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Styrelsen för Karlstadsortens biodlarförening lämnar denna 
verksamhetsberättelse om föreningens verksamhet från och med den  

1 oktober 2018 till och med den 30 september 2019.  



Mål och uppgift  
Föreningens mål är att arbeta för att förbättra biodlingens villkor och utveckla biodling 
som meningsfull sysselsättning, att sprida kunskap om biodling, honungens goda 
egenskaper och pollineringens betydelse. 


Föreningens uppgift är att ge medlemmarna möjlighet att få och utbyta kunskap och 
erfarenhet, inspirera biodlare att bli medlemmar och företräda biodlarna i kontakter med 
organisationer, myndigheter och företag. 


Årets verksamhet  
Honungsbedömning  

Honungsbedömningskommittéer från Karlstadsortens och Alster-Nyeds biodlarföreningar 
bedömde 2018 års honung den 29 november 2018. Ordförande i Karlstadsortens 
kommitté var Yngve Karlsson och i Alster-Nyeds Gunnar Knutsson. 13 honungsprover 
bedömdes och återanvändes vid träffen om honung i mars 2019. 


Biodlarträffar


Föreningen har genomfört fyra biodlarträffar. Våra medlemmar har också bjudits in till 
Alster-Nyeds biodlarförenings träff den 11 april om vårarbetet i bigården och ny metod för 
varroa-bekämpning samt till Värmlandsdistriktets utbildningsdag i bihälsa den 27 april. 
Flera av våra medlemmar deltog i dessa aktiviteter.


7 mars var temat honung. Vi smakade på de honungsprover som honungskommittén 
godkänt och informerade om Säker honung, biodlarnas nationella branschriktlinje för 
hantering av honung. 30 personer deltog.


28 maj invigdes bigården vid Alsters herrgård. Under temat Bin gör mer är honung visade 
vi hur man tar vara på bibröd, gör bivaxdukar och bivaxsalva. Vi visade också en 
topplistkupa och berättade om biodling med topplister. Ca 40 personer deltog.


27 juli ordnade föreningen en sommarträff  med besök hos biodlare Bengt och Kristina 
Larsson i Ölme som har ett femtiotal bisamhällen. Efter besöket samlades vi på Alsters 
herrgård för lunch och information med temat Nya regler och yngelröta. Bitillsyningsman 
Margareta Åkerman informerade om Jordbruksverkets nya regler om skydds- och 
övervakningsområden och utbrott av yngelröta i Karlstad. Vid sommarträffen deltog 26 
biodlare.


31 augusti firade Sveriges Biodlares Riksförbund 100 år. Det firades runt om i hela landet 
och vi firade med med öppen bigård på Alsters herrgård. Biodlare från närområdet, 
inbjudna gäster och nyfikna besökare till Alsters herrgård stannade till för att prata bin, 
titta på biodlarnas film och foton från 100 år av biodling. Vi bjöd på biodlarpromenad och 
SBRs naturstig för barn och naturligtvis bigårdsvisningar för både stora och små.
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Biodlarkongress 

Några medlemmar besökte Apiscandia 8-10 februari som  arrangerades av 
Biodlingsföretagarna i samarbete med Jordbruksverket, SLU och flera andra 
organisationer. Där fanns flera intressanta föreläsare från både Sverige och andra länder. 
Utställare av biredskap och bikläder visade sina produkter. Besökarna fick också veta mer 
om apiterapi och matlagning med honung.


Publika evenemang 

Föreningen deltar i flera marknader och andra evenemang som passar vår verksamhet.


11 november 2018 - Karlstad/Hammarö Naturskyddsförening. Under programpunkten 
Bin kan vara både vilda och tama brättade Ann Elgemark och de tama. Ett fyrtiotal 
personer deltog.


21 juni - Midsommarfirande på Alsters herrgård. Föreningen hade biodlare fanns på 
plats för alla som ville ha sina sju sorters blommor pollinerade eller veta mer om binas 
viktiga pollineringsuppdrag. Ca 3 000 barn och vuxna kom till årets midsommarfirande.


24-25 augusti - Lillerudsdagarna där ca 9 500 besökare kom, vilket är rekordmånga. 
Karlstadsortens biodlarförening var en av 75 utställare och hade ett informationsbord nära 
bigården. Vi informerade nyfikna besökare om binas liv, hur man blir biodlare, visade 
binas liv i bikupan och sålde honung. 28 personer deltog i bigårdsvisningarna. 


14-15 september - Alsters herrgårds höstmarknad. Under två dagar visade vi 
biodlarens utrustning, pratade oss varma om bin och biodling. Vi berättade om 
honungens väg från bikupan till burken och sålde slut på föreningens honung. 2 400 
personer besökte årets höstmarknad.


Visningskupan i Mariebergsskogen. Föreningen har under sommaren informerat om bin 
och visat distriktets visningskupa vid Naturum vid 6 tillfällen samt deltagit vid biodlingens 
dag den 18 augusti. Intresset för bin är fortsatt stort och många barn och vuxna har 
besökt visningskupan.


