Nyhetsbrev nr 2
Oktober 2021
Välkommen till höstens nyhetsbrev från Västmanlands läns
biodlaredistrikt!
Det jag hör från distriktets sju föreningar och biodlare är att odlingssommaren har varit ganska varierad.
På flera håll har det varit ett mycket
bra honungsår, i visa fall till och med
rekordår, medan det på andra
håll varit medelmåttigt eller till och
med mediokert.
På något håll har det varit en hel del
svärmar, på andra håll ganska lite.
Västra länet har varit extra utsatt i år
med några händelser som uppmärksammats. I juli blev en bigård i
Arboga utsatt för stöld. Vax och
honung hade skurits ut och märkligt
nog hade de tomma ramarna satts
tillbaka i kuporna.

Kom ihåg att fylla i din årsrapport
med antalet invintrade samhällen
2020, antal förlorade samhällen
under vintern, antal samhällen under
2021 samt årets honungsskörd.
Rapporten ska lämnas senast i
november till din förening som
sammanställer och rapporterar vidare
till riksförbundet. Statistiken är viktig
bland annat för att få överblick över
biodlingen i Sverige.
Här hittar du blanketten:
https://www.biodlarna.se/app/uploads/2021/08/Arsrapport-skrivbar.pdf
Tidigare års vinteröverlevnad visar
att vi med allvar bör ta tag i bihälsan
i länet. I augusti genomfördes därför
ett webb seminarium med
Jordbruksverkets bihälsokonsulent
Björn Gustavsson.

I trakten mellan Arboga och Köping
förstörde en björn en bigård. Lite
senare i september kunde björnen
fångas på film i bigården efter att
länsstyrelsen satt upp kameror.

Gemensamt i länet genomförs nu i
vinter en bihälsoutbildning. Anmäl
dig du också när inbjudan kommer,
en god bihälsa ger starka bin och
högre lönsamheten.

Se filmen här:
https://youtu.be/gZFxtqFBHzw

Distriktsordförande runt om i landet
har under oktober haft en
träff med förbundets ordförande.

Från Västmanlands sida har vi
tidigare efterlyst en bättre support
från förbundets sida så att distriktet
i sin tur bättre ska kunna serva sina
föreningar. Mycket positivt att vår
nye förbundsordförande tagit tag i
detta och att arbete nu pågår.
Närmaste veckorna genomförs nu
årsmöten i våra föreningar. Lämna
gärna in motioner om sådant som du
tycker att din förening, distriktet eller riksförbundet borde göra. Det är
en viktig del i föreningsdemokratin
och för att biodlingsverksamheten
ska fortsätta att utvecklas.

Anders Johannesson

070-373 87 80, and.joh@live.se

Ordförande, leder arbetet i distriktsstyrelsen
Företräder distriktet på Riksförbundsmötet
och i andra sammanhang

Ordförandekonferens för länets lokalföreningar
För att hålla samman våra lokalföreningar och hitta samarbets- och utvecklingsformer bjöd distriktsstyrelsen in till årets andra ordförandekonferens den
30 september. Det diskuterades hur läget såg ut hos de olika föreningarna, om
hur biodlarsommaren varit.
Eftersom årsmötesperioden närmar sig berördes frågor som ”Länets bästa
honung” och vikten av att varje förening lämnar in sin samlade statistik via
SBR:s hemsida.
Distriktsstyrelsen påminde om kommande höstmöte och efterfrågade om det
fanns önskemål om gemensamt arrangerade kursinsatser.
Föreningarna erbjöds hjälp med att köpa hem litteratur från SBR:s butik då
Christer Palmkvist skulle komma att delta på en konferens nere i Skänninge
och erbjöd hjälp med att frakta hem det varje förening eventuellt var intresserade av. Några föreningar nappade på detta.
Man samtalade kring intressanta teman för distriktets
kommande Salamöte som planerar att genomföras
lördagen den 15 januari.
Dessa timmar av dialog ger bra energi för det fortsatta
föreningsarbetet och styrelsen tackar alla som deltog!

