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På dagordningen vid distriktsstyrelsens möte i maj fanns bland annat 100-års 
jubiléet, besök hos distriktets föreningar, tid för årsmötet 2020, uppföljning av 
genomförda projekt och planering av de närmast förestående samt 
ställningstagande till eventuell medverkan i ansökan om medel från Nationella 
Honungsprogrammet. 

 
 

Utbrott av Amerikansk yngelröta i Sigtuna 
Ett utbrott av amerikansk yngelröta konstaterades den 7 maj 2019 i en bigård i 
Sigtuna kommun.  
Länsstyrelsens bitillsynsman i området kommer att besöka alla biodlare inom en 
radie på tre kilometer från den aktuella odlaren för att kontrollera om smittan 
spridits. Hittas sjukdomen även i dessa kupor utvidgas området som ska 
kontrolleras. Alltså viktigt att alla uppställningsplatser är anmälda till länsstyrelsen 
så att inga missas vid kontrollen. 
1 maj konstaterades utbrott även i Kungsåra i Västerås kommun och 7 maj ett 
väster om Enköping.  

 

Nya regler för anmälan om uppställningsplats  
Från och med nyår gäller Jordbruksverkets nya föreskrift om bekämpning av 
sjukdomar och skadegörare på bin. 
En nyhet gäller anmälan om uppställningsplats. De gamla reglerna om att 
anmälan ska göras vart tredje år oavsett om man flyttat sina bin eller ej är 
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upphävd. Numera behöver man bara anmäla om man flyttar sin bigård, lägger ner 
den eller anlägger en ny. 
OBS! Endast uppställningsplatser som anmälts under 2018 eller senare finns med 
på bitillsyningsmännens sammanställningar. Det är alltså viktigt att den som 
missade att göra anmälan före 31 mars 2018 och inte flyttat sina bin sedan dess 
gör en anmälan till länsstyrelsen så fort som möjligt. 

 

Seminarium om drottningodling för avelssamordnarna 
Det finns platser kvar på seminariet om avel och drottningodling 22 maj. 
Seminariet riktar sig främst till lokalföreningarnas avelssamordnare men i mån av 
plats även till andra intresserade.  
Kvällen innehåller 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.  
Mer information finns i kalendern på hemsidan.  

 

Riksförbundsmötet  
6-7 april samlades ett 70-tal ombud från hela landet till Biodlarnas 
Riksförbundsmöte. 
Riksförbundsmötet är Biodlarnas högsta beslutande organ och äger rum vart 
annat år.  
Här följer en liten del av vad som avhandlades på mötet. 
o Vill du veta mer finns alla förbundsmöteshandlingar på Biodlarnas hemsida. Så 

snart protokollet är klart och justerat kommer det också att finnas där. 
o Tre ledamöter lämnade Förbundsstyrelsen och efter sluten omröstning valdes 

tre nya in. En av de ledamöter som avgick var Lasse Hellander. Han har varit 
Stockholmsdistriktets kontaktperson i Förbundsstyrelsen. Stort tack till Lasse 
för de år han försett oss med information och företrätt oss i 
förbundsstyrelsen. Vem som blir vår nya kontaktperson vet vi inte ännu. 

mailto:avel@abiodlarna.se
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o Den nya styrelsen består av Monica Selling (ordförande), Pierre Attling, 
Vivianne Boman (nyval), Björn Dahlbäck, Leo De Geer, Therese Ekebratt, Ann 
Elgemark (nyval), Nils Reppen (nyval) och Ingmar Wahlström. 

o Vårt län hade lämnat in tre motioner. En från Huddingeföreningen och två 
från distriktet. Den ena från distriktet gällde förslag om förlängd tid för 
inlämnande av distriktsmotioner och yttrande över föreningsmotioner. De 
andra två gällde anmälan om uppställningsplats. Ingen av motionerna bifölls. 

