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nu ser vi fram emot det spännande år som, om vi 

bortser från omvärldshändelser, i alla fall Göteborgs 

biodlarföening står inför. Under det gångna året har 

samtal förts med Slottsskogen och Botansika träd-

gården för ett gemensamt utbyte. Läs Tomas Olssons 

redo visning på nästa uppslag om de pågående vis-

sioner som vi hoppas se realiserade ganska snart. Vi 

ser också fram emot att att ni, våra medlemmar, ska 

känna er manade att vara med och bidra till arbetet. 

Håll ögonen öppna.

 Under förra året firade föreningen honungens dag 

i Slottsskogen. Det blev ett välbesökt evenemang som 

var pedagogiskt informerande, smakrikt och följer 

de visioner för framtiden som finns. Här i Bilagan 

speglar vi i bilder den trevliga atmosfär som omgär-

dade dagen.

För att ytterligare främja atktiviteten i föreningen 

kommer vi under det kommande året att stötta våra 

nybörjare genom att stärka fadderverksamheten. 

Kerstin Namuth är utsedd nybörjaransvarig. Kerstin 

Namuth kommer med förslag på hur det kan komma 

att se ut på sidan 19.

Ett populärt möte vi har haft handlade om salvor 

och krämer. Vi kommar under året att fortsätta på 

temat och utforska vad mer vi kan göra med produk-

ter från bikupan.

Kom till föreningens möten och håll er uppdate-

rade med de rykande färska nyheter som dyker upp 

längs vägen redan i år. Nu äntligen har vi möjlighet att 

ses igen.

Som inspiration, läs och njut av Bilagan som i 

begränsad utsträckning återger vidden av Göteborgs 

biodlareförening.

 
 Maria Mannberg
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göteborgs biodlarförening har 

under många år skött observationskupor 

och en mindre bigård i Slottsskogen. Vår 

medlem Ingemar Widheden har varit 

ansvarig och koordinator. Det har fun-

nits ambitioner att utveckla verksamhe-

ten och i och med utökade resurser för 

Slottsskogen finns nu tillfälle att arbeta 

med detta. Vi är nu en grupp i styrelsen 

som arbetar med hur denna utveckling 

skulle kunna se ut.

Visionen är att etablera en mötesplats 

för biodlare i Slottsskogen. Under hösten 

2021 har vi påbörjat samtal om de första 

stegen i utvecklingsprocessen. Vi hyser 

gott hopp om att få till en lösning för en 

mindre lokal att träffas i samt diverse 

enklare förbättringar av vår nuvarande 

lilla bigård och våra två observationsku-

por. Vi kommer också att utveckla vårt 

deltagande i gemensamma aktiviteter 

med Slottsskogen under 2022. 

En utveckling av bigården öppnar för 

våra medlemmars deltagande, en plats 

för både organiserade och mer informella 

möten. Samarbete med andra föreningar 

exempelvis Naturskyddsföreningen ger 

möjlighet till spännande samarbeten. 

Föreningen utvecklarsamarbetet med Slottsskogen
TEXT: TOMAS OLSSON

Vi kan delta vid honungsprovning och 

försäljning av honung. Möjligheterna 

är i stort sett oändliga. Från Slottssko-

gens sida har vi bara mött öppenhet och 

kreativitet, och en mycket positiv syn på 

samverkan.

Framöver kan större utvecklingssteg 

bli möjliga. Diskussioner har förts om 

bigårdens läge, storlek och hur en bigård 

i Slottsskogen, förutom att vara en mötes-

plats för biodlare, kan bli ett mer välde-

finierat besöksmål och en pedagogisk 

resurs gentemot allmänhet och skola. 

Slottsskogen är inte bara en älskad 

park för göteborgarna, där finns också en 

djurpark med specialisering på svenska 

lantraser. Många unika djurraser finns 

representerade och man ingår i ett större 

nätverk av djurparker. Slottsskogen är 

just nu också i processen att bli ett så kall-

lat, kulturreservat. Kulturreservat liknar 

naturreservat men det är inte enbart 

naturen som värnas. I kulturreservatet 

handlar det om hur människan möter 

naturen och vad man kan lära sig av det. 

