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Under majmötet tog vi beslut om en enkät som inom kort kommer att skickas ut till 
föreningarna. Pelle och Eden berättade om besöket hos Sigtunaföreningen och vi 
reflekterade över vad som kommit upp där. Vi konstaterade att det är hög tid att ta itu 
med höstens program. 

 

 
Att vara mentor 26 maj 
För alla nyblivna biodlare är det av största vikt att ha en mentor. Inte ens den allra 
bästa nybörjarkurs kan fullt ut förbereda en nybörjare för alla situationer som kan 
uppstå i bigården eller att tolka vad som är på gång i bisamhället. Alla borde därför ha 
en mentor. För att vara mentor krävs bara att man varit biodlare några år och att man 
vill dela med sig av sina erfarenheter. De flesta som varit mentorer vittnar om att det 
är både trevligt och utvecklande. 
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Vid ett seminarium 26 maj kl.19.00 går Eden Cohen igenom vad det innebär att vara 
mentor respektive att ha en. Medverkar gör också två medlemmar som varit mentorer 
och några som har haft en mentor. 

 
Det blir som vanligt i dessa tider ett Zoom-möte. 
Anmälan senast 23 maj till www.abiodlarna.se  
De som anmält sig kommer att få en länk straxt före mötet. 

 

 
Att göra avläggare 19 maj 
Påminnelse om att anmälan till Pers genomgång av hur man kan göra avläggare ska 
vara inne på söndag 16/5 till www.abiodlarna.se.  
De som anmält sig kommer att få en länk straxt före mötet. 

 

 
Ytterligare ett medel mot myror 
Efter tipsen i förra nyhetsbrevet om hur man kan skydda sina bin från myror kom det 
ett tips om ytterligare en metod från Nina i Vallentuna om en helt naturlig metod som 
enligt henne fungerar.  

 
Nina sparar alla äggskal under året och när de är helt torra så pulvriserar hon dem i en 
mixer.  
Så fort hon ser en antydan av myror i bigården så strör hon ut rikligt med pulvret kring 
kuporna, särskilt vid gallret och alla ställen där myrorna klättrar upp till kuporna.  
Rikligt betyder flera dl pulver för tre kupor.  
Myror gillar inte kalk så de försvinner direkt och kommer inte tillbaka.  
Så det är bara att börja spara äggskal för att ha tillräckligt nästa år. :-)  
 

 
Öppet möte före styrelsens månadsmöten 
Påminnelse. 
3 juni är första tillfället för Öppet möte i anslutning till Distriktsstyrelsen ordinarie 
möte. Har du något du vill framföra, föreslå eller fråga styrelsen om hoppas vi att du 
ansluter mellan 18.30-19.00. 
Nu under coronatider är våra möten digitala. Den som vill vara med behöver därför en 
länk för att ansluta till mötet. Anmäl dig på www.abiodlarna.se så skickar vi en innan vi 
börjar. 
 
 

http://www.abiodlarna.se/
http://www.abiodlarna.se/
http://www.abiodlarna.se/
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Ny bihälsolag från 1 april 
Den 21 april började den nya Djurhälsolagen att gälla, vilken nu även innefattar 
biodling. Men vad betyder den för oss som biodlare, som bor i Stockholms län? 
Egentligen har inte så mycket ändrats i praktiken, men biodlarens ansvar och 
Bitillsynens rättigheter har förstärkts. En skillnad är att skydds- och 
övervakningsområden har bytt namn till skydds- och övervakningszoner. Tidigare var 
vissa sjukdomar bara anmälningspliktiga, såsom Amerikansk Yngelröta, men idag har 
vi, som biodlare, även skyldighet att förhindra smittspridning. 

 
Några grundregler att följa 
- Anmäl var dina bigårdar ligger till Länsstyrelsen 
- Om du misstänker att dina bin är sjuka, kontakta omedelbart din Bitillsynare.  
Anmälan och Bitillsynarna hittar du på på 
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/djur/djur-i-verksamheten/biodling.html#0   
- Förvara honung, vax och kupmaterial så att bin inte kommer åt dem 
- Om du bor i ett smittförklarat område (skydds- eller övervakningszon) så skall du 
alltid kontakta Bitillsynen innan du flyttar bin eller material.  

 
Bitillsynen kommer att fungera som den gjorde förra året, åtminstone fram till 2023 då 
en omorganisation kommer att ske. Hur den nya organisationen ska se ut och fungera 
kommer Jordbruksverket att arbeta med under 2021 - 22 och den ska presenteras i 
september 2022. 

