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Inbjudan  
Föreläsning om drottningodling 23 april 2020 

Välkommen till en kväll som belyser den teoretiska delen av drottningodling. Vi 
går då igenom vad som behövs för en småskalig drottningodling som den med ett 
fåtal samhällen kan nyttja. Vi kommer också att ge tips om den utrustning man 
behöver. 

Den praktiska delen måste göras i mindre grupper, 6 - 8 personer, i en 
lokalförening. De deltagare där den praktiska delen inte kan genomföras i den 
egna föreningen kommer att erbjudas plats i andra föreningar. 

Vi börjar med kaffe 18.00. Föreläsningen startar 18.30. 
Lokal: Gotlandsgatan 44. Synskadades Riksförbund. 
(T-bana eller buss 3 eller 4 till Skanstull. Gångavstånd från Stockholm Södra) 

Anmälan senast 15/4 på www.abiodlarna.se/aktivitet3  (först till kvarn)  

Det här är andra föreläsningen i en serie om fem som genomförs i samverkan 
med Studieförbundet Vuxenskolan. 
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Påminnelse  
Föreläsning om att vara mentor 17 mars 

Vi får allt fler medlemmar vilket innebär behov av flera som ställer upp som 
mentorer för nya biodlare. Som nybörjare är det ovärderligt att ha stöd av någon 
som varit med ett tag. Att vara mentor är både trevligt och utvecklande.  

Vi bjuder därför in till en föreläsning om mentorskap. 

Föreläsare är Paulina Nybratt Sandin, en van föreläsare som varit mentor under 
många år. Hon kallar sin föreläsning Motiverande mentorskap. 

Under kvällen kommer ni att få träffa några biodlare som varit mentorer under 
några år och några nybörjare som haft mentorer. 

Vi börjar med kaffe 18.00. Själva programmet startar 18.30.  
Lokal: Gotlandsgatan 44. Synskadades Riksförbund. 
(T-bana eller buss 3 eller 4 till Skanstull. Gångavstånd från Stockholm Södra) 

Anmälan senast 12/3 på www.abiodlarna.se  (först till kvarn)  

Det här är första föreläsningen i en serie om fem som genomförs i samverkan 
med Studieförbundet Vuxenskolan. 

 

Trädgårdsmässan 2020  

Distriktets monter 2019 

Biodlarna, genom Stockholms Läns 
Biodlardistrikt ställer ut på den största 
trädgårdsmässan i Norden – Nordiska 
Trädgårdar – i Älvsjö den 26 - 29 mars 2020. 
I montern kommer vi bland annat att visa 
olika typer av kupor.  

Syftet med vårt deltagande på mässan är att locka fler att bli biodlare och att öka 
medvetenheten om hur viktiga bin är för pollineringen. Vi kommer också att 
sprida kunskap om hur var och en kan hjälpa till så att bina har tillgång till vatten 
samt blommor med nektar och pollen hela säsongen. 

Vi kommer att hänvisa alla intresserade besökare att ta kontakt med närmaste 
biodlarförening. Så se till att ha uppdaterad information på föreningens hemsida. 
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Var beredda på att det kan komma frågor och funderingar från dem som besökt 
mässan! 
Ni hittar oss i monter A04:40  

Under mässan kommer vår webbansvariga Maj Östberg Rundquist att hålla 
föredrag om Framtidens protein med drönare på menyn. Hon talar från Scen Ätbart 
torsdagen 26 mars kl. 14:30 och lördagen den 28 mars kl. 14:30.  

Vår vice ordförande Per Thunman håller ett föredrag om Vad kan bina göra för din 
trädgård och hur kan du hjälpa dem? Han talar från Scen Ätbart den 27/3 kl. 14.30. 

Årsrapporten 2019   

Årsrapport har lämnats av 15 föreningar som tillsammans har fått rapporter från 
561 medlemmar. Det är alltså tre föreningar som saknas och 43 procent av 
huvudmedlemmarna (familjemedlemmar ej medräknade) som lämnat rapport. 

De 561 medlemmarna invintrade sammanlagt 2476 samhällen hösten 2018 och 
2683 hösten 2019, en ökning med 207 samhällen. Av samhällena som invintrades 
2018 klarade sig inte 539 över vintern, 22%. Honungsskörden 2019 var för de 
som lämnat rapport sammanlagt 32 568 kg. 

Årsrapporten är ett viktigt underlag för Jordbruksverkets arbete med bland annat 
djurhälsa. Det ligger också till grund för EU:s bidrag till svensk biodling. Vi 
uppmanar därför alla att till hösten lämna in årsrapport till sin förening. 
Föreningen sammanställer sedan uppgifterna, varefter de förstörs. Endast 
sammanställningen skickas in till Jordbruksverket. 

 

En alarmerande marknadssituation  

En alarmerande marknadssituation är rubriken på en rapport från Copa Cogeca 
(European farmers European agri-cooperatives). Rapporten pekar på att 
kostnaden för honungsproduktion i många europeiska länder överstiger det pris 
som biodlaren kan ta ut. EU är inte självförsörjande på honung utan 40 % av 
behovet importeras. Den importerade honungen är inte alltid ren honung utan 
kan i vissa fall vara en blandning av 70 % sirap och 30 % honung. 
Hela rapporten ligger på Distriktets hemsida: 
https://stockholm.biodlarna.se/nyhetsbrev/   
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Stöld och skadegörelse 

Vi har tråkigt nog fått in uppgift om att två medlemmar har fått bisamhällen 
stulna, 2 kupor vardera. Vi tror att det är bra att tydliggöra i vilken omfattning det 
sker stölder eller skadegörelse på bikupor. Glöm därför inte att anmäla till polisen 
och Per Thunman avel@abiodlarna.se om ni har drabbats av det. 

 

KalendariumKalendariumKalendariumKalendarium        

2020  
17 mars Att vara mentor för nyblivna biodlare 
26 - 29 mars Monter på trädgårdsmässan 
23 april Drottningodling i teori och praktik 
19 maj Honung och andra biprodukter 
15 september Föreläsningstillfälle* 
15 oktober Föreläsningstillfälle* 
2021  
17-18 april Riksförbundsmöte 

*Vilka ämnen som kommer att avhandlas vid de olika tillfällena återkommer vi till 
men föreslår att ni redan nu gör en notering i kalendern. 

Styrelsen 

 

Sveriges Biodlares Riksförbund består av enskilda medlemmar anslutna till 
biodlarföreningar. Föreningarna är sammanslutna till distrikt (25 st.) För 
närvarande finns det drygt 270 biodlarföreningar med drygt 15 000 medlemmar. I 
stockholmsdistriktet finns 18 föreningar med sammanlagt 1626 medlemmar. 
Distriktsstyrelsen består av Ulla Huzell ordförande, Per Thunman vice 
ordförande/avels- och kvalitetssamordnare, Thomas Ullman sekreterare, Maj 
Östberg Rundquist webbansvarig, Joakim Kugelberg kassör, Per Lundblad 
bihälso- och näringsbiodlingssamordnare samt Eden Cohen 
utbildningssamordnare.  

Detta och tidigare nyhetsbreven finns att läsa på distriktets hemsida.   