Vad kan vara lämpligare i ett kulturreser-

vat än biodling? Biodlingen har ju följt 

människan genom årtusenden. Biodling-

en är en central del av människors vilja 

att använda naturens resurser. Biodlingen 

berättar så mycket mer än produktion 

av honung. Pollineringens betydelse är 

numera framhållen och välkänd. Mindre 

välkänt för de flesta är vaxets betydelse 

genom historien. Biodlingen är en central 

fråga som kan bli mer känd genom vårt 

samarbete.

I anslutning till Slottsskogen finns 

Botaniska trädgården och Göteborgs 

universitets institution för Biologi och 

miljövetenskap. Tillsammans finns en 

stor utvecklingspotential. Här finns 

kunskap om, och exempel på våra bins 

födoobjekt. Det är en stor fördel att ha 

landets ledande botaniska expertis ett 

stenkast från vår bigård. Dessutom med 

ett stort intresse för vår verksamhet.

Slottsskogen har nu samma ledning som 

Trädgårdsföreningen. Ett exempel på 

samarbetet vi står inför är en temahelg 

21–22 maj i år. Vi firar på den internatio-

nella bidagen och den biologiska mångfal-

dens dag. Vi kommer att delta under båda 

dagarna med våra medlemmar som är 

erfarna biodlare, folkbildare, entusiaster 

och till och med en riksdagsledamot. Vi är 

övertygade om att detta bara är starten på 

något nytt och stort för våra medlemmar 

och andra biodlare i göteborgsområdet, 

men framförallt för göteborgarna och 

andra som vill veta mer om bin..

Vi återkommer till er medlemmar 

under året med aktuellt i frågan och 

hoppas att vi ses vid medlemsaktiviteter.
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Dagen avslutas med ett summerande 

samtal inför den kommande dagen. Vad 

har vi lärt oss och vad tar vi med oss att 

utveckla?

SÖNDAG 22 MAJ är förlagd till både Bota-

niska trädgården och Slottsskogen. I Bo-

taniska trädgården, Göteborgs universi-

tets lokaler, hålls föreläsningar där Mats 

Niklasson inleder med Kulturlandskapets 
återkomst – möt det nordiska biet. Därefter 

talar den kände engelske entomologen 

Dave Goulson om Silent Earth – Save our 
Insects, Kennert Danielsson talar om En 
rikare trädgård och Lotta Fabricius Kristi-

ansen om Blommor och bin. 

Föreläsningarna avslutas med ett 

samtal mellan representanter, aktörer 

och beslutsfattare som ska försöka reda 

ut hur förutsättningarna för pollinering 

och biologisk mångfald kan förbättras. 

Vid sidan om föreläsningarna finns 

fler programpunkter i Botaniska träd-

gården som: all världens växter, rädda det 
nordiska biet, mat för bin hela säsongen, bygg 
insektshotell, titta in i herbariet, måla och 
odla naturens mästerverk. Allt sker under 

ledning av forskare och personal vid 

Botaniska trädgården och Göteborgs 

universitet.

I Slottsskogens fruktlund blir det ett 

program som främst riktar sig till barn 

och deras föräldrar. Där kommer det att 

tillverkas, fröbomber och fågelholkar i en 

slöjdstation, ordnas bi-bingo och särskilda 

frågesportsslingor. Allt detta sker under 

ledning av personal från Park och nartur-

förvaltningen Göteborgs stad, Förvaltning-

en för kulturutveckling Västra Götalandsre-

gionen, Scouter, Naturvårdsföreningen och 

många fler ideella föreningar. 

Göteborgs biodlarförening kommer 

att visa våra observationskupor, ordna ho-

nungsprovning och berätta om hur det är 

att vara biodlare. Här är målgruppen barn 

och deras föräldrar men också biodlare 

som vill vara med där det händer. Vi plane-

rar att ordna en rastplats för biodlare under 

söndagen i Slottsskogen, om vi orkar. 

