
Cirkulär 2, 2021 

Till lokalföreningarna och medlemmar i Kronobergs biodlardistrikt

Distriktets vårupptakt 
Vilken härlig förmiddag för oss som loggade in, full med olika tankar och perspektiv på biodlingen. 
Vi började med lite ”mingel” digitalt där det konstaterades att de flesta föreningarna är igång eller 
kommer att komma igång med nybörjarkurser nu i vår, härligt att höra att vi kan ge möjlighet för 
nya biodlare trots pandemi! Bra jobbat alla! 
Vi fortsatte med föreläsningar om biavel, näringsbiodling, varroaresistens och svensk honung. Det 
fiffiga med det digitala är att fler än vi dryga 30-talet som deltog live kan se föreläsningarna i 
efterhand på vår hemsida: https://kronoberg.biodlarna.se/varupptakt-2021/ Håll till godo! 
 
Marknadsföring av distriktets aktiviteter
Något som förvånade oss var att vi inte var fler som deltog på vårupptakten eftersom det var så 
många som deltog på årsmötet. Vi tänkte att många fler skulle komma in och undrar varför? Är det 
så att vi inte får ut information, passade inte tiden eller är det av andra anledningar? Ni får gärna 
återkoppla till mig, Lars-Göran eller om ni har någon representant från er förening i styrelsen så ska
vi utvärdera hur vi informerar och planerar aktiviteter under året. 

Samordning av digitala föreläsningar och träffar i länet
Vi i styrelsen samordnar gärna öppna träffar som arrangeras i lokalföreningarna, både digitala och 
fysiska. Så om ni i föreningarna arrangerar något som ni vill bjuda in även medlemmar i andra 
föreningar till får ni gärna meddela oss så lägger vi det i Kalenderiet på vår hemsida. Vi föreslår att 
det är studiesamordnarna i både lokalföreningar och distriksstyrelsen som ansvarar för detta. 

Förändringar i styrelsen 
Vi har en förändring i styrelsen av hälsoskäl och ny kassör är Hans Hansson. Ni hittar hans 
kontaktuppgifter på hemsidan om ni har frågor kring ekonomin eller vill anmäla skolbesök som er 
förening genomfört. 

Länets bästa honung 2021
Nu är det bestämt att biodlarföreningen i Älmhult står som värd för årets tävling enligt det nya 
reglementet och den nya rutinen som vi tog fram förra året. Förhoppningsvis kan vi träffas fysiskt 
men det är föreningen som i samråd med distriksstyrelsen bokar datum för detta. Om din förening 
är intresserad av att stå som värd för arrangemanget 2022 går det bra att anmäla intresse till Ingvar 
Johansson. 

Kommande utbildningar
Utbildningen Godkänd biodlare förväntas kunna genomföras igen detta år, datum är ännu inte helt 
klart men vi återkommer så snart vi vet mer. 
Utbildning i det nya honungsbedömningsreglementet (vilket underbart ord) kommer också att 
genomföras nu under våren, troligen i slutet av dena månad, april. En särskild inbjudan skickas ut 
inför den. 

https://kronoberg.biodlarna.se/varupptakt-2021/


Ny lagstiftning
Vi har fått följande information från Länsstyrelsen och detta kommer även att publiceras i 
Bitidningen under våren. En ny djurhälsolag börjar gälla den 21/4 2021. Jordbruksverket har också 
uppdaterat föreskrift om kontroll av amerikansk yngelröta, varroa- och trakékvalster.

Det som är förändrat 2021 är följande:
Indelning av varroazoner – i stället för 3 zoner med olika skyddsnivåer blir det bara 2 
områden, restriktionszon och friskzon. Restriktionszon motsvarar dagens zon 1 där varroa är
konstaterat och friskzon motsvarar dagens zon 2, 3 (bufferzon) och varroafritt område.
Övervakningsområde för AY – material som flyttas ut från området ska rengöras, inte 
saneras som det står i föreskriften idag. Material som flyttas ut ur övervakningsområde ska 
rengöras innan det används i biodlingen igen. Sanering av material vid flytt ut ur 
skyddsområde kvarstår.

Bifogade filer

Vi bifogar denna gång utskicket om de nya reglerna för sjukdomshantering samt protokollet med 
datum för nya utbildningar från studiesamordnarna i föreningrna. Detta hittas såklart också på 
hemsidan. 

Det var allt för denna gången, vi är redan igång med säsongen i stora delar av landet och binas surr 
hörs åter i trädgårdarna runt om i länet. Hoppas att ni haft en god invintring och att det känns 
spännande med en ny säsong med blommor, bin och honung! 

Hälsningar från den nya styrelsen genom Tessan Nordeman 


