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Nyhetsbrev från 
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Nr 4 jubileumsåret 2019 
 

Vid styrelsemötet 4 april fick vi rapport från trädgårdsmässan, stämde av läget för 

Distriktsresan och vårens övriga aktiviteter. Vi konstaterade bekymrat att den 

efterlysning, av personer till festkommittén för 100-årsjubileet, vi gjorde i förra 

nyhetsbrevet och i mail till ordförandena endast resulterade i förslag på två 

personer.  

Grattis Förbundet! 
Genom Förbundet och Naturskyddsföreningens trägna arbete är nu undantaget 

för betning av sockerbetor med WS70 upphävt. Förhoppningsvis betyder det att 

risken för undantag för bekämpningsmedel med Neonikotinoider är mindre och 

livet för våra bin tryggare.  

Läs mer på Förbundets hemsida. 

Blommor söker bin 
Det är många som vill ha en bikupa på sin tomt men som inte vill/kan vara 

biodlare.  

På Distriktets hemsida under BLOMMOR SÖKER BIN finns erbjudanden om 

uppställningsplatser på många olika ställen i länet. Det finns alltså stora 

möjligheter för dig som vill utöka ditt biinnehav eller behöver en ny 

uppställningsplats att hitta det i din närhet. 

OBS! Glöm inte att anmäla till Länsstyrelsen om du flyttar dina bin eller skaffat 

nya.  

Biodlarna på Trädgårdsmässan 
Stockholms Läns Biodlardistrikt deltog liksom tidigare år med egen monter på 

Nordiska Trädgårdar den 21 – 24 mars. Varje dag kom ett 10-tal engagerade 

biodlare från Stockholmsområdet till montern och berättade om hur man blir 

biodlare, var man hittar kurser, vilka växter som är intressanta för bin och hur 

man kommer i kontakt med biodlare. Periodvis var vår monter helt fylld av 
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intresserade besökare. Intresset var särskilt stort om hur man kan få någon att 

ställa ut en bikupa i den egna trädgården. Så ni biodlare som har funderingar på att 

sätta upp flera samhällen, gå in 

på https://stockholm.biodlarna.se/uppstallningsplats-sokes/ och maila Maj 

webbansvarig@abiodlarna.se om du söker uppställningsplatser.  

 

Stort tack till Mässgruppen och alla som bemannat montern. 

 

 

Seminarium om drottningodling för avelssamordnarna 
Den 22 maj ordnar Distriktet ett seminarium om avel och drottningodling. 

Seminariet riktar sig främst till lokalföreningarnas avelssamordnare men i mån av 

plats kan även övriga medlemmar få deltaga.  

Vad gäller drottningodlingen blir det en beskrivning av en metod som lämpar sig 

för framtagning av ett mindre antal drottningar, 10-20 stycken och en för lite fler 

drottningar. Det blir endast en teoretisk genomgång. Praktiken får ni genom de 

kurser som vissa av lokalföreningarna ordnar. Vi kan där bidraga med hjälp om så 

behövs.  

Plats: Studiefrämjandets lokal, Finntorpsvägen 3C, 131 36 Nacka 

Tid: 22/5 kl 1830. 

Pris: 40 kr som betalas till Distriktets plusgirokonto 167790-5 för kaffe/te med 

tillbehör.  

Anmälan till Per Thunman avel@abiodlarna.se senast den 15/5 så att vi kan se till 

att kaffet m.m. räcker.  

 

Innehåll: 

1830 Samling och presentation 

1845 Avelsprinciper 

1915 Matrast 

1945 Drottningodlingsprinciper och metoder 2100 Avslutning  

Personliga inbjudningar har gått ut till berörda. Kontakta Per avel@abiodlarna.se 

om du är avelsansvarig men inte fått någon inbjudan. 
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Seminarium om medlemsregistret och GDPR för registeransvariga 
För att den som är ansvarig för föreningens medlemsregister ska kunna utnyttja 

alla möjligheter som finns i vårt centrala medlemsregister kommer vi att anordna 

ett seminarium den 6 maj.  