Som ni förstår skrivs detta under en in-

tensiv tid av planering. Detaljerat program 

kommer att publiceras i olika sammanhang 

framöver. Vi kommer att sända information 

till våra medlemmar

Sist men inte minst, passa på att ställa 

upp som volontär dessa två dagar. Var 

gärna med i det roliga arbetet att bygga ny 

verksamhet tillsammans med Trädgårdsför-

eningen, Botaniska trädgården och Slotts-

skogen. Vi behöver hjälp med presentatio-

nerna. Säkert har du någon honung kvar 

som du kan vara med och sälja i samband 

med honungsprovningen? Det är väldigt 

roligt att tala med folk om honung och 

biodling när de provsmakar. 
 

Kom till mångfaldens dagar!
HELGEN 21 OCH 22 MAJ medverkar Göte-

borgs biodlarförening och Göteborgs 

och Bohusläns biodlardistrikt i en större 

manifestation av biologisk mångfald och 

pollinering. I Trädgårdsföreningen, Bota-

niska trädgården och Slottsskogen kom-

mer föreläsningar och andra program-

punkter att arrangeras. Från föreningens 

sida har vi medverkat i planeringen 

genom att föreslå och medfinansiera 

föreläsare samt bidra med goda råd. 

Det hela kommer att att bli två spän-

nade dagar och är, som vi skriver i ett 

annat inlägg i detta nummer av Bilagan, 

början på vår förenings mer omfattande 

samarbete med  Trädgårdsföreningen, 

Botaniska trädgården och Slottsskogen. 

LÖRDAG 21 MAJ kommer aktiviteterna att 

genomföras i Trädgårdsföreningen. Det 

hålls öppna föreläsningar med plats 

för cirka 100 personer. Målgruppen 

är den breda allmänheten, men från 

biodlarna hoppas vi att många biodlare 

kommer. Programmet inleds av vår 

distriktsordförande Ann-Britt Carlsson 

som introducerar vår del i arbetet, och 

förste föreläsare är Roar Kirkevold från 

Norge. Efter sitt föredrag Inte bara honung 

signerar han böcker om biodling som 

han har skrivit. Björn Cederberg talar 

därefter om Humlor och solitärbin – blom-
mornas super hjältar. Sedan talar Lars 

Pettersson om Fjärilar dag och natt, följt 

av Rebecka Le Moine som talar om Varför 
behövs miljoner arter. Rebecka är riksdags-

ledamot och en av initiativtagarna till 

Den biologiska mångfaldens dag.

Samtidigt som föreläsningarna pågår 

hålls många intressanta programpunk-

ter i trädgården. Det blir fjärilsvandring, 

humlespaning, visning av blommor som 

lockar pollinerare, fågelholksbygge och 

inte minst från oss: visning av obser-

vationskupan, honungsprovning och 

presentation av biodling.

TEXT TOMAS OLSSON 
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det nordiska honungsbiet Apis mel-
lifera mellifera är den biras som funnits 

i vår region sedan den senaste istidens 

slut för cirka 12 000 år sedan. 

Det vi kallar det nordiska biet domi-

nerade i mitten av 1800-talet ett område 

från de Brittiska öarna i väster till Ural-

bergen i öster, från Ishavet i norr, eller så 

långt upp i kylan som några bin vågade 

sig, till Alperna och Pyrenéerna i söder.

Det nordiska biet är en av de fyra 

raser honugsbin som finns i Sverige.

I början av 1700-talet fick det nord-

iska biet det latinska namnet Apis domes-
tica (bi inhemskt). I mitten av 1700-talet 

döpte Carl von Linné om det nordiska 

biet till Apis mellifera Linnaeus, eftersom 

han trodde detta var den enda rasen 

honungsbi. När senare fler underarter 

upptäcktes lade man till ett tredje namn 

Apis mellifera mellifera (honung bära) – 

alltså det honungsbärande biet.

Det nordiska biet skiljer sig från de 

andra underarterna genom en kraftigt 

byggd kropp, trubbig bakkropp, svart ki-

tinpansar, riklig behåring på mellankrop-

pen, dubbelt så långhårig som sydliga 

bin, och glesa hår på bakkroppen. 

 Det är kanske ett politiskt självmord 

att skriva detta, men det finns starka indi-

kationer på att det nordiska biet är bättre 

anpassat till vårt klimat än andra biraser. 

