
Cirkulär 6, 2021 

Till lokalföreningarna och medlemmar i Kronobergs biodlardistrikt

Höstens aktiviteter 
Studieresa
Studieresan i digitalt format blev ett fantastiskt arrangemang där medlemmar i Storsjöbygdens 
biodlarförening stod för majoriteten av deltagarna, endast en handfull deltog från Kronoberg. De 
som deltog var väldigt nöjda och det var otroligt intressant att se hur andra omgivningar skapar 
andra utmaningar och möjligheter i bigårdarna. Storsjöbygdens biodlarförening önskade upprepning
av denna aktivitet för att fortsatt skapa ett utbyte och en dialog mellan Kronoberg och Jämtland-
Härjedalen. Framför allt är de intresserade av att i sin tur få se hur vi gör här nere samt utbyte 
erfarenheter kring hanteringen av varroa som de ännu inte har. 

Ordförandekonferens 
Även ordförandekonferensen blev, om jag får säga det själv, ett riktigt bra arrangemang på Huseby 
bruk arrangerat av distriktet och Vislandabygdens biodlarförening. God mat, spännande samtal om 
utåtriktade aktiviteter samt samordning i distriktet av både information och aktiviteter. På prov ska 
vi dessutom försöka utöka samordning med fler ordförandeträffar under året, men då digitala och vi 
börjar den 8 december på Zoom. 

Svärmtelefonen
På ordförandekonferensen lyftes även frågan om försäkring när biodlare rycker ut för att fånga 
svärmar via svärmtelefonen. Ofta ringer allmänheten biodlare när Anticimex inte vill hantera 
bisvärmar och många gånger är det på svårtillgängliga platser med hög risk för skador. Svar från 
SBR enligt nedan: 

”Hej Tessan!

Tack för ditt mail. Att biodlare är behjälpliga med att hämta svärmar är något som alltid gjorts, det 
är inget nytt. Det är samma sak i vår organisation, många föreningar hade tidigare en lista med 
personer som stod till förfogande för att hämta svärmar. Det som är nytt med svärmtelefonen är att 
vi såg en service gentemot allmänheten att våra medlemmar, på frivillig basis, kan stå till 
förfogande för att hämta en svärm. Vi har förstått att många tidigare har vänt sig till något 
skadedjursföretag som i sin tur hänvisat till vår organisation för att ta hand om en svärm.

Vi håller fn på att se över hela hanteringen av svärmtelefonen och vilka rutiner som bör finnas för 
att se om vi ska fortsätta med denna service. Så snart detta arbete är klart och beslutat av 
förbundsstyrelsen så kommer det att informeras ut i organisationen.”

Vi vill uppmana medlemmar som åker på svärmar att ta det försiktigt och själva se över sitt 
försäkringsskydd och fundera om de har kunskap och utrustning för att säkert plocka hem 
svärmarna. 

Länets bästa honung 
Vår tävling i honungskvalitet avgjordes som tidigare sagts i Löshults lanthandel i norra Skåne, som 
arrangör stod i år Älmhult och även detta arrangemang var en framgång och många var de besökare 



till lanthandeln som smakade och röstade. Resultatet blev som följer: 
1 Hardy Fransson Växjöortens biodlarförening 24 röster.
2 Ingvar Johansson Hästrikets biodlarförening 20 röster.
3 Ellinor Heim Hästrikets biodlarförening, 19 röster.

Tre lokaltidningar närvarade och publicerade artiklar om tävlingen vilket vi får se som en riktig 
succé inte bara för pristagarna utan även för biodlingen i länet som fick så mycket uppmärksamhet. 

Drottningodling
Distriktet har beslutat sig för att under 2022 avsätta extra medel för en satsning på drottningodling i 
länet och satsningen består huvudsakligen i att erbjuda utbildning för ledare samt samordna 
aktiviteter under hela året. Om du är intresserad av att vara med i satsningen kontaktar du Lars-
Göran Abrahamsson ellgeab@live.se. 

Årsmötet 2022
Nu börjar det bli dags för denna styrelse att tacka för sig och vi planerar som vanligt att träffas i 
Ingelstads lantbruksgymnasium för årsmöte innehållandes föreläsning och årsmöteshandlingar. Det 
blir den 5 februari kl 9.30-15.00 och inbjudan har skickats till ombuden men självklart är alla 
medlemmar välkomna. Anmälan och betalning om 200 kr/person för mat och fika skickas till kassör
Hans Hansson hansolenaa@gmail.com. Varmt välkomna! 

Hälsningar från styrelsen genom Tessan Nordeman 
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