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Nyhetsbrev från styrelsen i Norrbottens biodlardistrikt 

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

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

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

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

samt Jessica Hedberg (ledamöter) 

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

Hej medlemmar! 

Här kommer årets sista nyhetsbrev om allt möjligt som hänt sedan sist, och om kommande 

aktiviteter som t.ex. årsmötet i februari 2020.  

Utbildning 

Den 6 november anordnade SBR en webbsänd kurs i rationell biodling. Tyvärr spreds inte 

information direkt till distrikten, utan endast via SBR:s hemsida. Flera missade därför 

sändningen, och enligt Lennart Johansson (Utbildningsansvarig på SBR) är tanken att lägga ut 

inspelningen på hemsidan. Men det är ännu inte gjort, då de vill göra någon typ av 

justeringar i materialet först. Marina Strandahl har försökt att få kontakt med Lennart 

angående när nästa gång kursen ska ges, men har ännu inte fått svar. När vi vet mer läggs 

information ut på distriktets hemsida. 

Marina meddelar också att det under nästa år kommer at ges en onlinekurs i det nya 

materialet angående honungsbedömning. Mer information kommer senare. I distriktets regi 

planerats också för en cirkelledarutbildning till våren. Vi återkommer med mer information 

om kurserna framöver. 

Utbildning i drottningodling 

Som togs upp i tidigare nyhetsbrev har det visat sig svårt för vissa föreningar att själva 

anordna de praktiska kursmomenten i drottningsodling. Distriktet kommer därför i 

samarbete med Gunnar Jonsson i Strömsund erbjuda medverkan i praktisk drottningodling. 

Föreningarna har möjlighet att skicka två representanter, som i sin tur sen har till uppgift att 

förmedla kunskaperna vidare inom sina föreningar. Det är upp till respektive förening att 

erbjuda/välja vilka som ska delta.  

Mer information kommer under våren, men ni kan ju redan nu fundera på vilka som skulle 

kunna vara intresserade av att delta. Har ni frågor eller funderingar kan ni kontakta Mats 

Andersson. 

Slutrapport från projekt ”Aromer i honung ”  

Det har kommit förfrågan till styrelsen angående vad som hänt med honungsproverna som 

tidigare samlats in i distriktet, för analys av företaget e-Sense Sweden AB. Det var tidigare 

distriktsordförande Ylwa Christoffersson som vidareförmedlade proverna till företaget.  Hon 

fick nyligen en slutrapport som innehåller svar från analyserna, som vidareförmedlats till 

distriktsstyrelsen. e-Sense har byggt upp en databas baserat på aromer från 

honungsproverna, som exempelvis kan användas för ursprungsanalys av honung, och 
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eventuellt mynna ut i ett verktyg som ger biodlare möjlighet att sätta ord på smak och lukt 

på sin honung. Slutrapporten kommer att läggas ut på distriktets hemsida. 

Varroaspridning 

Marian meddelar att varroa, förutom att tidigare konstaterats på platser i Umeå, nu också 

har påträffats i Gällivare kommun, Vännäs och Nordmalings kommun plus några platser till 

som tidigare hört till zon 2 och 3. För aktuell uppdatering av varroazoner, gå in på 

jordbruksverket.se där finns den senaste uppdaterade informationen om dessa. 

Höjning av ersättning till sommarträffen och årsmöte 

Vid föregående styrelsemöte diskuterade vi hur Distriktet än mer kan bidra till förenings- och 

medlemsnytta. Som ett led i detta har vi beslutat att höja bidraget till sommarträffar och 

årsmöten till 3 000 kr, för att underlätta för föreningar att ordna med lokaler, fika, m.m. 

Eventuella kostnader utöver det måste förankras med styrelsen i förväg, för att t.ex. utnyttja 

budgetpost för utbildning. Bilersättning för att ta sig till sommarträff och årsmöte höjs också 

så att ersättning kan utgå till mer än en bil per förening, utifrån hur många som åker i varje 

bil. Vår förhoppning är att en höjd ersättningsnivå kan få fler medlemmar att delta.  

Årsmötet 

Nästa årsmöte hålls i Älvsbyn, lördagen den 15 februari. Ny lokal i sammanhanget blir EFS-

kyrkans lokaler. Kyrkan ligger på vänster hand, om man kommer från Boden/Luleå/Piteå 

m.fl., strax innan rondellen vid Gulf bensinstation. 

Program: 

9.30 Ankomstfika 

10.00 Årsmöte  

11.30 Styrelsen tillgänglig för frågor/diskussion 

12.00 Lunch intas på egen hand på byn  

13.00 Norrbottens vilda gröna smaker 

Örtinspiratör och kulturguide Eva Gunnare från Jokkmokk vill med sin föreställning dela med 

sig av sin passion för markens vilda smaker. På ett personligt och informativt sätt berättar 

hon om sin upptäcktsresa i markerna med bilder, sånger, dofter och smaker. 

14.30 Reservtid för samtal med styrelsen, dragning i eventuellt lotteri, avresefika för de som 

önskar  

15.00 Mötet avslutas 

 

Vi önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År, och väl mött på Årsmötet 2020!  

Styrelsen, via ordförande Fredrik Backlund 

 


