Förslag till beslut och yttrande över inkomna motioner
Farsta Södertörns biodlarförening har inkommit med följande motion

Motion till SBR angående verktyget ”Bihusesyn”
Verktyget ”Bihusesyn” skulle kunna vara ett bra verktyg för egenkontroll hos den biodlare
som enbart har sin biodling som en hobby. Här finns tydligt de krav som ställs på en biodlare
för att följa de lagar som råder i dagsläget.
Men tyvärr, är den form som ”Bihusesynen” i dagsläget är utformad som, i första hand riktad
till de biodlare som är näringsidkare. Detta medför att det är ett tungrott material att använda
för sin egenkontroll om du endast har biodling som hobby.
För att en förening ska kunna förmedla vikten av egenkontroll i sin biodling och hantering av
honung, behöver detta verktyg ses över och förenklas så att det blir anpassat, tillrättalagt och
lättillgängligt för hobbybiodlaren.
Förslag är alltså att se över och förbättra verktyget Bihusesyn så att det också är anpassat för
hobbybiodlaren.

Distriktets yttrande och förslag till beslut
Bihusesynen är ett styrande dokument som bör uppdateras löpande för att underlätta och
förenkla för alla Sveriges biodlare.
Stockholmsdistriktet anser att den nuvarande utformningen av dokumentet passar tillräckligt
bra även för den mindre omfattande biodlingen, även om vi håller med motionären om att den
kan förbättras ytterligare.
För att hjälpa enskilda medlemmar att fylla i dokumentet har vissa lokalföreningar haft
gemensam genomgång på sina möten.

Lidingö biodlareförening har inkommit med följande motion

Motion från Lidingö biodlareförening
Vi inom Lidingö biodlareförening vill att SBR ska verka för att man inte ska få flytta bin utan
att de har friskförklarats av en bitillsyningsman.

Distriktets yttrande och förslag till beslut
Föreningen har valt att vara generell vilket gör att det är otydligt vad man menar med flytt,
om det är flytt mellan egna bigårdar, flytt vid försäljning av samhällen eller en önskan om att
gå tillbaka till de gamla reglerna med församlingar som gräns.
Under hösten 2019 skickade Förbundet ut ett frågeformulär angående hur alla Sveriges
biodlardistrikt upplever att Jordbruksverkets nya regler fungerar. Distriktsstyrelsen har skickat
ut detta till samtliga föreningars ordförande och ansvariga för bihälsa. Även under OKS-mötet
i höstas diskuterades hur de nya reglerna fungerar.
Styrelsen har fått in svar från Sollentuna, Mälaröarna och Farsta Södertörns
biodlareföreningar, plus en önskan från en medlem i Värmdö Skeppslag Biodlareförening.
Även Lidingös motion har varit en del av underlaget till svaret från distriktet.
I svaret tas på flera ställen upp att det är viktigt med kontroller, egenkontroller och
besiktningar, som säkerställer en god bihälsa.
Stockholmsdistriktet föreslår att motionen lämnas utan ytterligare åtgärd.

