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I bigården just nu 
När det inte längre finns några yngel i 

bisamhället är det tid för oxalsyra-

behandling.  

 

Oxalsyrabehandling på hösten är viktig 

för att hålla bina friska. Eftersom det 

innebär övervintring med få kvalster och 

inför nästa säsong.  

 

Läs mer på Biodlarnas hemsida 

 
 

 
Under oktober har vi haft två styrelsemöten, ett ordinarie och ett för 
uppföljning av OKS-träffen. En del frågor som var uppe på oksmötet har 
kommenterats nedan. Annat återkommer vi till. 
Vid det ordinarie mötet hade vi besök av Förbundsordförande Björn 
Dahlbäck. Han informerade om Förbundets inriktning och arbete och 
aktuella biodlingsfrågor diskuterades.  
Under mötet tog vi beslut om att delta i trädgårdsmässan 31 mars-3 april. Vi 
beslutade också om ändrade ansvarsområden i styrelsen. Thomas tar över 
som utbildningssamordnare från Eden. Eden jobbar vidare som ansvarig för 
Zoom.  
 
 
 
 

https://www.biodlarna.se/bin-och-biodling/bihalsa/bisjukdomar-och-parasiter/varroa/behandling-med-oxalsyra/
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Årsrapporten 
Viktigt att alla lämnar årsrapport 
Årsrapporten ligger till grund för mycket. Hur honungsskörden förändras 
över tid, vinterdödligheten och dess orsaker, beräkning av hur många 
bisamhällen det finns i Sverige och därmed storleken på EU-bidrag m.m. 
 
Uppgifterna ska lämnas in till föreningen, som lämnar en sammanställning 
till förbundet. Av den framgår inte vilka som lämnat uppgifterna. Den i 
föreningen som tagit emot uppgifterna ska när de är sammanställda förstöra 
underlaget. 
Föreningarna använder olika metoder för insamling allt ifrån att lämna in 
uppgifterna vid årsmötet till webblösningar. Kontakta någon i föreningens 
styrelse om du inte vet hur du ska göra. 
 
Även den som för tillfället inte har några bin ska lämna uppgift, noll i alla 
kolumner.  Det är bara fyra uppgifter som ska lämnas. Nämligen invintrade 
samhällen 2020, var av vinterförluster, samhällen 2021, honungsskörd 2021. 
 
Sammanställningen ska vara inskickad till förbundet senast 1 december så 
lämna uppgifterna i god tid dessförinnan. 

 
Rapportera stöld och skadegörelse 
Det har förekommit att samhällen har stulits eller skadats inom vårt distrikt. 
För att få en uppfattning om omfattningen ber vi er att dels polisanmäla 
brotten dels ge motsvarande information till distriktsstyrelsen på 
www.abiodlarna.se 

      
Samordnarnas roll och uppgift 
Vi har förstått att det är lite oklart vilken roll och uppgift de olika 
samordnarna har. Så här inför ett nytt verksamhetsår när det är dags att utse 
samordnare är det naturligtvis viktigt att veta. Läget är att det pågår ett 
arbete, på Förbundet, med att ta fram riktlinjer. I väntan på det är 
samordnarens uppgift:  

• att hålla kontakt med Distriktets samordnare, 

• att hålla sig uppdaterad om vad som är på gång och gäller inom området 
och 

• att se till att information sprids till föreningens medlemmar. 
 

https://www.abiodlarna.se/
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Stockholmsdistriktets godaste honung?! 
HonungsBedömningen görs för att säkerställa att din honung uppfyller lagar, 
regler och att du levererar den produktkvalitet som kunden förväntar sig. 
Bedömningen görs utifrån SBRs fastställda kriterier, metoder och mallar 
enligt Honungsbedömningsreglementet. Notera att även utförd Bihusesyn är 
en del av Bedömningen. I anslutning till HonungsBedömningen kan en 
HonungsTävling eller HonungsProvning göras. 
 
HonungsTävlingens syfte är att medlemmarna tillsammans lyfter intresset för 
honungens olika dofter och smaker, hittar nya sätt att använda honungen, 
samt att utgöra en plattform för att marknadsföra den lokala honungen. 
Tanken är att kora Föreningens/Ortens/Distriktets godaste honung. Kanske 
även Sveriges godaste honung på sikt.  
 
HonungsBedömningen kan också kombineras med en HonungsProvning för 
de föreningar som inte vill ha ett tävlingsmoment. 
 
Hör av dig till Pelle eller Maj för instruktion och övrigt underlag för att 
kunna genomföra en HonungsTävling eller en HonungsProvning. 
 

 
 

 

Nordiska Trädgårdar 31 mars - 4 april 2022 

Äntligen kan vi börja planera för ett fysiskt möte med alla utövande biodlare 
och blivande biodlare. Vi har fått inbjudan till Nordiska Trädgårdar 2022 och 
nu börjar förberedelserna för nästa års trädgårdsmässa på 
Stockholmsmässan. Vi räknar med den sedvanliga platsen på FOR 
Rådgivningsgata i A-hallen. Som tidigare år hoppas vi att 
Stockholmsdistriktets biodlare ställer upp och bemannar vår monter. 
Inbjudan kommer närmare inpå mässan men boka redan nu in 31 mars – 4 
april nästa år. Har du fått fram någon säregen honungssmak i årets skörd så 
spara gärna en burk för provsmakning under mässan. Har du idéer om 
utformning, aktiviteter i vår monter eller föredrag på någon av mässans 
scener så maila gärna förslag till sekreterare@abiodlarna.se. Vi ses på Nordiska 
Trädgårdar. 

http://www.biodlarna.se/honungsbedomningsreglemente-2-0/
https://www.biodlarna.se/app/uploads/2020/04/Bihusesyn-2020-formul%C3%A4r-200416.pdf
mailto:sekreterare@abiodlarna.se
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Utbrott av Amerikansk yngelröta 
I oktober har ännu ett utbrott av Amerikansk yngelröta rapporterats. Även 
denna gång i Enköping, Uppsala län.  

 
 
 

Kalendarium  
Det tidigare aviserade besöket på SLU för föreningarnas hälsosamordnare är 
framflyttat till våren. Anledningen är att SLU meddelat att de, på grund av 
smittrisk, inte kan ta emot oss i oktober. 

2021  

    4 november Öppet möte 18.30 - 19.00, fysisk. Anmäl till 
www.abiodlarna.se så kommer uppgift om plats. 

    4 november Styrelsemöte från 19.00 

2022  

    5 alt 12 februari Distriktsårsmöte 

   31 mars-4 april Trädgårdsmässa 
 
 

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  

 

 

https://www.abiodlarna.se/
https://stockholm.biodlarna.se/

