
                                                      
                                    Stockholms läns biodlardistrikt 
 

 

 
Nyhetsbrev från 

Stockholms läns biodlardistrikt juni 
2021 

Nr 6 
 

 

 

 
 
 

 
Under junimötet tog vi beslut om att föreningarna ska ha en egen 
kontaktperson i styrelsen och att de kommer att kontakta sina föreningar 
under hösten. 
Under den öppna delen av mötet deltog utöver styrelsen tre medlemmar. Vi 
kommer som tänkt att fortsätta med öppna möten. Nästa tillfälle blir 2 
september. 
Höstens program var uppe till diskussion. Vi bedömde att det ännu en tid är 
digitala möten som gäller. När det blir möjligt med fysiska sammankomster 
kommer en del bli digifysiska (fysiska möten som det går att följa på distans).  
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Svärmfångare efterlyses 

 
Förra året införde Biodlarna svärmtelefonen. En tjänst för att allmänheten 
snabbt ska få hjälp när en svärm slagit sig ner på tomten. Om man ringer 
0766 - 860701 kopplas man automatiskt till en svärmfångare i närheten.  
 
I Stockholmsdistriktet finns jämförelsevis många som tagit på sig att vara 
svärmfångare. Trots det är det fortfarande områden i länet som inte är 
täckta. Det är dessutom bra om det finns flera inom samma område.  
 
I gråmarkerade områden på nedanstående karta saknar svärmfångare. 

 
 
Kan du tänka dig att vara svärmfångare? Kontakta i så fall Maj-Britt Järnvall, 
förbundsadministratör för Biodlarna, så hjälper hon dig med detta.  
maj-britt.jarnvall@biodlarna.se, 0142 – 48 20 02 

 

 
Protokoll från riksförbundsmötet 
Protokoll från Riksförbundsmötet 17 april finns nu utlagt på SBR:s hemsida. 
 

mailto:maj-britt.jarnvall@biodlarna.se
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Nytt på vår YouTube kanal  
YouTube Biodlarna - Stockholms Läns Biodlardistrikt 
o Avläggare + Svärmförebyggande: seminarium från 19 maj.  
o Att vara mentor: seminarium från 26 maj.  

 
Provtagning för sjukdomar hos honungsbin; en 
baslinjestudie 

Under 2021 kommer en studie av förekomsten av amerikansk och europeisk 
yngelröta, trakékvalster, varroakvalster och virusinfektionerna Deformed 
Wing Virus (DWV) och Acute Bee Paralysis Virus (ABPV) i bisamhällen i 
Sverige. Studien innebär provtagning av bisamhällen samt en enkel enkät 
kring bihälsa och rutiner avseende smittskydd hos ett urval av biodlare.  
 
Studien genomförs av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tillsammans med 
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Fältarbetet utförs av lokala 
bitillsynsmän och det är Preben Kristiansen som samordnar fältarbetet. 

 
I bifogade dokument finns ytterligare information. 
 

 
 Nya föreskrifter om kontroll av amerikansk yngelröta, 
varroakvalster och trakékvalster  
Den 21 april 2021 började de nya djurhälsoreglerna att gälla i hela EU. Av 
den anledningen har Jordbruksverket uppdaterat sina föreskrifter om 
kontroll av amerikansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster. För de 
flesta biodlare innebär de nya eller ändrade reglerna liten skillnad, andra 
påverkas mer. Bifogat finns en kort beskrivning från Jordbruksverket av vad 
som är ändrat och vad alla biodlare måste veta. 
 

 
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.  
 

https://www.youtube.com/channel/UCkaSScGmPaC28trNwv0zOBQ
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Meddela ordforande@abiodlarna.se om du vill ha alla pressklippen. De 
kommer två gånger i veckan. 
 
 

Klipp från senaste månaden: 

 
Helsingborg tillsammans med Sollentuna är Sveriges 
bivänligaste kommuner 
Helsingborg och Sollentuna bivänligaste kommunerna 
Helsingborg har tillsammans med Sollentuna utnämnts till Sveriges bi-
vänligaste kommuner av Naturskyddsföreningen. 

• Tävlingen syftar till att uppmärksamma kommunernas arbete för att 
skydda bina.  

• Biodlaren Annika Kruse tror att de flera miljöåtgärderna för binas 
överlevnad i kommunen ligger bakom utmärkelserna. 

