
April 2020 

Hej medlemmar i Norrbottens biodlardistrikt!  

Som ett sätt att sprida information från styrelsen kommer ett nyhetsbrev ut kvartalsvis. 

Nyhetsbrevet skickas ut till samtliga medlemmar och publiceras även på distriktets hemsida. 

Styrelsen består av Fredrik Backlund (Ordförande), Marina Strandahl (Vice ordförande), Mats 

Andersson (Kassör), Robert Sandberg (Sekreterare), Inger Johansson, Anna Petersdotter och 

Linus Värdling (ledamöter) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vår och Corona 

Rensflygningar har troligtvis observerats av de flesta nu, och det är alltid ett lika spännande 

och välkomnande vårtecken. Sedan får vi i övrigt hålla tummarna för att våren utvecklas på 

ett för bina bra sätt och som möjliggör starka samhällen till sommaren. 

Ett inte lika trevligt vårtecken är coronavirusets framfart i Sverige och i världen i övrigt. 

Viruset påverkar mer eller mindre alla typer av verksamheter och bland dessa biodlarnas. 

Nyligen skickades ut informationsbrev från SBR, med riktlinjer för hur distrikten och 

föreningarna bör agera i dessa tider, något som alla föreningar bör ta ställning till, om 

åtgärder inte redan satts in. 

Från distriktets sida innebär det bland annat att utbildningar tills vidare sker på distans. Om 

och hur sommarmötet kan genomföras är något vi får återkomma till, utifrån de 

rekommendationer som folkhälsomyndigheten ger framöver.  

SBR har också anpassat utbildningar och konferenser utifrån Corona-situationen, med olika 

typer av webbsändningar. Det är i sig extra välkommet för oss som har långa resvägar inom 

distriktet, och inte minst till konferenserna som oftast förläggs till södra Sverige. 

Distriktsstyrelsen har varit i kontakt med SBR om att vi fortsättningsvis vill ha möjlighet att 

följa webbsända utbildningar/konferenser. 

 

Årsmötet 

Många deltog på årsmötet som hölls i Älvsbyn 15 februari, som var väl arrangerat av Älvsby 

biodlarförening. Själva årsmötet genomfördes också på ett mycket bra sätt genom mötets 

ordförande Thorbjörn Larsson, samt sekreterare Robert Sandberg. Förutom de mer formella 

delarna hölls även ett intressant och personligt föredrag av Eva Gunnare, och tid fanns även 

för diskussioner i allmänhet i samband med kaffe och fika.  
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Uppstart i den nya styrelsen  

Vi välkomnar Linus Värdling till distriktsstyrelsen och tycker att det är extra trevligt med en 

representant från Arvidsjaur.  Linus arbetar åt Försvarsmakten i Arvidsjaur. Han har odlat bin 

i 4 år och är uppväxt med biodling. För några år sen så började Linus med sina "egna" 

samhällen, när det passade med jobb och familj. 

Vi fortsätter med planeringen för 2020, som påbörjades redan i slutet av 2019. Bland annat 

ser vi över möjligheterna att genomföra någon form av studieresa, till exempel i samband 

med biodlingskonferens. Att veta mer om hur honung på olika sätt kan användas i 

matlagning har också diskuterats. Vi välkomnar förslag från föreningarna på resmål och 

teman! Naturligtvis påverkas även dessa aktiviteter av coronavirusets framfart, men vi 

kommer ju att återgå till normalläge förr eller senare.  

Vi har även diskuterat om det är möjligt att tydliggöra vad som är unikt med norrbottnisk 

honung. De intensiva somrarna och tillika växtligheten (som Eva Gunnare lyfte fram under 

hennes föreläsning i samband med årsmötet) bör ha betydelse för honungens karaktär. 

 

Utbildning 

Marina låter hälsa att cirkelledarutbildningen är framflyttad tillsvidare. SV undersöker om 

det går att göra den digitalt/online,  men ännu är inget klart. En kurs online underlättar i sig 

för att fler kan delta. 

Kursen i Rationell biodling var populär, vid sändningen den 15/3 så deltog ca 400 

medlemmar. Vi har varit i kontakt med SBR angående att ha kursen tillgänglig på deras 

hemsida, så att enskilda medlemmar kan ta del av den där när det passar dem. 

Informations- och utbildningsmaterial avseende det nya honungsbedömningsreglementet 

finns nu tillgängligt. Det var planerat att börja gälla från den 1 april men det är senarelagt till 

att börja tillämpas från och med den 1 juni. SBR vill att distrikten ska samordna kurser i 

tillämpningen av det nya reglementet. Det är ännu inte klart hur och Marina återkommer 

med mer information senare. 

Marina vill också uppmärksamma informationen om bihusesyn, som togs upp i senaste 

numret av Bitidningen. Det är viktigt att vi genomför egenkontroller.   

 

SBR 

I SBR:s senaste nyhetsbrev gick att läsa att det fortsatt är ett mycket stort intresse för bin 

och biodling, med många anmälda till nybörjarutbildningar. Det tycks som det är samma 

efterfrågan bland många föreningar i Norrbotten, vilket är glädjande. Distriktsstyrelsen har 

fått in några svar från föreningarna angående de remisser som SBR skickat ut (för 

information till kommande verksamhetsplan och medlemsundersökning). Vi sammanfattar 

dessa och vidarebefordrar till SBR. 
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Möjlighet att använda distriktets konferenstelefon 

Föreningarna har nu möjlighet att använda telefonkonferens, en funktion som SBR 

tillhandahåller för distrikten. Hittills har de bara använts för distriktsstyrelsens 

styrelsemöten, men det är ju bra om funktionen kommer till än mer användning, särskilt i 

dessa Coronatider. Hör av er till Anna Petersdotter (070-582 00 07, 

anna.petersdotter@gmail.com) om ni vill använda er av telefonkonferens i er förening.  

 

Sveriges nordligaste bisamhällen 

För en tid sedan kom en fråga från Lars-Göran Abrahamson, Växjöortens biodlareförening: 

”Vet du på vilken ort/plats som Sveriges nordligaste bisamhälle finns?”. Efter lite 

efterforskningar via medlemmarna i styrelsen kom vi fram till att de nordligaste samhällena 

finns i Lappesuando och Puoltikasvaara, som tillhör Gällivare biodlarförening. Utifrån svaret 

skickade Lars-Göran bilden nedan, som del i en kartläggning de arbetar med. 

 

Vi önskar er och era bin  

en fin vår/vårvinter! 

 

Styrelsen,  

via ordförande Fredrik Backlund 
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