
 
 

Extra nyhetsbrev  
Från Stockholms läns biodlardistrikt 

Många Utbrott av Amerikansk yngelröta 
Under maj har flera utbrott av Amerikansk ygelröta konstaterats på flera håll i vårt 
närområde. Nu senast i Tillinge och Södra Åsunda församnling i Enköpings kommun. Tidigare 
i maj har det varit utbrott i Sigtuna, Västerås, Enköpings och Köpings kommun. 
 
Vad kan vi alla göra för att minska spridningen av sjukdomen: 
o Jobba aktivt för att alla ska anmäla alla sina uppställningsplatser. 
o Kräv att samhällen/avläggare du köper är besiktigade och friskförklarade. 
o Kontrolera om bin du överväger att köpa kommer från ett smittförklarat område. 

Kanske ska du då avvakta tills området friskförklarats. Det samma gäller använt 
bimaterial 

 
Friska varroafria bin har större motståndskraft så glöm inte att hålla ner Varroatrycket. Ett 
bra är sätt så här års är att använda drönarutskärning. Att mäta är att veta. Kontrolera därför 
nedfallet regelbundet. 
 
Jordbruksverket kommer att lägga ut en karta med skydds- och bevakningsområden utsatta 
inom någon vecka.  Tyvärr kommer inte de senaste utbrotten att vara med då utan kommer 
först i samband med ett nytt beslut av Jordbruksverket.  
 

Anmäl uppställningsplats 
Vi har konstaterat att alla uppställningsplatser inte finns med på de listor länsstyrelsen 
sammanställt. För att få stopp på spridningen av yngelrötan är det viktigt att alla 
uppställningsplatser är anmälda till Länsstyrelsen. I registret finns bara uppställningsplatser 
som anmälts under 2018 eller senare. Har du inte anmält var dina kupor står under den 
tidsperioden är det viktigt att du omgående skickar in en anmälan. Anmäl här 
 

Enkät om övervintring 
För elfte året i rad genomförs under maj månad en enkätundersökning angående 
övervintringen. Enkäten har tagits fram av en arbetsgrupp inom COLOSS, en internationell 
organisation som arbetar med frågor kring bihälsa. Den här enkäten ger mer detaljerade 
uppgifter om vinterförluster än årsrapporten. Ju fler som besvarar enkäten desto tillförlitlig 
kommer data kring övervintringen att vara. Enkäten och mer information finns på Biodlarnas 
hemsida.  
 
Hälsningar  
Styrelsen 
 
 

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/lantbruk-och-landsbygd/jordbruk-och-djurhallning/djurhallning/biodling.html
https://www.biodlarna.se/fyll-i-enkaten-om-overvintringen-2018-2019/