Vill ni hålla digitalt möte
eller utbildning i er lokala biodlareförening?
Kontakta då vår sekreterare
Åsa Kratz som ansvarar för
distriktets Zoom-licens så får ni stöd
och hjälp!

Åsa Kratz, sekreterare, 070-176 32 14
biodlarnavastmanland@gmail.com
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Vad är på gång......?

Välbesökt Bihälsoseminarium

Vi har börjat planera för kommande
januari möte 2022!

Onsdagen den 25 augusti bjöd biodlaredistriktet in till ett digitalt bihälso
seminarium som gästedes av Jordbruksverkets bihälsokonsulent Björn
Gustavsson. Inbjudan gick ut till
distriktets alla medlemmar och även
medlemmar från Örebro läns biodlaredistrikt deltog.

Traditionsenligt har vi tänkt att vi
ska mötas i Sala efter årsskiftet.
lördagen den 15/1.
Håll utkik efter inbjudan som kommer per mail!

”Länets bästa honung 2022”
Varje lokal biodlareförening har
möjlighet att efter honungsbedömning lämna in tre burkar honung till
biodlaredistriktet.
En jury med elever på Tranellska
gymnasiets Restaurang- och Livsmedelsprogram i Västerås, under
ledning av läraren
Susanne Sandblad, kommer att utse
en vinnare.
Eleverna kommer bedöma färg,
smak och konsistens i en skala
1 till 5 på varje delmoment och det
sammanlagda poängtalet kommer
att ge oss en vinnare att presentera
vid kommande årsmöte 2022!
Vill din förening delta, vill ni veta
mer?
Kontakta oss via:
biodlarnavastmanland@gmail.com

Ett drygt trettiotal deltagare fick lyssna till ett intressant föredrag kring
vad som är på gång nationellt rörande
bihälsa. Exempelvis är en litteratursammanställning är på gång som
bekostas av biodlningsfonden.

Man verkar nu för att skapa en god
dialog mellan biodlare, naturvårdare,
lantbrukare, kommuner och andra
myndigheter och intressenter.

Björn talade även om de bisjukdomar
som finns i vårt land Varroa, Amerikansk yngelröta, säckyngel och andra
Frågan om hur honungsbiet kan ha
virussjukdomar m.m.
en negativ inverkan på vilda bin är på
Han talade om olika behandlingsmedagordningen, men även frågan om
toder och insatser som krävs för att
hur övriga pollinatörer kan stödjas
hålla bisamhällen vid god hälsa.
och främjas. Här är flera myndigheter involverade så som Trafikverket, Då vi i distriktet märkt att det finns
Statens fastighetsverk och ett antal
ett ganska stort intresse för dessa
kommuner.
frågor kommer en kurs på detta tema
Det kan handla om att verka för fler
att arrangeras framöver, så håll utkik
blommor i odlingslandskapet.
om du är intresserad!

Höstmöte 2021
På förmiddagen, lördagen den 16 oktober, genomfördes biodlaredistriktets
höstmöte digitalt. Det var dryga 20-talet engagerade medlemmar som
träffades för att lära och utbyta erfarenheter och tips med varandra.
Bland annat höll Beatrice Jakobsson
och Åke Sandin föredrag kring hur
man arbetar med honungen efter
att den slungats. Att ”ympa” eller
”röra” sin honung är två förekommande metoder som används av de allra
flesta biodlare. Två metoder som båda har sina olika för och nackdelar.
Man diskuterade också det honungsbedömningsreglemente som nu varit i
bruk drygt ett år och om hur bedömningen går till ute i våra lokala föreningar. Man samtalade så väl i mindre grupper som i storgrupp och såg också
den film om honungsbedömning som producerats av SBR.
Stort tack till alla engagerade deltagare, vi ses igen!
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