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Nyhetsbrev maj 2022


Visst gör det ont när knoppar brister, varför skulle annars våren tveka? Och visst har det 
varit en seg vår i år för både bin och oss tvåbenta. 


Ovanligt mycket vinterdödlighet verkar det vara inte bara i Värmland. För att förstå varför 
och lära inför kommande säsonger är det bra att alla eller i alla fall så många som möjligt 
fyller i Jordbruksverkets enkät om övervintringen 2021-2022. Svaren ingår i en flerårig 
undersökning av orsakerna till biförluster och hur de kan förebyggas, något som alla 
biodlare har nytta av. Enkäten COLOSS kan besvaras fram till och med 5 juni.


Efter sälg kommer svärm 
Se till att byggbina har att göra och att det finns plats för både drottningens äggläggning 
och nektar. Är den inte redan på är det dags att sätta på första skattlådan åtminstone i 
södra delen av Värmland. Att göra en konstsvärm/avläggare, minskar också lusten att 
svärma.


Medlemsträff med varroakontroll 22 maj kl 11-15 i Lillerud 
Varroakvalster ska bekämpas och det är så här i början av säsongen som det gör stor 
skillnad. Det finns olika metoder att kontrollerar mängden varroa och att bekämpa de små 
djuren. Distriktet har bjudit in Björn Lagerman som skapat BeeScanning, en app som som 
snabbt och enkelt hittar varroa och sjuka yngel utan ta död på bina. Björn demonstrerar 
appen med start kl 11 i bigården och avlutar med en föreläsning i Lillerudsgymnasiets 
matsal. Distriktet bjuder på kaffe/dryck och smörgås. 

Bigården ligger på Lillerudsgymnasiets område granne med paddocken (59°24'13.8"N 
13°16’02.7”E). Parkering finns väster om det stora röda huset där veterinären håller till.


Aktiviteter i juni och juli 
9 juni	 	 Utbildning i lönsam biodling Lars Pettersson samlar intresserade i 	 	
	 	 Öxnevål. Begränsat antal deltagare, föranmälan till hej@eliniderstrom.se

11 juni		 Biodlarens dag i Mårbacka är inte bara ett mingelparty för biodlare 	 	
	 	 utan ett seriöst program med bl a föreläsningar inom honungshantering, 	 	
	 	 bihälsa, demonstration av distriktets nya nosemautrustning och ett 	 	
	 	 transportabelt slungrum. Vi har också bjudit in en sensoriker att smaka 	 	
	 	 honung tillsammans med.


https://www.bee-survey.com/index.php/695553?lang=sv
mailto:hej@eliniderstrom.se
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23 juli	 	 En dag för bifonden i von Echstedtska gårdens trädgård utanför Säffle. 	 	
	 	 Bifonden är en insamling till förmån för pollinatörer. Vi hoppas såklart att 	 	
	 	 dagen också blir en mötesplats för många biodlare.

Utbildning 
Det pågår flera nybörjarutbildningar i Värmland, de flesta har startat och är fullbokade. 
Men det finns platser kvar på en nystartad kurs i Säffle, kontakta Yngve Karlsson, 
yngve@yka.se om du vill vara med. Utbildningssamordnaren i din förening vet vad som är 
på gång och om det finns platser kvar.


Det är brist på kursledare i Värmland för både nybörjare och för de som är inne på andra 
året som biodlare. Fördjupning inom bihälsa, drottningodling, honungshantering och 
andra kvalitetsfrågor behöver också ledare. Är du intresserad eller bara nyfiken på vad det 
innebär kontaktar du utbildningssamordnaren i din förening. Du är också välkommen att 
kontakta distriktets utbildningssamordnare Elin Iderström, hej@eliniderstrom.se


Distriktets hemsida och facebooksida 
Informationen på hemsidan behöver uppdateras och ett arbete har påbörjats för att också 
göra det enklare att hitta på sidan. Innan det är klart kommer du att hitta alla nyhetsbrev, 
distriktets verksamhetsplan och årsmötesprotokoll under Dokument. Föreningarnas egna 
sidor når du också via Värmlands biodlaredistrikt. Det ska vara enkelt för medlemmar att 
hitta aktuell information på både distriktets och föreningarnas hemsidor.


Information om distriktets medlemsträffar och övriga aktiviteter informerar vi om i 
Nyhetsbrev och på distriktets facebooksida.


Glöm inte att fira Världsbidagen den 20 maj!  Lägg gärna ut en bild på hur du eller din 
förening firat dagen på distriktets facebooksida


Med hälsningar från distriktsstyrelsen

mailto:yngve@yka.se
mailto:hej@eliniderstrom.se
https://varmland.biodlarna.se/dokument/
https://varmland.biodlarna.se/varmt-valkommen-till-varmlands-biodlaredistrikt/
https://m.facebook.com/V%C3%A4rmlands-Biodlaredistrikt-544933125691780

