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         Stockholms läns biodlardistrikt 
 

Nyhetsbrev från 
Stockholms läns biodlardistrikt  
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Nr 4  

 

 

    
I bigården just nu 
 

Att tänka på i maj-juni. 

 

Det är nu som samhällets drottning sätter full 

fart med äggläggningen. Farten varierar mellan 

de olika biraserna, men oavsett ras är det 

viktigt att se till att det finns lediga celler.  

 

Det behövs också mellanväggar så att byggbina 

blir sysselsatta. Det minskar också risken för 

svärmning. Man kan sätta till en sarg med 6 

fina utbyggda ramar i mitten och två 

mellanväggar på vardera sidan. Sätter man den underst minimeras risken för kalla yngel om det 

skulle inträffa en lång köldperiod och man får fina ramar för invintringen. 

 

Om samhället står på minst tre LN-sarger och har ca 12 ramar med yngel kan man göra en 

avläggare. Hur det går till finns på vår hemsida: 19 maj 2021 – Avläggare på mitt sätt – 

Stockholm (biodlarna.se) 

 

Sätt in en drönarram och börja med de regelbundna utskärningarna. Det verkar dock att 

varroatrycket har minskat. Kolla nedfallet regelbundet för att se om ytterligare åtgärder är 

nödvändiga. 

 

     
Nya utbrott av amerikansk yngelröta: 
Västerås, Västmanlands län 

Hagby, Uppsala län 

  

https://stockholm.biodlarna.se/19-maj-2021-avlaggare-pa-mitt-satt/
https://stockholm.biodlarna.se/19-maj-2021-avlaggare-pa-mitt-satt/
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Olika metoder för varroabekämpning 

 
Det var en välbesökt, fysisk, träff den 2 

maj då vi äntligen fick träffas på 

riktigt! 

 

De ca 60 medlemmarna fick lyssna till 

Per Thunman och Pelle Lundblad som 

berättade om varroa och 

varroabehandling. 

 

Vidare deltog Björn Lagerman från 

Beescanning på distans. 

 

Beescanning – det snabba och enkla 

sättet att analysera hälsan hos dina bin. 

https://beescanning.com/sv/ 

 

 

    
Skansen 30 april -1 maj och  
14 - 15 maj 
Två helger i april/maj har Biodlarna, Stockholms Läns 

Biodlardistrikt deltagit i Skansens Temadagar om 

Trädgård. 

 

Första helgen var det Södertörns Biodlare och andra 

helgen Stockholms Biodlarförening som berättade om 

bin och biodling. 

 

Det blev många bra samtal, provsmakning och 

försäljning av honung. Till och med Prussiluskan och 

Kling & Klang från Pippi Långstrump kom förbi och 

smakade honung. Enligt Prussiluskan var honungen ”helt 

utsökt”! 

 

Vi kommer gärna tillbaka till Skansen nästa år … 

 

 

 

 

 

https://beescanning.com/sv/
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Svärmtelefonen – svärmfångare sökes! 
Sedan i början av maj månad är Svärmtelefonen igång för tredje 

säsongen! Den som vill bli svärmfångare kan anmäla sig till den 

centrala svärmtelefonen som du hittar här: 

Ansökan - Svärmfångare 

 

Distriktet kommer inte att ha några ”egna” svärmfångare längre. 

 

Distriktets första svärmar har rapporterats i bl.a. Nacka, Upplands Väsby och 

Danderyd/Stocksund. 

    
Grattis Huddinge! 
Huddingeortens Biodlareförening har fått Huddinge 

kommuns miljöpris med följande motivering: 

 

"Biodling är viktigt för pollinering och den biologiska 

mångfalden och genom sin verksamhet hjälper 

Huddingeortens Biodlareförening och dess medlemmar 

hela Huddinge med pollinering och kunskap om 

pollinerarnas betydelse." 

Priset är för 2021, men på grund av pandemin har det 

inte delats ut förrän nu. 

Prissumman är på 10 000 kronor. 

 

 

    
Tema vax och invintring den 28 augusti 
Som vi tidigare meddelat bjuder Distriktet in till en dag kring vax och invintring på Eggeby 

Gård den 28 augusti. Det kommer att bli föreläsningar och även en workshop. 

 

Vi vet att biodlare är ett kreativt släkte. Därför får de biodlare som har en egen vaxsmältare att 

visa upp gärna göra det. Skriv ner en beskrivning av den och gärna en ritning eller bild så 

kommer alla varianter på vaxsmältare att sammanställas i ett dokument som kan inspirera andra. 

Maila din beskrivning till vaxdagen@abiodlarna.se senast den 1 augusti. 

 

     
Höstresa 4 september 
Söndagen den 4 september tar vi bussen till Uppland och tittar på bin. Resan är fullbokad, men 

det finns möjlighet att stå på väntelista om någon hoppar av. Maila till 

kristoffer.arvidsson@interbus.se 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=9NvGNeQXfEm4hhEuYgbBY9k41gpJF3NNugHIc5kq4G1URUcwRkoxNENCRUtTNFJYRkdDTVdWWlhJRi4u
mailto:vaxdagen@abiodlarna.se
mailto:kristoffer.arvidsson@interbus.se
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Stockholms läns godaste honung – oktober 
 

I år har vi tänkt att utse Stockholms läns godaste honung. För att honungen ska vara så färsk 

som möjligt har vi valt att ha tävlingen under oktober. Stockholms läns alla biodlarföreningarna 

är välkomna att delta med en burk, gärna föreningens godaste honung. Alla detaljer är inte helt 

klara ännu, men börja gärna planera i föreningarna så att ni kan utse ett bidrag under september.  
   

 
Svenska Bin 
Beslut fattades på årsmötet att Distriktet ska gå med som medlem i Svenska 

Bin. Maj Östberg Rundquist från Stockholms Läns Biodlardistrikt valdes 

som vice ordförande i samband med Svenska Bins årsmöte i april. 

 

Svenska Bin marknadsför svensk honung och informerar om binas viktiga 

pollineringsarbete. Målet är att skapa en starkare lojalitet för svensk honung, 

och större kunskap om de ekosystemtjänster honungsbina levererar. Svenska Bins 

informationsverksamhet är ett bra komplement till den SBR bedriver. Läs mer här:  

Svenska Bin - Vi arbetar för svensk honung 
 

 
Kalendarium     

                           

2022  

28 augusti Vaxhantering & invintring, Eggeby Gård 

4 september Resa i Uppland till Morkarla och Årby. 

15 september OKS möte, (ordförande, kassör, sekreterare) 

Oktober Distriktets godaste honung 

 

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, Johan Jarbrant och Albin Ibbing. En närmare presentation finns på hemsidan. 

Detta och tidigare nyhetsbreven finns att läsa på distriktets hemsida: Biodlarna Stockholms Län 

https://svenskabin.se/
https://stockholm.biodlarna.se/

