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      Bi med Varroa 

 

I bigården just nu 
Varroabehandling 

Nu när samhällena förmodligen är utan yngel 

kan man använda oxalsyra till behandlingen. 

Oxalsyran kan droppas som en sockerlösning 

på bina som sitter i kakgatorna eller förångas. 

Det enklaste sättet är att använda en 

Varroxförångare på botten av kupan. 

Behandlingen är till för att minska antalet 

kvalster som kan föröka sig under våren. 

Läs mer på Biodlarnas hemsida 

 
 

 
 

Under novembermötet konstaterade vi att det är bråttom att spika tid och 
plats för vårens aktiviteter. Thomas informerade, angående 
Trädgårdsmässan, om att vi kommer att ha en monter på Rådgivningsgatan 
av samma storlek som 2019 och att den som är intresserad av att bemanna 
montern kan anmäla sig på www.abiodlarna.se . Annat som togs upp är att 
en del har inaktuella mail-adresser i medlemsregistret och att förvånansvärt 
många har undanbett sig mail via medlemsregistret.  

 
 

Stölder och skadegörelse 
I förra nyhetsbrevet bad vi er meddela om ni varit utsatta för stöld eller 
skadegörelse. 
Vi har fått rapporter om att man har tagit ramar med mat från några 
samhällen inom distriktet. För att få en uppfattning om hur omfattande detta  

https://www.biodlarna.se/bin-och-biodling/bihalsa/bisjukdomar-och-parasiter/varroa/behandling-med-oxalsyra/
http://www.abiodlarna.se/
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är ber vi er rapportera eventuella ytterligare händelser. Använd gärna 
formuläret som nås med länken www.abiodlarna.se  

 
 

Samordnarnas roll och uppgift 
Det finns nu ett dokument som beskriver de olika samordnarnas roll och 
uppgift. Under januari kommer distriktets samordnare att kontakta sina 
motsvarigheter i föreningarna för information om dem. 

 
 

Tips om föreläsning 

Sanningar och myter om bidöden 
Gratis föreläsning: Senaste tidens larmrapporter om minskat antal insekter 
och braskande rubriker om omfattande bidöd har lett till ett ökat intresse 
och insatser för pollinerande insekter, inte minst våra viktiga bin. 
 
Tid: 2 december kl 18.00 – 19.30 
Plats: Folkuniversitetet Stockholm 
Föreläsare: Eva Forsgren 
Anmälan: https://www.folkuniversitetet.se/kurser-utbildningar/miljo-
natur/hallbar-utveckling/stockholm/1108015/  

 
 

 

Naturligt söt mandelmassa  

Det lackar mot jul och vi tipsar om lite godis till julbordet.      
 

200 g mandel 
2 bittermandlar 
1 dl mjuk honung 
1 äggvita 

 

Mixa söt- och bittermandlarna fint. För att få en 
ljusare mandelmassa kan man skålla och skala 
mandlarna innan de mixas. 
Blanda i honungen (mjuk men inte flytande) och rör 
i äggvitan. Låt stå svalt. 

Gör små godiskulor som rullas i kakao, hackade nötter eller kokos. 
 
Recept ur Honungsjul Marita Delvert  
 
 
 
 

http://www.abiodlarna.se/
https://www.folkuniversitetet.se/kurser-utbildningar/miljo-natur/hallbar-utveckling/stockholm/1108015/
https://www.folkuniversitetet.se/kurser-utbildningar/miljo-natur/hallbar-utveckling/stockholm/1108015/
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Påminnelser 
▪ Motioner till distriktsårsmötet ska ha kommit in till styrelsen senast 10 

dec. 

▪ Meddela Maj, webbansvarig@abiodlarna.se om föreningen har ny 
ordförande så hon kan se till att uppgifterna på Distriktets hemsida är 
korrekta. 

▪ Lägg in i medlemsregistret om det skett förändringar i styrelse och 
vilka som är samordnare. 

