
Kurs Godkänd biodlare – på distans
Ny kan vi erbjuda den efterlängtade utbildningen helt på distans.
Vi träffas i på nätet, 3 onsdagskvällar via Zoom.

Vi behöver många biodlare i distriktet som är riktigt bra på bihälsa!
De nya reglerna kring bihälsa och bitillsyn lägger mycket stort ansvar på varje enskild
biodlare och under det senaste året har distriktstyrelsen fått många önskemål om en gedigen
utbildning i bihälsa.
Kursen Godkänd biodlare har ju funnits tidigare, men den hade pausats under den perioden
reglerna för bitillsynen omarbetades. Nu är utbildningen tillbaka och vi är mycket glada att
kunna erbjuda den i höst.

Förutsättningar för att av Jordbruksverket bli utsedd som Godkänd biodlare
• Minst tre års praktisk erfarenhet av biodling.
• Deltagande i alla tre sammankomster.
• Godkänt kursprov.

Vi rekommenderar att biodlaren också har gått studiecirkel om biodling eller motsvarande.
Det är lämpligt om biodlaren har gått en studiecirkel i bihälsa, men det är inte ett krav.

Innehållet
följer Jordbruksverkets kursplan och fördelas på tre sammankomster.

Onsdag 25 november, 18:30-21:00

• Lagar och regler
• Skyldigheter och rättigheter
• Godkänd biodlare – vad gäller
• Allmänt om sjukdomar och bihälsa
• Trakékvalster

Onsdag 2 december, 18:30-21:00

• Amerikansk yngelröta
• Övriga yngelsjukdomar
• Förebyggande åtgärder

Onsdag 9 december, 18:30-21:00

• Varroakvalster
• Hur man får friska bisamhällen
• Uppsamling av frågor
• Skrivning av kunskapsprov. Provet består av 10 frågor, 7 rätt krävs för att få godkänt.



Kursledare: Preben Kristiansen, bihälsokonsulent Jordbruksverket

Hur deltar man på distans?
Träffarna äger rum via Internet i verktyget Zoom. För att delta behöver du en dator med bra
internetuppkoppling. Med kallelsen får du en möteslänk och en lathund som beskriver mer
detaljerat vad du behöver och hur man kommer in på mötet.
Anma ̈lan och kostnad
Din anmälan behövs senast 17 november https://forms.gle/okS9DpnCE9TzQfSG6.
Anmälan är bindande och vi förutsätter att du kan delta i alla tre sammankomster. Skulle du få
förhinder är det viktigt att du meddelar.
Kursen är kostnadsfri.

Kurslitteratur och länkar
Vill du läsa in dig på ämnet före kursen? Här finns allt du behöver:

• Jordbruksverkets kursplan för Godkänd biodlare
http://djur.jordbruksverket.se/download/18.3b03b79b16ee86d57ca83df1/1575971945189/Rekommenderad%20kursplan%20godk%C3%A4nd%20biodlare.pdf

• Regler för biodling – bitillsyn
https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/binochhumlor/reglerforbiodlingbitillsyn.4.1a4c164c11dcdaebe128000140.html

• Beskrivning av bisjukdomar
https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/binochhumlor/beskrivningavbisjukdomar.4.1a4c164c11dcdaebe12800064.html

• Missa inte länkarna och infobladen längst nere till höger på Jordbruksverkets sidor.

Har du frågor? Kontakta kerstin.namuth@gmail.com eller ann-britt@carlssonsbi.se.

Utbildningen anordnas i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.
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