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Biodlarförbundets Riksförbundsmöte 2019-04-06 – 07 i Linköping
Biodlarförbundet genomförde sitt Riksförbundsmöte i Linköping 2019-04-06 – 07. Ombud från vårt distrikt
var Kent Törnkvist och Kjell Isacson. Vid mötet deltog 55 ombud från hela Sverige.
Det beslutades bl a om en Verksamhetsplan med Målsättningar till 2021. Här är en sammanfattning av
kommande focusområden.
• Positionera förbundet ytterligare mot de som vill växa med sin biodling. Indikativt från de som har ca
10 samhällen till ett antal av ca 50-60 samhällen.
• Synas och höras mer i debatten inom biodlingen, vilket kan uppnås på flera olika sätt, bl a genom
frekventa pressreleaser.
• Vara aktiva i dialogen och utformningen av en ny bihälsoorganisation.
• Internt fokusera på utvecklingen av förbundets hemsida.
• Fortsatt utveckling av utbildningsmaterial och alternativa former för utbildning.
• Fortsatt arbete inom kvalitetsområdet och utveckling av honungsbedömningen.
• Utveckla samspelet mellan den centrala nivån och distrikten för att stärka förbundets hela
organisation.
• Fortsatt arbete inom VSH.

Snart dags för varroakontroll
I början av maj är det dags att göra en varroakontroll. I VSH-projektet (Varroa Sensitive Hygien) finns
information och instruktioner hur man går tillväga. Läs mer på Vsh-projektets webbplats http://vshbin.se/
Erik Österlund har på sin webbplats Naturlig biodling lagt upp videoinformation om hur man använder
skakburken för att göra varroakontroll http://naturligbiodling.eu/blogg/?p=494
Med hjälp av Björn Lagermans app Beescanning kan man göra en varroakontroll med hjälp av en
smartphone. Mer info finns webbplatsen https://beescanning.com/sv/hem/

Biodlarens uppgiftsskyldighet
I Jordbruksverkets författningssamling SJVFS 2018:47 §50 anges:
En biodlare som etablerar nya bigårdar eller som övertar en biodling ska göra en anmälan till
länsstyrelsen enligt 15 § bisjukdomsförordningen. Anmälan om var bisamhällen är stadigvarande
uppställda ska innehålla följande uppgifter:
1. biodlarens namn och fullständiga adress,
2. geografiska koordinater eller fastighetsbeteckning för den fastighet där bisamhällets bostad är
stadigvarande uppställd,
3. vilken kommun bigården ligger i, samt,
4. om biodlaren brukar eller avser att flytta bisamhälle till en tillfällig uppställningsplats.
Om uppgifterna som biodlaren anmält enligt första stycket ändras på sådant sätt att de inte längre är
fullständiga eller riktiga ska biodlaren anmäla förändringen till länsstyrelsen inom en vecka från det
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att förändringen skedde. Om en bigård är utan bisamhällen mindre än tre månader behöver
ändringen inte anmälas. (SJVFS 2018:28).
Föreskriften når du via länken:
http://www.jordbruksverket.se/download/18.40816177167e0672fd6ea3c2/1545898281151/2018-047.pdf

Etikettbeställning
Nu är det hög tid att beställa etiketter för honungsburkar. För att få köpa förbundets etiketter måste du ha
genomgått honungsbedömning innevarande eller föregående år och din förening måste ha skickat in ett
påskrivet honungsbedömningsprotokoll för registrering hos Biodlarna. Mer information om etiketter finns på
Biodlarnas webbplats: https://www.biodlarna.se/medlemsformaner/bestallning-av-etiketter/
En del medlemmar använder egna designade etiketter. Du kan kombinera dessa genom att köpa en
locketikett med ”slingan” där namn och medlemsnummer kan tryckas.
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Styrelsemöte. Föreningsordförandena inbjudna
Styrelsemöte
Utbildning Bihälsa
SBR firar 100 år

Vuxenskolan i Örebro
Vuxenskolan i Örebro

Styrelsen
Styrelsen
Styrelsen

100-årsjubileum

För 100 år sedan bildades Sveriges Biodlares Riksförbund i och med att Sveriges Allmänna Biodlarförening
(bildad 1897) gick samman med Sveriges Biodlareförening (bildad 1911).
Vi återkommer med mera information om 100-års jubileét.

Hälsningar
Styrelsen

Detta nyhetsbrev finns att läsa på distriktets hemsida orebro.biodlarna.se . Där lägger vi också ut information om kommande
aktiviteter. Observera att endast de fem första aktiviteterna finns i själva kalendern men om man klickar längst ner kommer
information om alla aktiviteter upp i vänstra kolumnen.
Ansvarig utgivare Kjell Isacson
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