▪ Lämna årsrapport, om du inte redan gjort det. 

 

▪ Årsplanering 
▪ Vi jobbar nu med att lägga fast datum för vårens aktiviteter. Så snart 

vi kan kompletterar vi kalendariet på hemsidan med innehåll, tid och 
plats. 

 

 
Kalendarium 

2021  

    2 december Föreläsning på Folkuniversitetet 

    9 december Styrelsemöte  

2022  

    5 februari Distriktsårsmöte 

   31 mars-3 april Trädgårdsmässa 
 
 

Styrelsen 

Årsplanering 
Distrikt

2022

Årsmöte i distriktet
5 el 6 februari

April, besök på SLU
bihälsosamordnarna

Augusti,
invintring

Mars, träff med nya
styrelseledamöter

31 mars-3 april
Trädgårdsmässan

Maj, varroabehandling

Augusti, 
vaxhantering

September/oktober,
distriktets godaste
honung

7 jan
styrelsemöte

September,
OKS

2022

mailto:webbansvarig@abiodlarna.se
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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  
 

Bifogas: 
Mail från Björn Gustavsson, Jordbruksverket 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stockholm.biodlarna.se/
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VIDAREBEFORDRAS TILL ALLA FÖRENINGAR I STOCKHOLMSDISTRIKTET 

 

Från: Sveriges Biodlares Riksförbund <noreply@mailbox.foreningssupport.se> 

Datum: fre 26 nov. 2021 kl. 11:23 

Ämne: TILL ALLA DISTRIKT I SVERIGES BIODLARES RIKSFÖRBUN 

 

 

 

Hej alla Biodlardistrikt! 

 

För er som inte redan känner till mig, heter jag Björn Gustavsson och är bihälsorådgivare på 

Jordbruksverket. Jag har ersatt Preben Kristiansen som gick i pension för cirka ett år sedan. 

Jag är placerad i Alnarp utanför Malmö och förutom bihälsofrågor arbetar jag med 

närliggande områden som ett rikt odlingslandskap, biväxter och födokonkurrens mellan 

honungsbin och vilda bin. 

 

Jag vill med detta mejl informera om att jag är tillgänglig för seminarier och föreläsningar, i 

första hand på distriktsnivå, men även på lokalföreningsnivå om grannföreningar bjuds in så 

att deltagarantalet blir tillräckligt. Det är smidigt med digitala möten men i mån av tid och 

avstånd från Skåne ställer jag även upp med fysiska träffar. 

Jag kan erbjuda föreläsningar inom områdena: 

•       bisjukdomar och bekämpning av dessa 

•       viktiga dragväxter för honungsbin 

•       födokonkurrens mellan honungsbin och vilda bin 

 

Ni får gärna vidarebefordra denna information till lokalföreningarna i era distrikt. Mina 

föreläsningar genomförs utan kostnad för distriktet eller föreningen. 

 

Hälsningar, 

 

Björn Gustavsson 

Tel. 073-856 43 12 

 

Epost: Bjorn.Gustavsson@jordbruksverket.se 

 

Björn Gustavsson 

Rådgivare biologisk mångfald och bihälsa 

Rådgivningsenheten växtnäring och miljö 

Jordbruksverket 

Besöksadress: Elevenborgsvägen 4, 234 56 Alnarp 

Tfn 036-15 84 30, mobil 073-856 43 12 

Bjorn.Gustavsson@jordbruksverket.se 

www.jordbruksverket.se 

 

 

OBS! DET GÅR INTE ATT SVARA PÅ DETTA MAIL 

 

mailto:noreply@mailbox.foreningssupport.se
mailto:Bjorn.Gustavsson@jordbruksverket.se
https://www.google.com/maps/search/Elevenborgsv%C3%A4gen+4?entry=gmail&source=g
mailto:Bjorn.Gustavsson@jordbruksverket.se
http://www.jordbruksverket.se/