o Vid Riksförbundsmötet 2017 togs beslut om ändring av stadgarna. Eftersom 
det krävs beslut om sådana ändringar vid två på varandra följande 
Riksförbundsmöten var ändringarna uppe för beslut även i år. Förändringarna 
röstades igenom. De innebär att inte bara medlem utan också förening som 
inte följer stadgarna eller gällande lagstiftning rörande biodling och 
honungshantering, uppenbart motarbetar eller försvårar Biodlarnas mål och 
grundidé kan uteslutas. 

o Ett trevligt inslag var provsmakning av och röstning om vilken kaka som ska 
utses till jubileumskaka. 

o Vid middagen utsåga ett antal trotjänare till hedersmedlemmar bland annat 
Ingemar Åberg på förslag av Sigtunaortens biodlarförening. 

 

Träffen med nya styrelseledamöter 8 april  
Föreningarnas nya styrelseledamöter var inbjudna till en träff 8 april. Syftet var 
att uppmärksamma och fira att de tagit på sig ett styrelseuppdrag och samtidigt 
informera om vad det innebär. Det blev en trevlig kväll som började med cider 
och snittar och fortsatte med att Studieförbundet vuxenskolan informerade om 
en styrelses roller och ansvar. Maj gick igenom föreningsåret och Thomas ledde 
ett samtal om mål och uppgifter för SBR:s tre led (föreningar, distrikt och 
förbund). Kvällen bjöd på livliga diskussioner och erfarenhetsutbyte där inte minst 
vi i styrelsen fick en del insikter. 

 

Distriktsresan till Baltikum 
På eftermiddagen den 25 april utgick en buss med 50 biodlare från 
Cityterminalen. Målet var Värtahamnen och Silja Romantica och Lettland. På 
fredag morgon ankom vi till Lettlands huvudstad Riga. 
Med bussens hjälp gjorde vi ett kort besök i en biredskapsbutik där vissa handlade 
lite prylar. Vi fortsatte ut på landsbygden till Vinnis som är ett företag som, 
förutom biredskap också sålde drycker gjorda på vindruvor och honung och 
honung med choklad och nötter som de frikostigt bjöd på. 



 4 

Efter ytterligare några timmar i bussen kom vi till ett litet museum som drevs av 
en entusiast, Artis. Han var tredje generationens biodlare men hade på senare år 
börjat köpa in gamla biredskap, speciellt slungor av trä. Han hade ett sjuttiotal där 
ca tio var utställda. Vi bjöds också på en traditionell soppa, ”Salanka” med 
hembakat bröd. Det smakade gott efter den långa bussresan. 
Vi passerade gränsen mot Estland och tog oss till Pärnu vid Östersjökusten där vi 
åt en sen middag och övernattade. 
På lördagen besökte vi en biodlare och redskapstillverkare, ”Asten”, där ägaren 
och hans far visade oss runt. Firman tillverkade det mesta som behövs för 
honungshantering. Allt bra svetsat i rostfritt stål. På skorstenen fanns ett storkbo. 
Vi hade sett flera sådana från bussen. Landskapet har mer våtmarker än vi har i 
Stockholmsområdet så det finns gott om mat för storkarna. 
Resans sista stopp var Tallinn. Det blev lite tid till sightseeing och inköp innan vi 
besökte en restaurang som serverade ett honungsöl och en korv gjord efter ett 
gammalt recept. Bussen tog oss sedan till hamnen där Siljas Viktoria väntade för 
hemfärd. 
Resan var lyckad och vår chaufför Kristoffer Arvidsson hade gjort ett bra 
förarbete. Tack Kristoffer för en väl genomförd bussresa. 
 

    
 

Kalendarium  
2019  

22 maj Seminarium om drottningodling för avelssamordnarna 
16 juni Planeringsdag för distriktsstyrelsen 
31 augusti  Firande av att SBR fyller 100 år 

24 okt. Träff för föreningarnas ordförande. Kassör och sekreterare 
 

 
Hälsningar 
Styrelsen 
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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. 

http://www.stockholm.biodlarna.se/
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