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Stopp! Stopp! Stopp! 
 
Det pågår ett stort utbrott av Amerikansk Yngelröta i södra 

Skåne. 

 

Stockholmsdistriktet avråder av den anledningen från att 

köpa in bin, drottningar och avläggare från södra Skåne.  

Har du fått leverans den senaste månaden av bin eller 

drottningar från södra Skåne så råder vi dig att kontrollera 

så att du inte har några insjunkna lock på dina täckta celler, 

celler med små hål i eller om du stoppar ned en tändsticka 

i en täckt cell och sakta drar upp den så ska du INTE få en 

brun tråd mellan cellen och tändstickan. Notera dock att 

AY inte sprider sig så lätt mellan bin, utan oftast sprids 

den av biodlarens verktyg eller ramar/lådor som flyttas runt. 
 
Om du tvekar det minsta ring din Bitillsynare omgående. 
 

Här finns mer information om Amerikansk Yngelröta: 

https://jordbruksverket.se/download/18.22eb712d1761a8ef3c3200d1/1606809737075/A4-

folder-om-amerikansk-yngelrota.pdf 

 

Här finns kontaktuppgifter till Bitillsynen: 

 https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/djur/skotsel-av-djur/biodling.html 

 

 
  

https://jordbruksverket.se/download/18.22eb712d1761a8ef3c3200d1/1606809737075/A4-folder-om-amerikansk-yngelrota.pdf
https://jordbruksverket.se/download/18.22eb712d1761a8ef3c3200d1/1606809737075/A4-folder-om-amerikansk-yngelrota.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/djur/skotsel-av-djur/biodling.html
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I bigården just nu 

Nu bör samhällena vara så starka att man kan göra starka avläggare. I senaste numret av 

Bitidningen varnade Monica Larsson för att låta avläggarna dra fram egna drottningar. Det är 

nog ingen större fara för det. Man vinner tid om man har en kläckfärdig puppa att sätta till och 

den kan ha bättre arvsanlag än det samhälle man gör avläggaren från, men den drottning de 

själva tar fram brukar också fungera bra. Tänk på att ge avläggaren några extra matramar. Alla 

dragbin som hamnar i avläggaren flyger ju tillbaka till modersamhället efter en 

provianteringstur. Skaka ner bin från några ramar så att det finns tillräckligt med bin för att 

hålla värmen till ynglen. 

Det är också hög tid att odla drottningar nu. Hur man kan göra finns på vår hemsida, 

https://stockholm.biodlarna.se/24-april-drottningodling/    

Regionala rådgivare 
BIHÄLSA 

I samarbete med projektet "Kompetensnavet 

för biodling" finns här rådgivare inom 

biodling & bihälsa för bokning av biodlare i 

hela landet. Projektet leds av SLU Råd Nu 

som är en del av Sveriges Lantbruks 

Universitet. Du kan läsa mer om projektet på 

SLU.se/RadNu Under perioden maj till juli erbjuds kostnadsfri bihälsorådgivning via 

rabattkoden BIRÅD22 

 

Rådgivning för bihälsa - Kompetenscentrum för biodling | HelpMeUp 

    
Har du anmält dina bikupors uppställningsplats till 
Länsstyrelsen? 
 

Du är skyldig att anmäla var dina kupor står. Jordbruksverket har ansvar för regler gällande 

biodling och Länsstyrelsen för bitillsynen i länet. 

 

Är du ny biodlare eller har tagit över en biodling är det viktigt att anmälan kommer in snarast, 

byter du uppställningsplats har du en vecka på dig. 

 

Gå in på Länsstyrelsens länk om biodling: Biodling | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se) 

Där hittar information om hur du anger din uppställningsplats och där finns ett formulär för 

anmälan. Där hittar du också en länk till Jordbruksverkets regler för biodling. 

 

https://stockholm.biodlarna.se/24-april-drottningodling/
https://helpmeup.se/s/slu
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/djur/djur-i-verksamheten/biodling.html


  
 

3 
 

    
Svärmtelefonen – svärmfångare sökes! 
Svärmtelefonen är en service från Biodlarna. Det är ett 

telefonnummer som allmänheten kan ringa då de ser en svärm. 

När de knappar in postnumret där svärmen finns kopplas 

samtalet automatiskt till den svärmfångare som anmält att de 

kan hjälpa till. Det saknas svärmfångare i många områden. Vill 

du bli svärmfångare kan du anmäla sig till den centrala 

svärmtelefonen som du hittar här: 

Ansökan - Svärmfångare 

 

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

    

 
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 

 

 

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 biodlarföreningar 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.  
   
 

 
  

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=9NvGNeQXfEm4hhEuYgbBY9k41gpJF3NNugHIc5kq4G1URUcwRkoxNENCRUtTNFJYRkdDTVdWWlhJRi4u
mailto:vaxdagen@abiodlarna.se
mailto:kristoffer.arvidsson@interbus.se
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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 

 

 

    

Sist, men inte minst … vill vi önska en trevlig midsommar! 
 

Sill med nubbe är en tradition på många midsommarbord. Alla dricker inte alkohol – här 

kommer en alternativ snaps som faktiskt blir stark som brännvin, men mycket godare! 

 

Ingefärasnaps med honung  

 

300 gram färsk ingefära 

2 ekologiska citroner 

1 liter vatten 

0,5 dl honung 

 

1. Ansa ingefäran, skär i mindre bitar. Häll 

kokande vatten över och låt stå en stund 

(för att döda eventuella bakterier som 

kan finnas på skalet). 

2. Skär ingefäran i ännu mindre bitar. 

3. Skär bort skalet på citronen och skär i mindre bitar. 

4. Lägg ingefära och citron tillsammans med 0,5 liter vatten i en mixer. Använd en väldigt 

kraftfull mixer. Kör tills det blir en jämn vätska. 

5. Häll vätskan igenom en sil för att sila bort ingefära- och citronrester. 

6. Häll tillbaka den avrunna vätskan i mixern tillsammans med 0,5 dl honung och resten av 

vattnet, 0,5 liter. 

7. Kör tills honungen löst sig i vätskan. 

8. Häll upp på butelj. 

9. Ställ i kylen. 

10. Njut en liten ”tuting” närhelst du känner för det. 
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Jordgubbar med primörhonung 

 

Så här års har väl många biodlare slungat sin allra första primörhonung! Njut den kupvarm, 

ringlad över midsommarens jordgubbar … 

 

 

 

/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://stockholm.biodlarna.se/

