
 

Cirkulär 3 från distriktsstyrelsen Kronoberg  
 

Här kommer lite nyheter om vad som hänt och som kommer att hända i vårt biodlardistrikt i 

sommar!  

Biets dag 
Vi genomförde i distriktet ett antal aktiviteter och efter en utvärdering tillsammans med 

lokalföreningarna kan vi konstatera att detta blev en lyckad satsning och något som vi fortsätter med 

i länet! Flera olika typer av aktiviteter erbjöds enligt affischen längst ner i dokumentet.  

Utbildning 

I år har vi genomfört utbildning för ledare i drottningodling och det är en satsning som vi kommer 

fortsätta driva även under nästa år. Vi avsätter pengar i budgeten för att täcka ett eventuellt 

underskott och i samarbete med Vuxenskolan erbjuder vi ytterligare fortbildning och samordning 

kring drottningsodling och avelsarbete i länet samt en ny ledarkurs.  

Länets bästa honung  
Länets bästa honung sker i år i Östra Värends regi tillsammans med distriktsstyrelsen och datum som 

vi ska hålla koll på är: 17 sept på Lessebo handpappersbruk. Honungsbedömningsreglementet 

kommer att ligga på distriktets hemsida och om medlemmar eller lokalföreningar ser ett behov av 

ytterligare utbildning i detta så kontaktar de Ingvar eller Karin i distriktsstyrelsen.  

Bihälsa  
Vi har haft ett utbrott i Tingsryds kommun av amerikansk yngelröta och bitillsynen har gjort kontroll 

på bisamhällen inom 3 km från utbrottet. Tack och lov kunde varken tecken på yngelröta hittas i 

någon av bigårdarna inom 3 km avstånd så det verkar vara begränsat till endast ett samhälle. 

Jordbruksverket upphävde skyddszonen den 16 juni.   

Bra att biodlaren agerade snabbt och kontaktade bitillsyningsmannen! Bihälsa är viktigt och just nu 

pågår en satsning på gratis digital rådgivning via SLU med rabattkod BIRÅD22. Ta chansen och prata 

med en expert på bihälsa: https://helpmeup.se/s/slu   

Studieresa 
I år kan vi äntligen dra ut på vägarna igen och bussen går denna gång söderut mot Österlen vecka 35! 

Med start i Ljungby och möjlighet att hoppa på i Växjö (parkeringen på ICA Maxi), Gottåsa och 

Eneryda-kryssen och sist vid Stenbrohults kyrka där vi också börjar vår dag med ett besök på 

Möckelsnäs herrgårds organgeri. Inbjudan är bifogad detta utskick.  

Honungens dag, 20 augusti.  
Vi kommer att göra samma typ av samordning för Honungens dag som vi gjorde för Biets dag, dvs 

alla föreningar eller medlemmar som planerar att uppmärksamma dagen på något sätt är välkomna 

att skicka in detta till Joakim i distriktsstyrelsen som sammanställer allt och ca 2 veckor innan börjar 

https://helpmeup.se/s/slu


marknadsföra en affisch i sociala medier och till lokal media. Roligt om vi kan lyfta alla bra initiativ i 

länet!  

Svärmtelefonen 
Distriktets ordförande har tillsammans under vintern och våren ett flertal tillfällen uppvaktat 

riksförbundet om förbättringar som vi vill se gällande svärmtelefonen och de villkor som medlemmar 

som ställer upp har. Detta har gett resultat och numera täcker vår medlemsförsäkring eventuella 

olyckor under uppdraget – utom bistick, detta ingår inte i försäkringen. Vi har en sista önskan om att 

detta ska förtydligas på hemsidan och i övrigt kommer vi nöja oss med det arbete som lagts ner och 

de resultat vi fått. Tillsammans gör vi skillnad!  

Tack för denna gång och glad sommar önskar distriktsstyrelsen genom Tessan!  

 

 