Mörk färg är bra då man vill ta upp sol-

värme i ett kyligt klimat. De övervintrar 

i mindre vinterklot då de sitter tätare. 

De övervintrar på mindre vinterfoder än 

övriga biraser. Och de samlar upp till tre 

gånger mer propolis.

I slutet av 1800-talat började intresset 

i Tyskland öka för Carnicabiet, och stor 

import följde. Detta inspirerade också 

till import i Sverige, men då av italienska 

drottningar som ansågs fromma, produk-

tiva och lättarbetade. När italienska drö-

nare sedan parade sig med lokala nor diska 

drottningar blev resultatet ofta ilskna 

bin vilket grundade fördomen om att bin 

skulle vara ilsknare ju mörkare de var.

Detta ledde till att det nordiska biet i 

det närmaste utrotades i Sverige. 1990 

startades därför Nordbiprojektet med 

ekonomiskt stöd från wwf.

Projektet började med att inventera 

landet i jakt på bigårdar med nordiska 

bin. Man fann 150 biodlare och cirka 

100 drottningar undersöktes med av-

seende på färg, hårlängd och cubitalin-

dex (vingmått). Resultatet blev att tio 

drottningar gick vidare och bildade bas 

för återskapandet av det nordiska biet i 

Sverige. I dag anses det att återskapandet 

är framgångsrikt genomfört och att det 

nordiska biet åter finns i vår fauna.

Det nordiska biet TEXT MIKAEL LAGERMAN

KÄLLOR: WWW.SGU.SE OCH 

WWW.WIKIPEDIA.SE

Är du intresserad av det nordiska biet 

rekommenderas föreningen Nordbi 

(www.nordbi.se) som stöttar avelsarbetet 

med det nordiska biet och ger ut skriften 

NordBi-Aktuellt två gånger per år.
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Året som gick

ett ord som styrt oss den senaste 

tiden är pandemi. Vid årsmötet i novem-

ber 2019 fick sittande styrelse förnyat 

förtroende och fortsatte under 2020 och 

2021 med samma bemanning som 2018. 

Så kom viruset till Sverige. Vi följde 

sbr:s rekommendation och ställde in 

fysiska medlemsmöten. 

Årsmötet för 2020 skjöts upp ett år 

och kombinerades med årsmötet för 

2021 som genomfördes 18 november 

2022 i Redbergsskolan. Som ny styrelse-

ledamot i stället för Karin Kilström, som 

lämnar oss och Göteborg, valdes Kerstin 

Namuth, och Tomas Olsson tog över 

sekreteraruppgiften efter Karin. I övrigt 

är det samma medlemmar i styrelsen. 

2021 inleddes magert. Medlemsmö-

ten var fortfarande inställda. Först under 

sommaren började vi tro på fysiska 

möten och beslöt att köra igång under 

hösten. Två fysiska möten genomfördes: 
23 SEPTEMBER träffades vi på Botaniska 

trädgården och fick lära oss om deras pro- B
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FÖRELÄSNING OM NORDISKA BIN 

HONUNGSINSAMLING UNDER ÅRSMÖTET

JANNE PETERSSON VISAR SINA 
SAMHÄLLEN MED NORDISKA BIN I 

BOTANISKA TRÄDGÅRDEN

FÖRENINGSMÖTE MED SALVOR OCH KRÄMER

jekt med nordiska bin. Innan föreläsning-

en visade Janne Petersson sina samhällen 

i Botaniska där han har introducerat just 

nordiska bin. Det ska bli intressant att 

följa utvecklingen med dem.
20 OKTOBER var vi hos Studieförbundet 

Vuxenskolan på Karl Gustavsgatan och 

kokade bivaxsalvor.

Lördag 21 augusti deltog vi under Inge-

mar Widhedens ledning på honungens 

dag i Slottsskogen. Ingemar och Janne 

Petersson stod också på Kronhusbodar-

nas julmarknad, detta år utomhus och 

med ett litet besökarantal.

