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BI – BLADET 4-2021 

Rekord i bisyssla 
 
Som person är jag inte sportintresserad och jag saknar de egenskaper som man brukar tillskriva 
dem med vinnarskalle – fram tills jag blev biodlare. Sedan den dagen jag fick mitt första 
bisamhälle har jag årligen, ibland dagligen, satt nya birekord. Man skulle nog kunna påstå att 
man kan jämföra min biodling med ett nyvunnet sportintresse. 
Att gå från inga bisamhällen alls till ett bisamhälle anser jag vara mitt största rekord hittills. Det 
går inte att beskriva ökningen från noll till ett bisamhälle i procent så stor är denna prestation. 
Men låt mig presentera några fler birekord. 
Mitt första år som biodlare skördade jag 16 kilo honung. Jag och familjen var fullständigt hänförda 
över all denna honung som sakta rann från slungan. Vi hade inte någon gång tidigare sett så 
mycket honung. Vi insåg allvaret i situationen och samlade oss till ett familjeråd kring hur var och 
en skulle kunna ändra sina blygsamma honungskonsumtionsvanor. På familjerådet enades vi om 
att en sked honung i teet inte är nog om vi ska lyckas att hålla jämna steg med bina och numera 
försöker vi använda honung till allt. 
Året därefter satte jag ett enkelt rekord i svärmning. Man kan säga att svärmning är något som 
jag inte behöver träna eller förbereda mig särskilt på och de flesta svärmar kommer helt naturligt 
utan att jag gör något särskilt. Till min glädje utökades nu min bigård med flera hundra procent.  
Just svärmning har gett mig flera andra rekord och jag vill här lyfta fram mitt 
höghöjdssvärmningsrekord som jag presterade när jag hämtade hem en svärm med skylift. När 
jag var högst uppe i skyliften passade jag även på att sätta rekord i hur många bin som kan krypa 
över mig eftersom halva svärmen hamnade på mig i skyliften och den andra i halvan i min 
svärmlåda. Ni förstår säkert att jag var rekordförsiktig när jag lugnt och stilla körde ner oss i 
skyliften igen. 
Som biodlare har jag satt personligt rekord under mina utflykter till biredskapsfabriken i 
Töreboda. Väl inne i den trivsamma butiken har jag gång på gång lyckats att spräcka budget och 
lastat bilen full. Till min glädje har jag dock räknat fram att om jag delar upp biutgifterna på alla 
mina bin på individnivå så är biodling rekordbilligt.  
Med dessa rader vill jag önska er en fin höst och ni förstår säkert vid det här laget att jag har 
invintrat mina fyra bisamhällen rekordsent. 
 
/Martin Collin, biodlare i Rönö 
 
  



                                                                                                                         4-2021 
Redaktörer: Lasse Arvidsson 

                                                                                                                                                             Caroline Petrini 

2 
 

 

Ordföranden har ordet 

Årets början har även i år dominerats av Corona-pandemin. Alla fysiska träffar fram till juni har vi 
tvingats ställa in. Vårt traditionella frukostmöte 1 maj prövade vi emellertid med att genomföra på 
distans via Zoom. Riktigt lyckat tycker jag! Likaså har vi kunnat genomföra nybörjarkursen 
planenligt. De två första tillfällena genomfördes digitalt på distans, sedan har vi kunnat ses live. I 
skrivande stund har de 12 aktiva och vetgiriga deltagarna bara ett tillfälle kvar.  
 

Våra tisdagsträffar kunde startas den 8/6. Deltagarantalet har varierat och de flesta kvällarna har 
samlat ett tiotal besökare. Sommarmötet var mest välbesökt med ett 25-tal medlemmar. 
Höstavslutningen samlade 20 personer i den ljuva sensommarkvällen. Hur verksamheten blir 
resten av året är svårt att säga. Vi minns ju hur det blev i fjol. Men ambitionen är att genomföra 
både ett fysiskt höst- respektive årsmöte. 
 

