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Styrelsemötet i februari upptogs till stor del av frågor kring och 
genomförande av årsmötet. Vi hann också med att ta beslut om att ordna ett 
studiebesök på SLU för föreningarnas bihälsoansvariga. Vi konstaterade att 
registeransvarigas kunskaper om medlemsregistret, hur det uppdateras och 
kan användas, behöver förbättras.  
Som ett tidigt vårtecken har årets första efterlysning om att få bisamhällen i 
trädgården kommit in. Se på hemsidan under uppställningsplats sökes.  
 

 
Distriktsårsmötet 
Distriktets årsmöte är nu genomfört. Det ägde rum 6 februari och var för 
första gången digitalt*. Alla är inte så vana vid det men tack vare ett testmöte 
där de som ville kunde öva sina färdigheter och instruktioner innan det 
egentliga mötet startade, flöt mötet på.  
Självklart kunde det inte, som tidigare år, bli någon lunch eller tillfälle att 
träffas. Vi hade valt att inte inbjuda någon föredragshållare. När smittläget 
tillåter hoppas vi kunna kompensera för detta. 
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Alla föreningar utom Norrtälje och Skärgårdsbiodlarna var representerade på 
mötet. Sammantaget hade 48 ombud loggat in. Det var 59% av de ombud 
föreningarna utsett. Därutöver deltog ett drygt 30-tal medlemmar. 
 
Så snart årsmötesprotokollet är klart och påskrivet av justerarna kommer det 
att läggas ut på Distriktets hemsida. Där finns redan nu övriga 
årsmöteshandlingar inklusive både förenings- och distriktsmotioner. 
 
En fråga gick till omröstning. Styrelsen hade föreslagit oförändrad årsavgift. 
Mot det ställdes ett förslag på sänkning med 20 kr. Omröstningen 
resulterade i beslut om oförändrad årsavgift. 
 
En ny ledamot, Albin Ibbing från Farsta Södertörns bf. valdes in eftersom 
Joakim Kugelberg inte ställde upp för omval då han stod inför andra 
spännande uppgifter.  
 
Den nya styrelsen består av 
Ordförande:  
Ulla Huzell, Sollentuna bf               mandattid 1 år 
Ledamöter: 
Per Thunman, Wermdö skeppslag               återstående mandattid 1 år 
Thomas Ullman, Sollentuna bf.               återstående mandattid 1 år 
Maj Östberg Rundqvist, Spånga Sundbybergs bf.   återstående mandattid 1 år 
Per Lundblad, Lidingö bf.                omval, mandattid 2 år 
Eden Cohen, Huddingeortens bf               omval, mandattid 2 år 
Albin Ibbing, Farsta Södertörns bf               nyval, mandattid 2 år 
 
Under punkten övrig information informerade Per Lundblad om resultatet 
av årsrapporten (se nedan). 
Mötet avslutades med ett stort tack till Joakim för allt jobb och engagemang 
han lagt på styrelsearbetet. 
 
*Förbundet har försett alla distrikt med en Zoom-licens. Licensen kan också 
användas av föreningarna. Vi återkommer med uppgift om hur den kan 
bokas. 
 

 
Årsrapporten 2020 
Av distriktets 18 föreningar har 17 lämnat in svar. Andelen medlemmar som 
lämnat in rapport har sjunkit något från förra rapporten från 35% till 32%. I 
en förening, Sigtuna BF, har alla medlemmar lämnat in rapporten. Med tanke 
på att årsrapporten är ett viktigt underlag för både SBR:s och 
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Jordbruksverkets arbete samt en del av underlaget för EU:s bidrag till 
biodlingen, hoppas vi att övriga föreningar följer Sigtunas exempel. 
 
Den genomsnittliga skörden i Distriktet är knappt 21kg per kupa. Den 
varierar mellan föreningarna från 10–37 kg per kupa. 
 
Vinterförlusterna i länet låg på 18%, som vanligt högre än rikssnittet som var 
15%. Även här varierar det mycket mellan föreningarna. En förening 
rapporterar 0% samtidigt som två rapporterar drygt 30%. 
I höstas fanns det, enligt rapporten, 2 418 invintrade samhällen i distriktet, 
mot 2 683 året före. 
 
En del föreningar har rapporterat in fler medlemmar än de har enligt SBR, 
en del av dessa är troligen familjemedlemmar. Är det lokala medlemmar 
strider det mot SBR:s stadgar. 
 
Hela årsrapporten för 2020 finns på Distriktets hemsida  
Stockholm-statistik-2020.pdf (biodlarna.se) 
 

 
Honungsfusk ett växande problem 
Problemen med honungsfusk har lyfts i olika sammanhang under senaste 
tiden.  
SBR:s ordförande Monica Selling citeras bl.a. i Jordbruksaktuellt från 19 
februari (länk nedan) hon säger att många biodlare i Europa lägger ner sin 
verksamhet för att den inte är lönsam längre med det stora inflödet av 
prispressad fuskhonung. Av artikeln framgår: 

• att vissa länder ökat sin honungsproduktion utan att antalet bisamhällen 
gjort det, 

• att det i Sverige konsumeras 7000 ton honung var av bara drygt hälften är 
svensk, 

• att förfalskning av honung främst handlar om att honungen blandas ut, 
vanligtvis med rissirap eller majssirap. De rätta nivåerna av till exempel 
vattenhalt, pollen och enzymer justeras i efterhand och honungen 
paketeras sedan om innan den når slutdestinationen, 

• att fusket startar redan hos biodlaren som skördar honungen omogen,  

• att trots att standardiseringsorganisationen har regler som definierar äkta 
honung och det finns analyslaboratorium i EU så rinner den falska 
honungen genom kontrollerna. 

