Vidarebefordras av länsstyrelsen till berörd
bitillsynsman

Biodlarens namn

Västernärkes biodlarförening

ANMÄLAN

Utdelningsadress

Datum

c/o Kent Evertsson, Älgkärr Haga

2018-02-03

Ortsadress (postnummer och ortnamn)

71995 Vintrosa
Telefonnummer (även riktnummer)

Skickas i 2 exemplar till

073-8253804

Länsstyrelsen

SJV V 16 2010-03 www.jordbruksverket.se-PDF

Stadigvarande uppställningsplats för bisamhälle
Fastighetsbeteckning/ar, fastighetsägare (namn och adress
om annan än ovan)

Församling

Kommun

Lekeberg Högan 1:6

Edsberg

Lekeberg

Geografiska
koordinater för
bisamhälle
(frivillig uppgift)

Tillfällig uppställningsplats för bisamhälle
Ett eller flera bisamhällen flyttas till tillfällig uppställningsplats

Ja

Nej

Biodlarens underskrift

Kopia
ANMÄLAN

Biodlarens namn

Västernärkes biodlarförening

Länsstyrelsens exemplar

Datum

Utdelningsadress

c/o Kent Evertsson, Älgkärr Haga

2018-02-03

Ortsadress (postnummer och ortnamn)

71995 Vintrosa
Skickas i 2 exemplar till

Telefonnummer (även riktnummer)

073-8253804

Länsstyrelsen

SJV V 16 2010-03 www.jordbruksverket.se-PDF
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Fastighetsbeteckning/ar, fastighetsägare (namn och adress
om annan än ovan)

Församling

Kommun

Lekeberg Högan 1:6

Edsberg

Lekeberg

Geografiska
koordinater för
bisamhälle
(frivillig uppgift)

Tillfällig uppställningsplats för bisamhälle
Ett eller flera bisamhällen flyttas till tillfällig uppställningsplats

Biodlarens underskrift

Ja

Nej

ANVISNINGAR
Enligt 15 § bisjukdomsförordningen (1974:212) ska du som har bisamhällen meddela var bikuporna finns.
Det gör du till länsstyrelsen i det län bikuporna finns. Det du ska ange i din anmälan är den plats där dina
samhällen är stadigvarande uppställda. Det betyder att du ska ange den plats där samhällena är invintrade.
Genom att länsstyrelsen får reda på var dina samhällen finns underlättar det bitillsynsmannens arbete med
att bekämpa amerikansk yngelröta och varroakvalster. Det är också bra att personer som använder olika
typer av växtskyddsmedel som kan vara giftiga för bin kan ta reda på var det finns bisamhällen.
För varje fastighet du har bisamhällen stadigvarande uppställt på ska du ange följande:
Fastighetsägare
Fastighetsbeteckning
Församling
Kommun
Som frivillig uppgift kan du ange geografiska koordinater för din bigård.
På anmälningsblanketten ska du också fylla i om du regelmässigt brukar flytta dina bisamhällen, till
exempel för pollinationsuppdrag. Om länsstyrelsen begär det ska du lämna uppgift om var de tillfälliga
uppställningsplatserna är belägna.
Du ska anmäla var du har dina bisamhällen stadigvarande uppställda vart tredje år. Du ska skicka in den
ifyllda och undertecknade blanketten till länsstyrelsen i ditt län före den 31 mars. För dig som startar eller
övertagit bisamhällen gäller att du ska anmäla till länsstyrelsen direkt när du påbörjat din biodling.
Blanketten för anmälan kan du få från din länsstyrelse eller ladda ner från Jordbruksverkets webbplats
www.jordbruksverket.se
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