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           Örebro läns Biodlardistrikt 
  

Nyhetsbrev oktober 2020 

Nyhetsbrev nr 10 ‐ 2020 

 

Avelsträff 
Hallsberg – Kumla Biodlarförening inbjuder till avelsträff lördag 2020‐10‐24 kl 10 ‐ 14.00 i Garveriet, 
Hallsberg. Se bifogade inbjudan. 
 

Årsrapport 
Nu är det hög tid att lämna in årsrapporten till din lokalförening. Di ska lämna den senast i samband med 
föreningens årsmöte i november.  
 
Lämna eller skicka din rapport till ordföranden i din förening som sammanställer föreningens resultat, och 
förstör/bränner sedan de enskilda rapporterna. Inga enskilda rapporter går vidare till Biodlarna eller 
myndigheter. Ordföranden och de ev utsedda personerna ska ha tystnadsplikt och inte föra några enskilda 
uppgifter vidare, utan bara redovisa föreningens sammanställning. 
 

Örebrokonferensen 
Planeringen av Örebrokonferensen fortskrider. Vi återkommer senare med mera information. 
 

Kalendarium  
Datum  Beskrivning  Plats  Ansvarig 
2020‐10‐20  Styrelsemöte  Videomöte  Kjell Isacson 

2020‐11‐17  Styrelsemöte  Videomöte  Kjell Isacson 

2021‐02‐XX  Örebrokonferensen  Örebro  Biodlingsföretagarna, 
Jordbruksverket, SLU 
och Örebrodistriktet 
av SBR. 

 

De planerade styrelsemötena kommer att hållas som videomöte. 

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 



Vägen till varroaresistenta bin 2020‐10‐24 kl 10.00 – 14.00. 

Garveriet, Bra & Begagnat, Hallsberg.  

Koordinater WGS 84° N 59 04,252´ E 15° 07,739´ 
 
– Vi vill gärna att ni delar med er hur ni arbetar för att uppnå varroaresistens hos era bin så att de inte 
behöver bekämpningshjälp av er. 
– Hur långt har ni kommit? En del har kommit längre än oss, en del har nyss börjat sitt arbete. 
Annelie Bosdotter är en av dem som delar med sig av sina erfarenheter. Hon har inte behandlat sin 
lilla Buckfaststam på 10 år, vinterförluster är normalt låga.  
Om regeln fortfarande gäller då släpper vi in 50 st. Lokalen är stor så man kan sitta glest. Se till att ni 
inte lider brist på D-vitamin. Ät fet fisk, gärna surströmming, men inte på mötet.:) 
Välkomna! 
 
I Hallsbergsområdet har vi minskat användningen av bekämpningsmedlen under ett antal år. De tre 
senaste åren ca drygt 50, knappt 50, i år ca 20%. Det bekämpningsmedel som vi tycker passar att 
användas när som helst (men inte för sent på säsongen när yngelmängden är låg) är tymol. 
Det finns nu ett antal samhällen som fick sin sista (senaste?) behandling 2015, ett annat 2016, ett 
tredje 2017, osv. Gränsen för behandling ligger på 3 % angreppsgrad, mätt gärna två ggr per år OCH 
koll på ev vinglösa bin på 0,5x0,5 masonitskiva utanför flustret. Minst 3 vinglösa bin – kolla 
angreppsgrad eller behandla direkt. Hur utvecklas samhället? Hur starkt är det? Täta eller håliga 
yngelramar? 
Hur stor risken för reinvasion är, har betydelse. Hur många samhällen per bigård och hur långt till 
nästa bigård. Hur stort fluster bina har. Vi använder gärna minst 4 välbyggda kakor med 4,9 mm:s 
cellstorlek i mitten av yngelklotet. 
Vi är tre biodlare med tillsammans ca 350 samhällen som finns i centrum av området. Hur 
populationen dominerar området har betydelse för den långsiktiga uppbyggnaden av stammen. 
Drottningarna paras i centrum av området där de flesta bra samhällena finns. De sämsta samhällena 
bör flyttas utanför eller till utkanten av området. Där byts drottningarna. Avläggare görs bl a från de 
bästa samhällena som får göra egna drottningar. Detta är viktigt för att fortplanta starka mikrobiom 
(mikrob-balanser i samhällena som är motståndskraftiga mot sjukdomsalstrande virus). Man kan 
också ympa avläggare från dåliga samhällen (som fått nya drottningar) med en ram med yngel från 
ett motståndskraftigt samhälle, för att få tillskott av duktiga arbetsbin och hjälpa till att bygga 
mikrobiomet och därmed immunförsvaret mot virus. 