Under året har vi ändå genomfört tre 

studiecirklar, periodvis med teorilek-

tioner över Zoom, med 12–14 deltagare 

i vardera. Kurserna har hållts både i 

samarbete med SV (Studieförbundet 

Vuxenskolan) (vår och höst) och Folkuni-

versitetet (endast vår). 
n

Styrelsen genom Mikael Lagerman
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honungens dag inföll 2021 fredag 19 

augusti, vi valde att fira den i Slottssko-

gen lördag 20 augusti.

På plats vid Azaleadalen fanns fyra 

biodlare med smakprover på sin ho-

nung. Vi hade också en bikupa och en 

del redskap för visning.

Att få smaka på vår honung var 

mycket populärt, och det såldes också 

några burkar honung.

Vi planerar att upprepa denna 

aktivitet på honungens dag som infaller 

lördag 20 augusti 2022 och hoppas att 

fler biodlare vill vara med.

Är du intresserad kontakta mig: 

wingemar@yahoo.com 

  Ingemar Widheden

Honungens dag
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den 21 oktober 2021 ordnade 

föreningen ett medlemsmöte med fokus 

på hur man tillreder bivaxsalva. Studie-

förbundet Vuxenskolan upplät sina 

kurslokaler på Karl Gustavsgatan för våra 

övningar. Vi talade också om andra pro-

dukter men själva det praktiska arbetet 

att göra salva var huvudnumret för kväl-

len. Kerstin Namuth hade förberett ge-

nom att delegera arbete men framför allt 

hade hon sett till att allt skulle fungera. 

Många medlemmar kom och kväl-

len blev intensiv, vi blev sena. Kerstin 

inledde och gav oss de teoretiska förut-

sättningarna för hur man gör. Hon hade 

också köpt eteriska oljor som gav vårt 

vax och våra oljor magisk doft. Det var 

roligt att få med sig en burk salva hem, 

men det roligaste var nog att göra allt 

detta tillsammans. 

Salvor och krämer

Det blev en otroligt rolig medlemsaktivi-

tet som vi definitivt borde gör om oftare. 

Det finns alltid mer att lära och salva 

behövs ju hela tiden! 

I september kommer vi att ha ett 

möte om vilka andra produkter man kan 

göra från bikupan, och i december kokar 

vi ihop alla idéer till julklappar. Har du 

själv gjort något fiffigt uppskattat? Hör  

av dig till Kerstin Namuth!
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göteborgs biodlareförening är 

en förening som organiserar biodlare i 

Göteborgsregionen. Klubben har sitt säte 

i Göteborg. Många av våra medlemmar 

bor i Göteborgsområdet men flera har 

bin långt utanför Göteborg vilket gör att 

vi geografiskt täcker ett stort område.

För att komma i kontakt med Göte-

borgs Biodlareförening kan du lämpli-

gen vända dig till någon i styrelsen.

De flesta av våra aktiviteter har vi 

under vinterhalvåret. Vi anordnar med-

lemsmöten med olika teman under året 

samt ett årsmöte.

Vi har en honungsbedömnings-

kommitte till vilken vi kan lämna in vår 

honung och få den bedömd. Om den 

blir godkänd får man lov att köpa de 

klasiska sbr etiketter med den välkända 

sbr-slingan som kan sättas på burkarna 

under det kommande året. 

Göteborgs biodlareförening bedriver 

nybörjarutbildning i samarbete med 

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) och 

Folkuniversitetet. Vi söker fler som 

vill hålla kurser då Mikael Lagerman 

kommer att dra ner på sin verksamhet 

framöver. SBR har färdigt kursmaterial 

Göteborgs biodlareförening

17 MARS Vårundersökning. Vi diskute-

rar hur våra samhällen har klarat sig 

över vintern. 
21 APRIL Behandlingskoncept och 

svärmning
21–22 MAJ KL 18–17 Samordning med ar-

rangemang i Slottsskogen, Trädgårds-

föreningen och Botaniska trädgården.
16 JUNI Grillning i fruktlunden och 

genomgång av de nya reglerna för 

honungsbedömning
20 AUGUSTI Honungens dag i Slottskogen
15 SEPTEMBER Biodlingens produkter
20 OKTOBER Hur har året varit
17NOVEMBER Årsmöte
15 DECEMBER Julklappar från bikupan

Mötena sker i Studieförbundet 

Vuxenskolans regi. Och tiden brukar 

vara tredje torsdagen varje månad 

kl 19.00–21.00. Om inte annat anges 

är platsen oftast Redbergsskolan eller 

Karl Gustavsgatan.