Anette Irebro från Biodlarnas kansli kommer att gå igenom de olika möjligheter 

registret har. Anette kommer också att informera om GDPR och hur det påverkar 

vår hantering av medlemmarnas personuppgifter. 

Personlig inbjudan med uppgift om plats, tidpunkt och hur man anmäler sig 

kommer att skickas till berörda. Om registeransvarig inte kan komma är det bra 

om föreningen ändå skickar en representant. 

Kontakta Thomas Ullman sekreterare@abiodlarna.se om du är registeransvarig 

men inte i god tid före seminariet fått någon inbjudan. 

Nya regler för flyttning av bin och bimaterial 
Från och med nyår gäller Jordbruksverkets nya föreskrift om bekämpning av 

sjukdomar och skadegörare på bin. 

När det gäller flyttning av bin och bimaterial innebär det att det inte längre krävs 

tillstånd för flyttning över församlingsgränser. I stället kommer man att inrätta 

skydds- och övervakningsområden. Skyddsområde är ett landområde med tre 

kilometers radie runt en bigård där Amerikansk yngelröta konstaterats. 

Övervakningsområde är ett område med tio kilometers radie. När ett utbrott av 

yngelröta konstaterats kommer det att finnas uppgift om områdenas utbredning 

på Jordbruksverkets hemsida. För flytt från skydds och övervakningsområden 

krävs tillstånd av bitillsyningsman. 

Landet är sedan tidigare indelat i varroazoner. Zon 1 är område med förekomst av 

Varroakvalster. I Zon 2 finns misstanke om Varroa och i Zon 3 har man inte 

konstaterat någon förekomst av Varroa. Särskilda regler gäller för flytt från zon 1 

till zon 2 eller 3. 

Hela vårt län ligger i zon 1 så för flytt inom länet gäller att tillstånd bara krävs vid 

flytt från skydds eller bevakningsområde. 

Först under maj månad kommer det att finnas uppgifter på Jordbruksverkets 

hemsida om var det finns övervaknings och skyddsområden. Där finns redan 

uppgift om de tre Varroazonerna  

Mer information om de nya reglerna finns på Jordbruksverkets hemsida. 

Aromaprojektet 
För ungefär ett år sedan lämnade 30 biodlare i länet honungsprover till projektet 

Aromer i honung. Från projektet har vi fått önskemål om ytterligare prover. En del 

av er kommer därför att få förfrågan om att bidra med ett par teskedar honung.  
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Projektet Aromer i honung görs under Nationella honungsprogrammet. I 

projektet studerar man hur aromen i honung varierar beroende på geografiskt 

och biologiskt ursprung. Hittills kan man skilja på svensk och utländsk honung. 

Inom Sverige är skillnaden mellan distrikten inte lika tydlig men man ser trender 

och separation för vissa områden. Man kan nu också avgöra hur stort inslaget av 

Raps respektive Lind är. Vi räknar med att vid lämpligt tillfälle inbjuda någon från 

projektet för en närmare redovisning av vad man kommit fram till.  

 

Kalendarium  
2019  

25 april En kväll om styrelsearbete med workshop. Arrangör 

Studieförbundet vuxenskolan 

25–28 

april 

Distriktsresa till Baltikum 

6 maj Seminarium för ansvariga för medlemsregistret 

22 maj Seminarium om drottningodling för avelssamordnarna 

31 augusti  Firande av att SBR fyller 100 år 

24 okt. Träff för föreningarnas ordförande. kassör och sekreterare 
 

 

Hälsningar 

Styrelsen 

 

 

 

 

För 100 år sedan bildades Sveriges Biodlares Riksförbund i och 

med att Sveriges Allmänna Biodlarförening (bildad 1897) gick 

samman med Sveriges Biodlareförening (bildad 1911). 

 

 

 

 

 

 

Detta och tidigare nyhetsbreven finns att läsa på distriktets hemsida stockholm.biodlarna.se . Där lägger vi också ut 

information om kommande aktiviteter. Observera att endast de fem första aktiviteterna finns i själva kalendern men 

om man klickar längst ner kommer information om alla aktiviteter upp i vänstra kolumnen. 


