects. If diseases and viruses are able to spread among them, an increasing number of 
apiaries may affect native species. Some say that habitat loss and fragmented landscapes is the biggest 
issue regarding decreasing native bee populations (Steffan-Dewenter & Westphal 2008) while others 
stress the need of different resources as the main reason (Horskins & Turner 1999). There is a big 
complexity in the interaction and maybe it can have several components and drivers. 

Conclusions 

 The effects of commercial pollination in Taranaki are of minor extent. Some fruit- and 
vegetable growers and landowners with larger areas of clover pay for the service. Increased 
competition, however, in the opposite case, where beekeepers are paying for access to manuka 
is at hand. 
 

 Commercial pollination may be a part of nature protection and play a particular role in an 
effort to increase biodiversity. In essence, at the "hill country" where the increased area of 
manuka can lead to reduced soil erosion, and on the plains where areas along the rivers and 
streams can serve as contiguous fragments of native vegetation pollination may play an 
important role. Bees can be a link as pollinators and, hence, can facilitate the spread of 
vegetation. This may mean creating habitats for other insects and birds. However, more 
studies need to examine and clarify the interactions that might exist between domestic bees 
and honey bees for disease and parasite distribution and forage competition. If it turns out that 
diseases, viruses and parasites is able to spread between species, commercial pollination is not 
suitable to use on a large scale within work towards increased biodiversity. 
 

 Pollination services may be developed in different ways. Partly as a way to inform landowners 
and farmers about the importance of pollination, and partly with more distinct marketing of 
beekeepers who provide it. 
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Bilaga  
 

Förkortningar och definitioner 
 

I studien förekommer ett antal förkortningar och en del begrepp som här förklaras och definieras. 

 

ANZSIC 06 – Australian and New Zealand Standard Industrial Classification, 2006. 
Klassifikationssystem för jämförelser inom statistik. 

BBKA – The British Beekeepers Association, biodlarförbund i Storbritannien. 

Biodiversitet – beskrivs av Taranaki Regional Council som variationen av levande organismer och 
deras habitat, samt de ekosystem dessa organismer är en del av. (RPS 2010). 

CCD – Colony Collapse Disorder. Fenomen hos bin som förklaras närmare under kap 3.3, Sjukdomar 
och risker. 

DOC – Department of Conservation, Myndighet på Nya Zeeland med ansvar för naturreservat och 
Nationalparker. 

MAF – Ministry of Agriculture and Forestry, Ministeriet för jordbruks- och skogsfrågor på Nya 
Zeeland. 

Naturskydd – Nationalencyklopedin (NE) hänvisar vidare till ordet naturvård och skriver: ” en form av 
miljövård som omfattar naturskydd och innebär skydd och vård av naturen genom hänsyn i 
nyttjande av naturresurserna, genom restaurering och nyskapande av skadade eller försvunna 
naturmiljöer samt genom främjande av friluftsliv” (NE 2011, internet). Detta motsvarar i stort 
hur DOC arbetar med naturskydd på Nya Zeeland. 

NBA – National Beekeepers Association of New Zealand, biodlarförening i Nya Zeeland. 

NZD – Nya Zeeländska dollar, valuta i Nya Zeeland. 

PGP – Primary Group Partnership, Fond ur vilken forskargrupper och organisationer kan få medel för 
forskning och utveckling. 

RPS – Regional Policy Statement of Taranaki. Policydokument av TRC som operativt togs i bruk 1/1-
2010. 

SBR – Sveriges Biodlares Riksförbund. 

TRC – Taranaki Regional Council, råd- och styrelsekontor i Stratford för administrativa regionen 
Taranaki, Nya Zeeland. 

USD – US-dollar, valuta i USA. 
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