Kalender 2022
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och studiebok för att göra det superen-

kelt att bli kursledare. Det är en chans 

att träffa nyfikna nybörjare, och man får 

ersättning.

Som medlem i Göteborgs biodlarför-

ening är du samtidigt medlem i Biod-

larna, Sveriges Biodlares Riksförbund 

som är en av två intresseorganisationer 

för landets biodlare. Du tillhör också 

Göteborgs och Bohusläns biodlardistrikt 

som är mellannivån mellan lokalföre-

ningen och riksförbundet. Varje led har 

sina verksamheter och aktiviteter som 

alla bidrar till det överordnade målet 

som står i stadgarnas målparagraf:

Biodlarna ska inom samtliga organisa-
tionsled arbeta för att biodlingens villkor 
ska förbättras samt utveckla biodlingen som 
näring och meningsfull fritidssysselsättning. 
Vidare ska Biodlarna arbeta för att sprida 
kunskap om biodling, honungens goda egen-
skaper och pollineringens  betydelse.

LÄNKAR

BIODLARNA, SVERIGES BIODLARES RIKSFÖRBUND-

BIODLARNA.SE

GÖTEBORGS OCH BOHUSLÄNS BIODLARDISTRIKT 

GOTEBORG-BOHUSLAN.BIODLARNA.SE

GÖTEBORGS BIODLARFÖRENING 

GOTEBORG.BIODLARNA.SE

STADGARNA MED MÅLPARAGRAFEN

BIODLARNA.SE/MEDLEMSSERVICE/STADGAR-OCH-

STYRANDE-DOKUMENT  
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Nybörjare

det är viktigt att nybörjare får en 

bra start och stöd under sin första tid 

som biodlare. Hur kan vi i Göteborgs 

biodlarförening stötta nya medlemmar 

på ett bra sätt? Hur blir vi en attraktiv 

lokalförening som en nybliven biodlare 

vill bli medlem i?

Efter två pandemiår med reducerad 

verksamhet tar vi nya tag med aktivite-

ter och möten. Årsmötet röstade för att 

lägga lite särskilt fokus på nyblivna biod-

lare. Detta gör vi genom flera insatser:

DET VIKTIGASTE – HELA FÖRENINGEN

Föreningen utgörs av dess medlemmar. 

Oss alla med andra ord. Det är vi tillsam-

mans som skapar en trevlig och välkom-

nande stämning på medlemsmöten 

och vid aktiviter. Det är medlemmarnas 

idéer, frågor, kunskaper och funderingar 

som gör att vi tillsammans utvecklas 

inom vårt biodlarskap. Fortsätt vara med 

och bidra! 

FADDERVERKSAMHET

Som nybliven ägare av en bikupa brukar 

man få rådet ”Du måste skaffa dig en 

mentor”. Men hur gör man det? Hur hit-

tar man en biodlare som vill ställa upp 

som fadder? 

Genom föreningen såklart. Många 

nuvarande föreningsmedlemmar har ju 

haft en mentor i en av våra mest erfarna 

biodlare. Nu växer antalet nybörjare och 

vi behöver bli fler mentorer eller faddrar. 

En fadder är en medlem i föreningen 

som:
n  tycker det är roligt och utvecklande 

att prata biodling med en ny kollega.
n  inte behöver vara jätteerfaren och 

kunnig, men vet vem kan kan fråga. 
n  nybörjaren kan vända sig till med 

alla frågor.
n  är bollplank och uppmuntrar nybör-

jaren att fundera själv.
n  låter nybörjaren gå bredvid i den 

egna bigården ibland.
n  kanske hälsar på i nybörjarens bigård 

någon gång.

Fadderuppdraget är frivilligt och ideellt. 