 
Tre av fyra köper sin honung i en livsmedelsbutik  
Tre av fyra köper sin honung i en livsmedelsbutik - Svenska Livsmedelsnyheter 

       Livsmedelsnyheter - June 8, 2021 

 
74 procent av konsumenterna köper sin honung i en livsmedelsbutik. ….. 
Övervägande andelen av konsumenterna köper flytande honung och nästan 
70 procent visste inte att honung ofta förfalskas.  
…….. vi behöver upplysa och informera kunden om vad som finns i burken 
eller flaskan”, säger Mats Olofsson, biodlare och styrelsemedlem i 
Biodlingsföretagarna. 
 

Anstaltens nya intagna drar iväg och kommer åter       
Sydnärkenytt - June 22, 2021 
Sydnärkenytt (sydnarkenytt.se) 
 
2 500 kvadratmeter gräsyta har markberetts för att ge plats åt blommor på 
anstaltsområdet som nu har vuxit med uppåt 50 000 nyanställda… 
nyanställda i form av alla bin. Deras arbetsuppgift förutom att tillverka honung  
är att hjälpa till med pollineringen av växter och blommor. 
 
 
 
 
 
 

mailto:ordforande@abiodlarna.se
https://sverigesradio.se/artikel/helsingborg-ar-sveriges-bivanligaste-kommun
https://www.livsmedelsnyheter.se/tre-av-fyra-koper-sin-honung-i-en-livsmedelsbutik/
http://link.newsletter.meltwater.com/ls/click?upn=fVvxV4I5ar3Z7xoRb-2BNbDJ24Yhhf4ci3aAJKMYSEaZXOQ2tiU1t-2BlitCQaaqIMzBBxUxfCbn6QZZn5v3CdkFbrKjiWzgIp4f-2BM6y20MnSu-2BxFr04PeOxsAUeYzUkfyhv398p1biJ014a4Er1LjdjpbqXz9fYe8f-2FOnJeO8MnfAGQwX2vnpug22CqsMv-2BA8hgRJqQs3JX8qbFTtFFTLUUxCMi7n-2Be-2BnmDWU90flVB719Kwc3KVzMhSNfY8N1SkHsxgtsx9MXjDSK94lrazb-2FvM1tZukSLbOZA9UX07oP-2F1LbBodlPk3FS401PRSWnSSyGnZBEoNNaBm29CzFYDnGdJbQmGZpohJ7VHsMxx0KbJrOd6OYNN4UvuoSG7CbXgClYB0emTM-2FbxqRENL7Zh47z2UA2aH3nj7uz796WGWlrSud4Zu849qOvrratZw97itfgqV2pIHc45T0HHB9oFZEm6mUAxd1HwZ4fjEaVUPQie76-2Frl48vpNtGmctH-2FW5vCIUphjhrCRlVDGIxd1pN59TYog20ua-2BKhP0fteRm0C9MdMzLFT9L9TYDJQO9VCPbSnqImtvPvgYQ9TQ0BKBrEVf0RyEdBxlKKNW6ggZaOlZAuA17Ivpq7UnKsFWocAYO9E3sSOWLVGuW8pXaHr3p3IH5qMGcAyWf5rqH7L5vXdmB-2FcRf5nj5VxudbUA7i5qfo-2BMzGCB_8yOIxrs60ceB91HcLhUvzhwp09h8mwOiMbi8GpMgN7mzSzIHM59Et7Exc2be-2Ba56VOTd6AYLfa5JSSseTsrj2sZX8DjfEOggWMr06JK0QCxFJswcPsEv3eoxcDj03L2ODK7t5gHTWYoCOKRB-2B6j1meUxTMrkZAkGbK-2FW51GFHZpUeH2P4yVc3OYgmEW5yna3Pvwu8eJSo
https://www.sydnarkenytt.se/kumla/artikel/bin-invaderar-faengelset
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Kalendarium  
2021  

14 augusti Planeringsmöte för distriktsstyrelsen 

2 september Styrelsemöte Öppet möte 18.30-19.00 

oktober Studiebesök på SLU för föreningarnas hälsoansvariga.  

oktober  OKS Träff med föreningarnas ordförande, kassör och 
sekreterare 

2022  

5 alt 12 februari Distriktsårsmöte 
 
 

Vi önskar alla en skön och bivänlig sommar.   

Styrelsen 
 
 
Bilagor: 
Nyhetsbrev från Riksförbundet juni 2021 
Provtagning… 
Nya föreskrifter… 
 
 

 
 
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 de tidigare nyhetsbreven finns att läsa på distriktets hemsida:  

Stockholms Läns Biodlardistrikt 

https://stockholm.biodlarna.se/