Vintern blev relativt skonsam för våra bin. Det verkar som om vinterförlusterna var måttliga. April 
var inte så varm som i fjol, och likaledes även i år en kall maj vilket hämmade yngelsättningen. 
Sommaren blev sedan torr. Honungsskörden verkar ha varit mycket varierande för våra 
medlemmar. För mig personligen har det varit ett dåligt år. Flera samhällen var svaga i våras och 
kom inte igång i tid. Sedan tog draget tvärt slut. I slutet av augusti blev det lite drag igen så jag 
har väntat med invintring tills i dag 6/9. Lite, med betoning på lite, extra honung har det blivit nu 
på slutet. Det ska bli spännande att få in årsrapporterna och se hur det gått för alla er andra. Kom 
ihåg att lämna den! Kan göras redan nu! 
 
Vi blir fler! Vi är nu 82 SBR-medlemmar. Så många har vi aldrig varit tidigare. Vi tampas med 
Söderköping om att vara nr 3 i distriktet, men i förhållande till folkmängden är vi klart störst! 
 

     Lasse Arvidsson 

HÖSTENS BI-GIFVENHETER 

HÖSTMÖTE tisdag 5 oktober 

Höstmötet äger rum tisdagen den 5/10 klocka 1830 i Björksätter, Kuddby. Detta förutsatt att 
smittläget tillåter ett fysiskt möte. Eftersom det råder osäkerhet kommer vi inte att engagera 
någon föredragshållare utan vi utnyttjar den fina projektorn och visar filmer. Kaffe/te och smörgås 
serveras. Anmälan är nödvändig och görs via e-post till kontakt@vikbolandets-biodlare.se eller 
med sms till 0733236270 senast den 30 september.  
 
ÅRSMÖTE tisdag 23 november 
Tisdagen den 23 november i Björksätter, Kuddby. Kl 1830. Vi hoppas att kunna genomföra ett 
fysiskt årsmöte. Om inte detta är möjligt blir det ett digitalt distansmöte via Zoom. Mer information 
kommer när det närmar sig, men detta är en stadgeenlig kallelse. 
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 8/11. 
 

Facebook 
Det finns en grupp Vikbolandets Biodlare på Facebook. Det är en sluten grupp för endast 
medlemmar i gruppen och här kan vi diskutera allt möjligt. Fler och fler ansluter sig och vi har haft 
bra diskussioner. Gå gärna med du också. 



                                                                                                                         4-2021 
Redaktörer: Lasse Arvidsson 

                                                                                                                                                             Caroline Petrini 

3 
 

Föreningsbigårdens samhällen! 
Alla 10 samhällena klarade vintern, men flera var i dålig kondition. Märkligt nog var det dessa där 
vi bytt till nya VSH-drottningar. Om det beror på drottningen eller något annat är oklart. Några av 
dessa drottningar har vintrats in i höst igen, så vi får se i vår. Styrelsen hade beslutat att vi i 
fortsättningen bara ska ha fem samhällen, så fem såldes till förra årets nybörjare. Det var fem av 
de bättre som avyttrades. Det gick ju inte med hedern i behåll sälja skräp. De kvarvarande 
byggdes upp och vi gjorde två avläggare med kläckfärdiga drottningceller från Lasse. Avläggarna 
utvecklades bra. En har vi vintrat in och en fick vi slå ihop med ett dåligt samhälle. Sex samhällen 
har alltså vintrats in, så vi har ett i reserv. 
 
Honungsskörden blev med dessa förutsättningar givetvis en besvikelse. Det blommade hur 
mycket höstraps som helst runtomkring, men när den blommat över kunde vi slunga endast 66 
kg. Resten av sommaren gav 38 kg alltså totalt 104 kg. Normalt borde vi fått minst det dubbla. 
Slutskattning och slungning gjordes den 23/8, och vi gav också då den första givan vinterfoder. 
 