 

 
Boka Zoom-möte 
SBR (förbundet) har givit Stockholmsdistriktet ett Zoom konto för att kunna skapa 
digitala möten åt distriktet och distriktets föreningar*. 
Mötet skapas så att ingen administratör behövs, dvs den som har länken klickar bara 
på den och går med i mötet. 
Alla har samma rättigheter som att prata, dela skärm osv. 
Bokningsprioritet är ”först till kvarn”. Möten kan bokas högst två månader i förväg. 
För att beställa ett ZOOM möte klicka HÄR och klistra in nedan formulär i mejlet. 
Räkna med att det kan ta upp till en vecka att få mötet skapat och länken skickad till 
beställaren. 
************************************ 
Mötets rubrik: 
Mötets beställare: 
Beställares telefonnummer: 
Beställarens e-post: 
Mötets datum: Mötets start och slut tid: 
************************************* 

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/djur/djur-i-verksamheten/biodling.html#0
mailto:utbildning@abiodlarna.se
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Vid frågor kontakta utbildning@abiodlarna.se       
*Det finns fler bra digitala plattformar som är gratis och bra, t.ex. Google Meet. 
Det enda kravet är att deltagarna har ett Google mejlkonto. 

 
Den här informationen finns sedan en tid på Distriktets hemsida under rubriken 
Beställning av Zoommöte.  

 

 
Pressklipp 
Två gånger i veckan får vi pressklipp från SBR, I de flesta fall krävs en prenumeration 
för att läsa hela artikeln. Många av klippen bedömer vi inte är av allmänt intresse. Det 
kan vara en artikel om att ”Kalle Karlsson från Bortiveckinen” fyller 50 år och om att 
han är biodlare. Vi kommer i fortsättningen tipsa om artiklar som vi tror kan vara av 
mer allmänt intresse.  

 
Meddela ordforande@abiodlarna.se om du vill ha alla pressklippen. De kommer två 
gånger i veckan. 

 
Klipp från senaste månaden: 

Så startar du din egen biodling i trädgården  
Aftonbladet.se - May 6, 2021 
Biodlaren visar steg för steg Med en bikupa i trädgården får du underbar honung, 
blomstrande rabatter och en helt ny hobby.  
En egen biodling i trädgården har flera fördelar.  
Förutom god honung och ett rogivande surr så gör bina så att trädgården bli 
pollinerad. Frukten blir större, blommorna finare och växter mår bättre. 

– Har man grannar får även de sina trädgårdar pollinerade. Det gynnar hela 
området, säger Lennart Johansson, biodlare och utbildningsansvarig på Sveriges 
Biodlares Riksförbund. 

Honungen hotas av kall vår - "Kan sluta med att bina svälter" 
Radio - May 3, 2021 
Den kyliga våren påverkar binas honungsproduktion när temperaturen 
kryper ner mot nollan och blomningen inte kommer igång.  Biodlaren Jill ... 
våren påverkar binas honungsproduktion när temperaturen kryper ner 
mot nollan och blomningen inte kommer igång. Biodlaren Jill Müller i 

Bikupor vandaliserade ”Ett års arbete kan ha gått förlorat 
GöteborgDirekt - May 4, 2021 
Stallansvarig. Katrin Johansson tycker att det är tråkigt att Ladans bikupor blev 
utsatta för skadegörelse. Foto: Privat Under torsdagen ... 
varken larver eller ägg kvar. Nu jobbar man med att försöka 
rädda bisamhället genom att exempelvis ge dem sockervatten som näring. 

 

mailto:utbildning@abiodlarna.se
mailto:ordforande@abiodlarna.se
https://www.aftonbladet.se/harligthemma/a/56dd2K/sa-startar-du-din-egen-biodling-i-tradgarden
https://www.aftonbladet.se/harligthemma/a/56dd2K/sa-startar-du-din-egen-biodling-i-tradgarden
https://www.aftonbladet.se/harligthemma/a/56dd2K/sa-startar-du-din-egen-biodling-i-tradgarden
https://sverigesradio.se/artikel/kylig-var-hotar-honungsskorden-i-vasternorrland
https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/bikupor-vandaliserades-ett-ars-arbete-kan-ha-gatt-forlorat/repuec!5ConeGXrSJpqlc80XGGQRw/
https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/bikupor-vandaliserades-ett-ars-arbete-kan-ha-gatt-forlorat/repuec!5ConeGXrSJpqlc80XGGQRw/
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Kalendarium  
2021  

19 maj Att göra avläggare 

26 maj Att vara mentor 

15-23 maj Pollinera mera har utställning i Kungsträdgården 

20 maj World Bee Day 

3 juni Styrelsemöte Öppet möte 18.30-19.00 

oktober Studiebesök på SLU för föreningarnas hälsoansvariga.  

oktober  OKS Träff med föreningarnas ordförande, kassör och 
sekreterare 

  
 
 

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 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: 
stockholm.biodlarna.se  
 

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

