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           Örebro läns Biodlardistrikt 
  

Nyhetsbrev januari 2021 

Nyhetsbrev nr 1 ‐ 2021 

God fortsättning på 2021! 
Vi hoppas att pandemin ger sig snart och nu är ju vaccin på väg så det finns ett litet ljus i tunneln. 
 

Januarimöte med Västmanlands distrikt (påminnelse) 
Vi har fått möjlighet att ”hänga på” Västmanlands månadsmöte Lördagen den 16 januari, kl 10.00. Mötet 
genomförs på den digitala plattformen Zoom. 
 
Vi kommer att få lyssna till, samtala med och ”besöka ” Erik Österlund med vänner. Se vidare i bifogad 
inbjudan. 
 
Mötet kommer att öppnas klockan 09.30 så ni har god tid att logga in. Här är länk till mötet: 
 
https://zoom.us/j/97026809836?pwd=ZUk4OUkzM0huOVJJcjlWaVdHMjl0QT09 
 
Meeting ID: 970 2680 9836 
Passcode: 769734 
 

Testa Zoom 
Vi erbjuder alla som önskat att testa Zoom. Ring, SMSa 0705‐21 40 90 eller maila till Kjell Isacson, 
kjell@golstavik.se för att boka något av testtillfällena som anges i Kalendariet nedan. 
 

Problem att öppna Nyhetsbrevet 
Vi har fått information om att några personer inte kunnat öppna Nyhetsbrevet. Vi använder Biodlarnas 
system för epostutskick. Kansliet betonar att det kan finnas problem med att använda äldre versioner av 
Acrobat Reader, likaså kan det vara problem med vissa äldre Androidtelefoner. Har du problem att läsa på 
telefon eller surfplatta testa med en dator. 
 

Uppdatera din e-postadress 
Logga in som medlem på biodlarna.se och kolla dina personuppgifter. Vi har hört att Tele2 och ComHem 
kommer att stänga ner sina e‐postservrar vilket innebär att många har skaffat ny e‐postadress. Glöm inte att 
uppdatera den på din sida på biodlarna.se 

 
Årsmöte 2021 
Distriktsårsmötet 2021 kommer att hållas som ett digitalt möte 2021‐02‐15 kl 14.00. Vi kommer att använda 
Zoom. Till mötet kallas av föreningarna valda ombud men även övriga medlemmar är välkomna att delta.  
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Kalendarium  
Datum  Beskrivning  Plats  Ansvarig 
2021‐01‐16  Januarimöte 2021 – Föredrag av Erik Österlund  Videomöte  Västmanlands 

Distrikt 

2021‐01‐20  Test av Zoom 18.00 ‐ 1900  Videomöte  Kjell Isacson 

2021‐01‐27  Test av Zoom 18.00 ‐ 1900  Videomöte  Kjell Isacson 

2021‐02‐15  Distriktsårsmöte kl 14.00  Videomöte  Distriktsstyrelsen 

 

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 





 

Introduktion inför möte med Erik Österlund den 16 januari 2021 

 

Varför ska vi ha varroaresistenta bin? 

 

I Hallsbergsområdet har vi minskat användningen av bekämpningsmedel mot varroakvalstret under 

ett antal år. I år behandlades ca 20 % av samhällena. Det bekämpningsmedel som vi tycker passar att 

använda 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 behandling 2015, en annan grupp 2016, en 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? Finns det partier tätt täckt yngel 

(alltså inte bara ”håligt” täckt yngel)? 

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 vår 

population 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-balansen i samhällen som är motståndskraftiga mot sjukdomsalstrande virus).   