I våras efterlyste vi frivilliga att hjälpa till med skötseln. Få kände sig kallade, men vi har varit 
tillräckligt många för att klara jobbet. Nu fick vi inte så mycket honung, och hade det varit ett 
normalår hade det blivit jobbigt att klara slungningen med den befintliga personalstyrkan. Vi ska 
fundera på upplägget av skötseln till nästa år. Schemaläggning av skötare ligger nära till hands. 
 
Stort tack till Åke och Håkan som var där varje vecka. Likaså tack till Johan, Helena, 
Maggan och Ludvig som också hjälpte till. 

ÅRETS HONUNGSBEDÖMNING 
Ditt honungsprov lämnas hos Anders Carlsson, Karlslund, 0767627161, senast den 5/10. Ta 
gärna med provet till höstmötet. Du gör precis på samma sätt som tidigare år:  

 Vi rekommenderar 700 g glasburk men det går givetvis att lämna vilken slags burk som 
helst som är godkänd enligt SBR:s honungsbedömningsreglemente. Se SBR:s hemsida. 

 Stoppa burken (utan etikett) i en obegagnad plastpåse. Knyt ihop påsen.  
 Fyll i namn och medelmsnummer på bedömningskortet som finns i Bitidningen nr 9 eller 

på SBR:s hemsida. Lägg påsen med burken tillsammans med kortet i ytterligare en påse 
och knyt till. Du behöver inte bifoga något frankerat svarskuvert. Föreningen står för detta. 

 För att få godkänt prov måste även en ifylld ”Bihusesyn” lämnas med. Det finns inget krav 
på att du har åtgärdat ev avvikelser. Bihusesynen får du sedan tillbaks tillsammans med 
bedömningskortet. Bihusesynen fanns i Bitidningens aprilnummer men kan även hämtas 
på SBR:s hemsida. 

Anders numrerar påsarna och förtecknar numren. Påsarna med burk öppnas alltså inte förrän 
bedömningskommittén börjat sitt granskningsarbete. 
 
Alla som får sin honungsbedömning godkänd kommer att få ett diplom. 
 
Bedömningen är öppen för alla medlemmar som vill vara med och se hur det går till. Lärorikt!! Vill 
du vara med, kontakta bedömningskommitténs ordförande Anette Sundgren via mejl 
obnebohonung@gmail.com eller per telefon 070 363 56.48.  
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ÅRETS VAXRENSNING 
 Sker även i år hos Torgny af Forselles, tel. 0708-814027.  
 Vaxrenseriet är i första hand planerat till lördagen 6/11. Är vädret för varmt kan vi tvingas 

senarelägga datumet. Du bokar tid hos Håkan Karlsson, 070-839 27 03 senast den 24/10.  
Ring kvällstid. Tala om hur många ramar du skall rensa så att vi kan bedöma 
tidsåtgången. När vi fått in alla bokningar kommer Håkan att pussla ihop det hela och 
dela ut tider. Har du fler ramar än du bokat för, får du ställa dig sist i kön för dessa. Läs 
också nedanstående regler. 

 Vi kommer att servera kaffe och korv. Välkommen att fika och umgås även om du inte har 
något vax att rensa. 

 Har du möjlighet att ställa upp som funktionär några timmar, kontakta Håkan. 
 

Regler för vaxrensningsanläggningen 

Allmänt  

 Anläggningen är endast öppen för SBR medlemmar. Medlemmar i annan lokalförening är i 
mån av plats välkomna men måste då vara dubbelansluten medlem i vår förening. 

 Rensning sker på av styrelsen fastställda tider. Tidsbeställning sker hos av styrelsen utsedd 
person. Vid tidsbeställning skall antal ramar anges. De som beställt tid har förtur och övriga 
kan endast i mån av tid få till gång till anläggningen. 

