
Med anledning av att ett utbrott av den mycket smittsamma bisjukdomen Amerikansk 
Yngelröta har konstaterats i Arlöv hölls det igår ett informationsmöte om Amerikansk 
Yngelröta i Malmö. Skyddszonen (inre) och Övervakningsområdet (yttre) för utbrottet täcker 
stora delar av östra och norra Malmö samt Staffanstorp, Lomma, Bjärred och större delen av 
Lund.  
Tyvärr kan situationen förändras till det sämre innan vi ser en förbättring. 
 
Det är därför mycket viktigt att du som biodlare i detta och närliggande områden håller dig 
uppdaterad kring övervakningsområdena. Du hittar information om övervakningsområdena på 
Jordbruksverkets hemsida https://jordbruksverket.se/djur/ovriga-djur/bin-och-humlor/aktuella-
restriktioner-for-bin-och-humlor 
Om du inte redan prenumererar på Jordbruksverkets information rekommenderar jag att du gör det 
nu. Det kostar inget. 
 
Du som biodlare skall anmäla ditt innehav hos Länsstyrelsen på följande länk: 
https://www.lansstyrelsen.se/.../skotsel.../biodling.html... 
Det är viktigt att Länsstyrelsen har koll på var vi har våra bin. Vid utbrott av Amerikansk Yngelröta 
måste samtliga bigårdar inom den röda Skyddszonen kontrolleras av Bitillsyningsmannen. 
 
Innan jag går vidare vill jag poängtera att det inte är någon skam i att drabbas av Amerikansk 
Yngelröta. 
Smittan kan drabba oss alla, nybörjare som van biodlare, liten biodlare såväl som yrkesbiodlare med 
många samhällen. Misstänker ni att ni har fått det, det är tillräckligt att du bara misstänker - anmäl 
det direkt till Bitillsyningsmannen i din kommun.  
 
Följande restriktioner gäller: 

 Ingen flytt av bisamhällen ut ur Övervakningszonen utan tillstånd av Bitillsyningsmannen. 
 Ingen flytt av bisamhällen från Skyddszon till Övervakningszon utan tillstånd av 

Bitillsyningsmannen. 
 Drottningodlare som skall skicka sina drottningar till parningsstationer från 

Övervakningsområdet måste få bina besiktigade av Bitillsyningsmannen innan flytten till 
parningsstationen. 

 Stödfodra/Vinterfodra inte bina med honung! Yngelrötan finns också i honungen och smittan 
förs då vidare. Yngelrötan är inte farlig för oss människor så vi kan äta honungen som vanligt. 

 Honungsramar får inte flyttas ut ur området för att slungas 
 Smittade samhällen skall avlivas och brännas. Misstänker ni att ni har yngelröta, kontakta er 

Bitillsyningsman innan ni destruerar samhället. Detta är viktigt ur smittspårningssynpunkt. 
 
Vilka krav ställs på oss biodlare: 
Vi bör helst upptäcka yngelrötan själv. Det finns bra litteratur hos SBR att köpa eller så kan man gå in 
på  https://jordbruksverket.se/djur/ovriga-djur/bin-och-humlor och ladda ner en broschyr 
kostnadsfritt.  
Är ni osäkra på hur denna sjukdom yttrar sig så rekommenderar jag er att ladda ner denna broschyr. 
Ett tips på hur man kan upptäcka yngelrötan: 
Det finns yngelsceller med delvis avgnagda cellock eller cellocken har en nersjunken yta. 
Petar du in i en sådan cell med en tändsticka kommer det att dras ut ett segt slem från cellen. 
Är du osäker, kontakta Bitillsyningsmannen. Hans eller hennes tjänster är kostnadsfria. 
 
Vad kan jag som biodlare göra för att förebygga och hjälpa till? 

 Byt vaxet i yngelrummet regelbundet. Yngelrötan trivs i mörka vaxkakor. 
 Registrera era bigårdar hos Länsstyrelsen, se ovan. 



 Prenumerera på Jordbruksverkets mejl, se ovan. 
 Får du kännedom om en svärm i skyddszonen, det röda området, kontakta 

Bitillsyningsmannen. 
 Flytta inte skattlådor, ramar, verktyg och skyddskläder mellan dina olika bigårdar. Märk upp 

din utrustning och använd den i samma bigård.  
 Var mycket restriktiv med besök i andra bigårdar än dina egna, vi biodlare kan överföra 

smittan via våra skor, kläder eller händer. 
 Besök aldrig en bigård i den röda Skyddszonen. 
 Om ni köper en drottning, avläggare eller ett bisamhälle i närheten av Övervakningszonen, 

Kräv ett intyg på att de är friska. Kan intyg inte lämnas, avstå från affären. 
 Ni kan själv skicka in prov från era bigårdar för test av Amerikansk Yngelröta. På Mellifera 

Veterinärtjänst,  http://www.mellifera.n.nu/ finns hjälp för detta. Testet kostar några 
hundralappar. Mejladressen är: mellifera.vet@gmail.com 

 Får du ett samtal om en svärm, kontrollera området där svärmen befinner sig. Alla svärmar 
som befinner sig inne i den röda cirkeln ska destrueras. Kontakta Bitillsyningsmannen. 

 Det finns en försäkring som man kan ta mot Amerikansk Yngelröta.  
Se https://www.watercircles.se/forsakringar/amerikansk-yngelrota/  

 
Bitillsyningsman 
Bitillsyningsman i Burlöv, Arlöv, Lomma heter Radisav Simic, tfn 070-741 04 72. Bitillsyningsman i 
Malmö och Vellinge heter Zdravko Perevski, tfn 73-635 95 96. Bitillsyningsman i Lunds, Staffanstorp, 
Svedala och Trelleborgs kommun heter Jan Lundquist och du når honom på telefon 070 – 306 87 36. 
Bor du i någon annan kommun kan du hitta din Bitillsyningsman på  
https://www.lansstyrelsen.se/skane/djur/skotsel-av-djur/biodling.html  
 
 
Har ni frågor om utbrotten kan ni också kontakta: 
Leo De Geer, Distriktsordförande SBR Skåne – leo.degeer@biodlarna.se   
Johan Israelsson, ordf Malmöortens biodlareförening – johanbisraelsson@gmail.com, 0736-391955. 
Länsstyrelsen i Skåne, https://www.lansstyrelsen.se/skane.html  
 
Om vi alla följer de regler vi skall följa och på andra sätt hjälps åt kan vi begränsa smittan och rädda 
våra bisamhällen! 
 
Johan Israelsson 
Ordf. Malmöortens Biodlareförening 
 
 
 
 