 
Det pågår arbete på EU-nivå för att bland annat få en gemensam EU-
standard för märkning, både för honung, vax och biprodukter. Det är ett 

https://www.biodlarna.se/app/uploads/sites/14/2021/02/Stockholm-statistik-2020.pdf
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mångårigt arbete. Enligt Monica finns det mycket att göra på den svenska 
marknaden. – Vi behöver jobba med ordentlig konsumentupplysning hur vi 
kan föra fram nyttan av vår egen honung och hur bra den är på alla sätt.  
   
Länkar till artiklar om honungsfusk 
Honungsfusk ett växande problem - Jordbruksaktuellt (ja.se) 
Honungsfusk lurar konsumenter– biodlarnas framtid hotade | Allas 

 

 
Ny djurhälsolag 

Nu har Jordbruksverket börjat komma ifatt vad gäller kommunikation om 
den nya Djurhälsolagen (AHL).  
 
Den stora skillnaden mot tidigare (AHLs intentioner började införas redan 
2018-19) är att ansvaret för varje biodlare ökar och att fokus flyttas från att 
behandla sjuka djur, till att förebygga att sjukdomen uppkommer, vilket 
betyder att resurserna för att behandla sjukdomar läggs på 
sjukdomsbekämpning och inte som tidigare på kontroll av friska bin. 
 
AHL införs i Sverige med start i april (fas 1) och sedan kommer fas 2 i juni. 
Fullt implementerad kommer den inte vara förrän 2022 eftersom det kommer 
att ta tid att få igång en fungerande och utbildad Bitillsyn. Fram till dess 
kommer nuvarande Bitillsyn att fortsätta som den gjort det senaste året. 
 
Hur kommer AHL att påverka oss som biodlare? 
Till att börja med så betyder den nya lagen att alla biodlare har ett större 
ansvar än tidigare att se till så att man har friska bin och att anmäla eventuella 
sjukdomar, gäller framförallt Amerikansk Yngelröta. Detta betyder att varje 
biodlare behöver bra kunskap om bihälsa. 
På lite längre sikt kommer även Bitillsynen att ändras.  
 
För mer information se: 
En ny djurhälsoförordning (AHL) - Jordbruksverket.se 

Biologiska hot mot honungsbin 
 

 
25 år med honungsbihälsa 
Preben Kristiansen slutade på Jordbruksverket vid årsskiftet. Som avslutning 
bjöd han på ett seminarium med rubriken 25 år med honungsbihälsa. Som 
vanligt var det både intressant och lärorikt.  

https://www.ja.se/artikel/2227856/honungsfusk-ett-vxande-problem.html
https://www.allas.se/samhalle/forfalskad-och-utspadd-honung-i-butikerna-lurar-konsumenterna/7280990
https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/vart-uppdrag/en-ny-djurhalsoforordning-ahl?fbclid=IwAR3xnNTbF5tGfAdpujekK4pzGcKRSCrCVt-CrTWM2qdJXO36D4zf3ccnWyk
https://www2.jordbruksverket.se/download/18.18a912691721f3e70327a143/1589796122297/ra20_7.pdf
https://www2.jordbruksverket.se/download/18.18a912691721f3e70327a143/1589796122297/ra20_7.pdf
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Under åren har han varit en kunskapskälla som vi tacksamt öst ur. Trots att 
han lämnar Jordbruksverket hoppas vi även framöver få möjlighet att dra 
nytta av hans kunskaper.  
 

 
Så här gör vi 
Några exempel på hur Lidingö Biodlareförening jobbar med bihälsa.  
Vi har: 

• gemensam varroabehandling genom bl.a. varroatågen,  

• utökat vårt samarbete med Bitillsynen, med årlig kontroll, 

• program för att erbjuda NewBees inhemska bin och drottningar, 

• koll på de flesta samhällen och att de är rapporterade till Länsstyrelsen,  

• mentorskap för NewBees, 

• planerat möten under våren som handlar om vårinspektion och 
uppföljning av utvecklingen i bikuporna, där även AY kommer att tas 
upp och 

• gått med i kommunens Naturnätverk för att främja pollinerande 
insekters hälsa och miljö. 
 

Vi vill gärna ha fler tips som vi kan publicera under den här rubriken. Hör av 
er till någon i distriktsstyrelsen till exempel ordforande@abiodlarna.se.  
 

 
Kalendarium  
2021  

4 mars Nya distriktsstyrelsens första möte 

17 april Riksförbundsmöte, digitalt 

Styrelsen sammanträder normalt första torsdagen i månaden.  

Styrelsen 

 
Sveriges Biodlares Riksförbund består av enskilda medlemmar anslutna till biodlar-
föreningar. Föreningarna är sammanslutna till distrikt (25 st.) För närvarande finns det 
drygt 270 biodlarföreningar med över 17 000 medlemmar. I stockholmsdistriktet finns 18 
föreningar med sammanlagt, drygt 1 700 medlemmar.  
Styrelsen består av Ulla Huzell, Per Thunman, Thomas Ullman, Maj Östberg Rundquist, 
Per Lundblad, Eden Cohen och Albin Ibbing. En närmare presentation finns på 
hemsidan. 

Detta och tidigare nyhetsbreven finns att läsa på distriktets hemsida:  
  Stockholmsdistriktets hemsida  

mailto:ordforande@abiodlarna.se
https://stockholm.biodlarna.se/