 För att täcka kostnader för ved, kemikalier och underhåll tas en avgift om 1 kr- per ram samt 
25 kr för ev. täckvax. Medlemmen betalar självmant utan påminnelse till föreningens 
plusgiro 11 76 61-9. 

 Arbetet övervakas av styrelsen utsedda ansvariga som också i mån av tid bistår med 
hjälp. Men det förutsätts att du själv jobbar aktivt. 

 Föreningen köper in ved så du behöver inte ta med egen ved.   
 Medlemmen tar själv med tillräckligt antal namnförsedda hinkar inklusive lock. 
 Medlemmen tar själv hand om sitt avfall. Ta med lämpligt emballage. 
 Om man inte infinner sig på avtalad tid mister man sin plats i kön och kan värsta fall riskera att 

missa rensningen.  
 Självklart städar alla efter sig! 
 Färdigt vax som inte avhämtats före årsskiftet tillfaller föreningen. 

Skydd och säkerhet 

I ramtvätten används kaustik soda (natriumhydroxid). Vid den temperatur som råder i tvätten är 
sodan, trots att koncentrationen är förhållandevis låg, mycket frätande om den kommer på 
oskyddad hud. Om sodan kommer i ögat riskeras synen. Därför måste alla: 
 Använda oömma kläder och helst gummistövlar. 
 Använda skyddsglasögon, egna eller de som vi tillhandahåller. 
 Gummihandskar som du helst tar med själv, men vi har några för utlåning. 
 Skulle olyckan ändå vara framme sköljer du med stora mängder vatten. Får du i ögat spolar 

du med den speciella sköljvätska vi anskaffat. Du skall använda hela flaskan. Sedan 
direkt till läkare. 
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Vaxmellanväggar från eget vax? 
Mats Karlsson, Vånga har utrustning för att valsa vaxmellanväggar. Vi var några som lämnade 
för valsning i fjol och fick tillbaks mellanväggar från vårt eget vax. Hans mellanväggar var något 
tunnare än de som biredskapshandlarna tillhandahåller. När draget blev lite sämre visade det sig 
att bina byggde ut dåligt. Bäst gick det när de fick bygga i skattlådan.  Vi ska höra med Mats om 
han kan valsa lite tjockare mellanväggar. Annars är det tveksamt om vi lämnar. 
 
Vi delar in i två grupper beroende på hur du bekämpat varroa. De som använt endast organiska 
syror och de som har använt Apistan eller likande preparat.  
  
Föra året betalade vi 25 kr/kg för valsningen. Intresserad? Kontakta Lasse senast på 
årsmötet den 23/11. Ange hur mycket vax du vill lämna och hur du bekämpat varroa. 
 

ÅRSRAPPORTEN 
Rapporten lämnas till Lasse Arvidsson senast den 28/11. Lasse sammanställer rapporterna och 
sedan förstörs originalblanketten. Inga enskilda uppgifter förs vidare.  
Rapporten finns i Bitidningens septembernummer eller hämtas på 
https://www.biodlarna.se/medlemsservice/blanketter/  
Men eftersom det är bara fyra enkla frågor  
 

 Antal invintrade samhällen 2020, stycken 
 Vinterförluster invintrade samhällen, stycken 
 Invintrade samhällen 2021, stycken 
 Honungsskörd totalt, kg 

går det bra att mejla svaren till kontakt@vikbolandets-biodlare.se utan blankett. 
 
Varför lämna årsrapport? 
Jo för att SBR, Jordbruksverket och EU ska få en säkrare statistik om hur många samhällen vi 
har. Denna statistik ligger till grund för de bidrag som delas ut till projekt och verksamheter. Ju 
bättre statistik desto mer pengar. Men även pålitligare fakta om vinterdödligheten är till stor nytta   
 
TILL SIST  
Om du tror att du är för liten för att göra skillnad, försök att sova med en mygga i rummet. 

    Dalai Lama 

  Med hösthälsningar från Styrelsen 