Det gäller en nybörjare i taget och är 

tidsbegränsat under en säsong. Det or-

ganiseras genom föreningens nybörjar-

ansvarige vilket ger trygghet för både 

faddern och nybörjaren. Nybörjaran-

svarige parar ihop frivilliga faddrar och 

nybörjare och ger stöd åt faddern om det 

uppstår frågor. 

NYBÖRJARANSVARIG I STYRELSEN

Från och med 2022 finns ett särskilt an-

svarsområde inom styrelsen som heter 

”Nybörjarvård och fadderverksamhet”. 

Nybörjaransvarige är kontaktperson för 

nya medlemmar och intresserade. 
 Kerstin Namuth

Vill du bli fadder? 
Eller vill du veta 
mer om vad det 
innebär? 
Hör av dig till ny-
börjaransvarig
Kerstin Namuth



BEDÖMNINGSKORTET 

GÅR ATT LADDA NER FRÅN 

WWW.BIODLARNA.SE
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efter andra året med de nya ho-

nungsbedömningsregler som har införts, 

och som Göteborgs biodlarförening har 

haft medlemsmöte om, börjar vi bedöm-

ningskommiten känna oss hemma i 

formuläret, men fortfarande är det svårt 

att värdera var kryssen ska sättas på de 

graderade skalorna. Det hela blir väldigt 

relativt i den aktuella situationen. Hur 

bedömer vi färg? Är den vit, gulvit eller 

ljusgul? Hur bedömer vi smak? 

Som tur är blir honungen inte under-

känd på grund av färg eller konsistens. 

Det handlar mer om att honungen ska 

vara ren, ha rätt vattenhalt och burken 

välfylld. De vars honunug godkändes i 

vår bedöming var Conny Jonsson, Louice 

Allansson, Stefan Larsson, Claes Andreas-

son, Janne Petersson och Tomas Olsson. 

De kommer att få ett diplom samt rätt 

att använda sbr:s honungsetikett. Stort 

grattis till er alla!
Eftersom många inte hade möjlighet 

att vara med på det digitala möte om 

honungsbedömning som föreningen 

genomförde, kommer vi att göra en ny 

genomgång under grillningen i Slottssko-

gen 16 juni. Kom! Vi smakar honung och 

diskuterar. Efter det kommer listan med 

godkända vara betydligt längre eftersom 

nyfikenheten och lusten att vara med 

kommer att väckas.  

  
Maria Mannberg

2021 års 
honungs-
bedömning
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notiser
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MEDLEMMAR ÄR DET VIKTIGASTE

Dina idéer, tankar, frågor, problem och 

lösningar, praktiska tips och förslag 

gör våra föreningsmöten levande. Har 

du förslag på teman? Vill du vara med 

och förbereda och genomföra ett möte? 

Kontakta oss i styrelsen.  

VILL DU VARA FADDER I ÅR?

Nu startar vi fadderverksamhet i fören-

ingen. Vill du bli fadder? Eller funderar 

du på att eventuellt bli fadder? Kontakta 

Kerstin Namuth, nybörjaransvarig i 

styrelsen.  

UTBILDNINGAR

Vuxenskolan och Folkuniversitetet årli-

gen vår- och höstkurs i biodling. Kerstin 

Namuth från Göteborgs biodlarförening 

är kursledare på Folkuniversitetet och 

Mikael Lagerman på sv. 

HONUNGSBEDÖMNING

Vill du få din honung bedömd i sommar? 

Eller undrar du hur honungsbedömning-

en går till? I samband med grillfesten 

den 16 juni genomför vi en bedömning 

som intresserade kan delta i. Smakprov 

och kvalitetsdiskussioner ingår. Mer 

information kommer på hemsidan. 

  
ÅRETS DROTTNINGFÄRG ÄR GUL

OM BIHÄLSA 

Göteborgs biodlarförening har köpt in 

den lilla boken Handbok i bihälsa som en 

gåva till alla våra medlemmar. Den som 

ännu inte har hämtat ut sitt exemplar 

kan komma till våra medlemsmöten 

där vi delar ut dem. 

BRA SIDOR FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I 

GÖTEBORGS BIODLARFÖRENING

Här hittar du aktuell information om 

allt som är på gång i föreningen och 

distriktet, möten, kurser, studieresor. 

