
 

Cirkulär 2 från distriktsstyrelsen Kronoberg  
 

Då var det dags igen, en uppdatering från distriktet! Nu börjar säsongen komma igång och 

många har redan avslutat sina nybörjarkurser i dagarna.  

 

Biets dag 
Vi kommer tillsammans uppmärksamma föreningarnas arbete med Biets dag den 20 maj i år 

och distriktet kommer även att arrangera en egen programpunkt. Föreningarna skickar in 

information om sina aktiviteter och distriktet sammanställer och skickar ut ett 

pressmeddelande och skapar material till spridning på sociala medier. Ni medlemmar som vill 

får gärna hjälpa till att sprida materialet på Facebook och Instagram. Mer information 

kommer finnas inom kort på hemsidan när aktiviteterna är inkomna till Roger Sten, 

roger@rogersten.se  

 

Satsningen på drottningodling och avelsarbete 
Nu är den första upplagan av Ledarkurs Drottningodling/biavel avslutad. Kursen, som 

genomförts helt enligt planen, har pågått mellan december 2021 till april 2022 och kursen 

samlade totalt tolv deltagare från sju av länets biodlarföreningar. Kursen bestod av ett antal 

digitala och fysiska träffar och har handlat om allt från drottningodlingens olika metoder, 

erfarenhetsutbyte, biavel och genetik till upplägg av kurser och ledarskap. För att befästa de 

nyvunna teoretiska kunskaperna är det tänkt att deltagarna på egen hand eller tillsammans 

denna sommar genomför en praktisk drottningodlingskurs i sin egen förening. 

 

Samtliga deltagare som lämnat svar på den avslutande enkäten svarade att de fått tillräckligt 

med kunskaper för att hålla i en kurs eller cirkel - vilket är mycket glädjande. Till hösten är 

tanken att återsamla gruppen för erfarenhetsutbyte om vad sommarens kommande kurser 

resulterat i. Det finns också planer på att erbjuda en fördjupande kurs i förädling av bin/biavel 

samt en liknande ledarkurs som nu genomförts. Om du har frågor om distriktets verksamhet 

gällande drottningodling/biavel är du välkommen att höra av dig till Lars-Göran 

Abrahamsson, ellgeab@live.se eller 070-201 91 24. 

 

Projekt med digitala bikupor  
Vi fick med kort varsel fråga om att delta i ett projekt med digitala bikupor som drivs av BeeLab i 

samverkan med Biodlarna och finansieras av Jordbruksverket. Projektet går ut på att etablera en digital 

bikupa i varje biodlardistrikt och på så sätt skapa ett insamlande av information och data om hur 

bisamhällena har i fråga om temperatur, luftfuktighet och vikt. Datan kommer att samlas i en app där 
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även allmänheten kan ta del av informationen och i vårt distrikt har vi lämnat frågan till Uppvidinge 

biodlarförening att ta hand om en kupa i anslutning till biodlarmuséet. Detta för att få en god möjlighet 

för besökare att ta del av projektet och dess resultat i framtiden.  

Studieresan 
Det var allt för denna gång. Vi planerar att genomföra en studieresa senare i år och om ni har några 

förslag på var vi kan styra kosan denna gång får ni gärna skicka in förslag! Resorna brukar genomföras 

en helgdag ca kl 07-20 och vi åker buss tillsammans och besöker olika platser av intresse. Vi har varit 

till Visingsö, Bjärehalvön och Kristianstad bland annat, förutom att vi besökt biodlarmuséet, flera 

lokalföreningar, Anders Wizping och parningsstationer. Förutom besöken har vi tid för samtal i bussen 

och under lunch- och fikapaus. Var vill du åka? Låt oss veta!  

Styrelsen genom Tessan 

Hemsida: https://kronoberg.biodlarna.se/  
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