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           Örebro läns Biodlardistrikt 
  

Nyhetsbrev maj 2019 

Nyhetsbrev nr 3 jubileumsåret 2019 

Årsrapport för 2018  
I Bitidningen nr 5 redovisades en sammanställning över medlemmarnas Årsrapporter för 2018. I artikeln 
informeras bl a om att Årsrapporterna utgör grunden för räkningen av hur många samhällen som finns i 
landet som i sin tur vägleder hur pengarna i det nationella honungsprogrammet ska fördelas mellan EU-
länderna. 

Vi är idag xxx medlemmar i Örebro Biodlardistrikt. 160 (172) medlemmar har lämnat in årsrapport. Det ger 
en svarsfrekvens av 42% (49%) vilket tyvärr är lägre än medelvärdet 47% (51%) i förbundet. 2017 års siffror 
inom parentes. 

I år måste vi ha målsättningen att öka rapporteringen. Flera föreningen lottar ut fina priser på inlämnade 
årsrapporter. 

Utbrott av amerikansk yngelröta i Västmanland 
Ett utbrott av amerikansk yngelröta konstaterades den 29 april 2019 i en bigård i Kungsåra, Västerås 
kommun rapporterar Länsstyrelsen i Västmanland. Sjukdomen, som drabbar bin, är mycket smittsam och 
biodlare i närområdet kontaktas nu för att minimera spridning. 

Alla biodlare är skyldiga att till Länsstyrelsen anmäla var de har sina bisamhällen. Detta är oerhört viktigt i 
sådana här fall då bitillsynsmannen måste veta vilka samhällen som ska inspekteras. 

På Biodlarnas webbplats finns nedladdningsbara blanketter för att rapportera uppställningsplats. Här är 
länken: https://www.biodlarna.se/blanketter/ Ifylld blankett skickas till Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 
Falun. Länsstyrelsen i Dalarna administrerar bihälsofrågor även för Örebro län. 

 
Inbjudan till ”Bottenmöte”  
Den förmodligen viktigaste delen i en bikupa är botten. När man pratar med erfarna biodlare om bottnar får 
man nästan alltid rådet att använda deras botten ”för den är bäst”. 
 
Distriktet inbjuder 2019-XX-XX i X-stad till ett ”Bottenmöte”. Vi kommer att inleda med att lista upp alla krav 
man kan ställa på en bra botten. Du inbjuds också att ta med dig din bästa botten. Vi kommer även att få 
flera ”proffsbottnar” presenterade. 

 
Jordbruksverkets nya föreskrifter  
Vi vill än en gång påminna om kravet på besiktning och flyttningstillstånd. 
 
De gamla reglerna om smittförklarade områden SJVFS 2018:7 har ännu inte uppdaterats utan gäller 
fortfarande. Det innebär att Örebro län, samtliga församlingar är smittförklarade och att det krävs besiktning 
och flyttningstillstånd för att flytta bin över en församlingsgräns. Uppdatering av denna föreskrift kommer 
sannolikt att ske inom några månader. Du kan hitta alla dokument via www.jordbruksverket.se/bitillsyn 

 

https://www.biodlarna.se/blanketter/
http://www.jordbruksverket.se/bitillsyn
http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/2/1
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Föredrag om pollen och dragväxter  
Hallsberg-Kumla biodlarförening inbjuder distriktets biodlare till en föreläsning av Alf Andersson om pollen 

och dragväxter. 

Den 10 juni kl. 18:00, Garveriet (Bra Begagnat) Hallsberg. Koordinater till Garveriet (bra begagnat)  

Nord 59° 04,231’, Ost 015° 07,747’ 

 

Kulturkväll om bin och honung 
Det har reda kommit in ett flertal anmälningar till kulturkvällen 2019-11-16 kl 1800 – 2100. Se mera 

information nedan. 

 

Kalendarium  

Datum Beskrivning Plats Ansvarig 
2019-05-13 Styrelsemöte Vuxenskolan i Örebro Styrelsen 

2019-06-10 Föredrag om pollen och dragväxter Garveriet, Hallsberg Hallsberg-Kumla 

2019-08-13 Styrelsemöte Vuxenskolan i Örebro Styrelsen 

2019-08-31 SBR firar 100 år   

2019-09-10 Styrelsemöte Vuxenskolan i Örebro Styrelsen 

2019-0X-XX Utbildning Bihälsa och föreskrifter  Styrelsen 

2019-XX-XX Bottenmöte  Styrelsen 

2019-11-16 Kulturkväll om Bin och Biodling Sjöängen Askersund Örebro läns 
biodlardistrikt i 
samarbete med 
Södra Närkes 
Biodlarförening 

 

 

100-årsjubileum 
 

 
För 100 år sedan bildades Sveriges Biodlares Riksförbund i och med att Sveriges Allmänna Biodlarförening 

(bildad 1897) gick samman med Sveriges Biodlarförening (bildad 1911). 

Vi återkommer med mera information om 100-års jubiléet. 

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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Kulturkväll om bin och honung 
Örebro Biodlardistriktet i samarbete med Södra Närkes Biodlarföreningen inbjuder till en kulturkväll 

om bin och honung med följande program: 

• En inspirationsföreläsning om bin och deras värld, om honung dess smak, arom och 

egenskaper. Om hur den kan användas i matlagning, hudvård mm. Föreläsare: Lotta 

Fabricius Kristiansen 

• Honungsprovning med framröstning av den godaste honungen. 

• Trerättersmiddag med honung som tema. En estetisk och kulinarisk upplevelse i särklass 

komponerad och lagad av Niklas Edgren, Egastronomi 

 

Lördag 16 november 
Kl 18-21 
Sjöängen i Askersund 
Sundsbrogatan 
69630 Askersund  

Paketpris 495  
Anmäl dig genom att swicha till  
0704 324928 och ange ditt namn 
 

 

Privatbusservice blir tilgänglig  mellan Örebro och Askersund via Kumla och Hallsberg 

 

Tre rätters middag  
Förrätt 
Grillad palsternacka, brässerad i havtorn och honung, 
krunch av rökt älghjärta och lök syrad kruditetsallad 
Varmrätt 
Ballotin av gårdskyckling karamellstekt i honung och björksavsvinäger, rillettes på låren 
björksavssky, sellericreme, helbakad spetskål 
Dessert 
Dubbelbakad chokladkaka halvfryst honungsmousse, kanderade nötter, lingoncoli 
 

 

 

50 kronor i 

rabatt om du 

anmäler dig 

senast den 31 

maj  