Den viktigaste kanalen för förening-

ens medlemmar är vår egen hemsida: 

www.goteborg.biodlarna.se

Som medlem i Göteborgs biodlarför-

ening är du också medlem i Göteborgs 

och Bohusläns biodlardistrikt. På 

distriktets hemsida www.goteborg-

bohuslan.biodlarna.se hittar du ett 

kalendarium med aktuella aktiviteter. 

På Facebook finns vi i den privata grup-

pen Göteborgsbiodlarna och du kan 

även gilla sidan Göteborgs och Bohus-

läns biodlardistrikt.

göteborgs biodlareförening 

har under många år varit utställare i 

Kron husets julmarknad under decem-

ber månad.

Vi har salufört honung från bland 

annat Slottsskogen  och Trädgårds-

före ningen. Föreningen har haft lot-

teri med honung som vinster. 

Besökare har kunnat smaka på vår 

honung, vilket har varit mycket po-

pulärt.  Vi har också gjort reklam för, 

och lämnat information om biodling 

och honung.

Tanken har från första början varit 

att medlemmar i vår förening ska 

kunna var med i denna verksamhet 

samt få sin honung saluförd. Om du 

är intresserad och vill vara med kon-

takta Ingemar Widheden: wingemar@

yahoo.com   



ÅRSAVGIFTEN är 560 kr. Av dessa går 

385 kr till Riksförbundet (sbr), 75 kr 

till Länsförbundet, som hos oss är Göte-

borgs och Bohusläns Biodlardistrikt, 

och 100 kr går till vår egen förening.

DET HÄR FÅR DU FÖR AVGIFTEN

n  fin gemenskap i lokalföreningen
n chans att delta i olika kurser och 

möten
n Bitidningen som kommer ut med 

10 nummer per år
n informations- och pr-material
n rabatt på böcker och annat i  

sbr:s bibutik
n möjlighet att använda sbr:s  

honungsetikett
n en ansvarsförsäkring  

(även för produkten)
n en olycksfallsförsäkring
n möjlighet att sälja din honung via 

honungsförmedlingen
n hjälp och råd i biodlarfrågor
n rättshjälp vid tvistemål.

GÖTEBORGSBIODLAREFÖRENING
C/0 MIKAEL LAGERMAN

SNÄCKVÄGEN 17
414 75 GÖTEBORGHÄNG I SLOTTSSKOGEN

Våra samhällen och visningskupor i 

Slottsskogen är inte bara en mötesplats 

för föreningens medlemmar. De behö-

ver också skötas i sommar. Ta chansen 

att bidra till vårt arbete och skriv upp 

dig på vårt rullande schema som går i 

tvåveckorsperioder. Vi går omlott två 

och två. Det är en ypperlig chans för 

nybörjaren att introduceras i skötselns 

olika aspekter, och för den erfarne att 

dela med sig. Kontakta styrelsen.    

BIODLINGENS PRODUKTER – VILL DU BIDRA?

Den 15 september har vi ett förenings-

möte som handlar om produkter från 

bikupan. Tillhör du de biodlare som 

har upptäckt att kupan ger mycket mer 

än ”bara” honung? Vill du vara med 

och visa hur du använder vax, pollen, 

honung i alla deras former? För försälj-

ning eller som presenter eller för eget 

nöje. Hör av dig till Kerstin Namuth som 

planerar den träffen.

BITILLSYNINGSMÄN

Misstänker du sjukdom i din bigård,  ska 

du kontakta din lokala bitillsyningsman. 

Den hittar du på: lansstyrelsen.se 

 Besiktingen är gratis för biodlaren, 

tillsyningsmannan avlönas av Läns-

styrelsen. Bitillsyn är till för allas vårt 

bästa och vi måste samarbeta efter bästa 

förmåga för att kunna hålla friska bin i 

våra kupor. 

ANMÄL DIN BIGÅRD TILL LÄNSSTYRELSEN

Om du startar en ny biodling eller tar 

över en som redan finns ska du anmäla 

till länsstyrelsen var din bigård står. 

Enklast görs anmälan genom hemsidan: 

lansstyrelsen.se 