Kurser 


Biodling nybörjare genomfördes med ledare från vår förening i Karlstad/Hammarö och i 
Säffle med sammanlagt 54 deltagare. 24 kursdeltagare har skaffat bin inför eller under 
kursen och 9 har blivit medlemmar i vår förening och några i andra föreningar. I Biodling 
fortsättning deltog 9 personer och i helgkursen Bygg din bikupa 7, båda genomfördes i 
Säffle. Stig Linder, Maria Santos och Ann Elgemark har varit ledare för nybörjarkurserna i 
Karlstad/Hammarö och Yngve Karlsson för övriga kurser.


Samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan 


Föreningens samarbete med Vuxenskolan är mycket gott. Vi får bland annat god hjälp i 
samband med kurser och använder Vuxenskolans lokaler för utbildning, möten och 
honungsbedömning. 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Föreningsbigården 
Alsters herrgård iordningställde en uppställningsplats för föreningsbigården i april och i 
början av maj flyttades fyra samhällen från uppställningsplatsen i Lillerud till den nya 
bigården. Bigården i Alster invigdes den 28 maj med invigningstal av herrgårdens 
intendent Per-Olov Byh och föreningens ordförande Ann Elgemark.


Förutom uppställningsplatsen har föreningen tillgång till ett slungrum och en bod i två 
plan. Under sommaren har boden har använts för styrelsemöten, biodlarträffar och viss 
kursverksamhet. 


Delar av nybörjarkurserna i biodling har genomförts i föreningsbigården, bland annat för 
att göra en avläggare, drottningodling, skattning och slungning.


En arbetsplan för skötsel av bigården är framtagen och en särskild arbetsgrupp har hjälpt 
till att sköta föreningens bisamhällen under året. Arbetsplanen har publicerats månadsvis 
på föreningens facebooksida. 


Vi har köpt in en del kompletterande material, nya drottningar m.m. och invintrat fem 
samhällen varav ett är uppställt i Lillerud. Herrgårdsbutiken har sålt 37 kg av 
föreningsbigårdens honung under namnet Herrgårdshonung.


Utveckling av en föreningsbigård 

Styrelsen har sökt medel ur Jordbruksverkets landsbygdsfond för utveckling av en 
föreningsbigård. Förutsättningen för ansökan är att bigården ska ligga inom ett område 
som definieras som landsbygd. Vår uppställningsplats i Lillerud fyller det kravet. 


Målet är en utbildnings- och informationsbigård med olika typer av bikupor och en 
upplevelseplats för de yngre. Ambitionen är att också skapa kontakter mellan biodlare 
och odlare inom den gröna näringen för pollineringsuppdrag inom vårt geografiska 
område. 


Ansökan skickades in i juni och den 30 september kom besked om att Jordbruksverket 
utsett en handläggare för vår ansökan. Handläggningstiden varierar vanligtvis från några 
veckor till ett par månader.
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Karlstadsortens biodlarförening
Styrelse


Ordförande	 	 Ann Elgemark 
Vice ordförande	 Hans-Åke Scherp 
Kassör 	 	 Lennart Johannesson 
Sekreterare 	 	 Stig Linder 
Övriga ledamöter 	 Maria Santos, Patrick Nordman, Johan Smedman


Revisorer 

Stig Svensson och Birgitta Nyström (suppleant) 


Valberedning 


Yngve Karlsson och Mats Appelqvist. 


Sammanträden och möten 


Styrelsen har genomfört 12 protokollförda möten och ett årsmöte den 10 november 2019. 


Antal medlemmar 

Under året har föreningen fått 16 nya medlemmar och har nu 89 medlemmar varav en 
tredjedel är kvinnor. 76 medlemmar är fullbetalande och 13 är familjemedlemmar.


Styrelsens kontakter med medlemmar 

Inbjudan till våra aktiviteter skickas som e-post, läggs ut på biodarna.se och på 
föreningens facebooksida Karlstadsortens biodlarförening. Sex medlemsbrev har skickats 
ut och alla nya medlemmar har fått ett välkomstbrev.


Kallelse till årsmöte och medlemsbrev skickas även per post till de medlemmar som inte 
anmält e-postadress. 


Distriktets årsmöte och SBR:s riksförbundsmöte  

2019 års distriktsmöte genomfördes den 16 februari. Ombud för vår förening var Ann 
Elgemark, Johan Smedman, Lennart Johannesson och Yngve Karlsson. Under mötet 
valdes Yngve Karlsson från vår förening som ombud till riksförbundsmötet. 
Riksförbundsmötet genomfördes den 6-7 april i Linköping där föreningens ordförande 
Ann Elgemark valdes till ledamot i riksförbundsstyrelsen.

2015 2016 2017 2018 2019

49 53 61 79 89
Medlemsutveckling 2015-2019
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Avslutning 


Med denna berättelse har styrelsen redovisat föreningens verksamhet. 


Ann Elgemark, ordförande 		 	 	 	 Hans-Åke Scherp, vice ordförande


Stig Linder, sekreterare 	 	 	 	 	 Lennart Johannesson, kassör


Patrick Nordman, ledamot 	 	 	 	 Maria Santos, ledamot 


Johan Smedman, ledamot
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