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Svärmarna duggar tätt och Biodlarnas svärmtelefon går varm från Karlstad och söderut. 
Midsommaren bjöd på sol och värme och på sina håll har det tappats honung att förgylla 
midsommarfesten med.


Bihälsa och honung 
För ett par veckor sedan var det äntligen dags för Biodlarnas dag i Mårbacka. Det kändes 
fint att kunna erbjuda ett fullmatat program utan restriktioner. Många kom och tog del av 
både föreläsningar och möjligheten att träffas. Dagen fokuserade på bihälsa och honung, 
två alltid lika aktuella ämnen. Honung smakar olika och den inbjudna sensorikern 
bevisade att hur den smakar bestämmer ditt minne inte din tunga.


Att se till att bina har förutsättningar att hålla sig friska är viktigare än någonsin. Stora 
utbrott av AY (amerikans yngelröta) rapporteras från flera platser söder om Värmland. I 
Malmöregionen är det riktigt illa och lärdom därifrån är att vara ytterst vaksam när bin 
flyttas och att inte använda samma redskap i olika bigårdar. I Värmland kan vi se till att 
våra medlemmar är upplysta. Föreningsträffar om tecken på AY och hur man kan undvika 
att sprida denna farsot kan säkert vara förebyggande.


Kort kurs 
Ett stort tack till Lars Pettersson som bjöd in till en träff på sin gård i Öxnevål och så 
frikostigt delade med sig av sina erfarenheter och vilka fällor man ska undvika för att få 
sin biodling lönsam. Go-grillad körv bjöds det också på.


Kommande aktiviteter  
23 juli	kl 11	 En dag för bifonden på von Echstedtska gården. Värmlandsdistriktet och 		
	 	 LP’s Biodling på plats så vill du träffa biodlare eller njuta av en vacker 	 	
	 	 trädgård är det hit du ska den här lördagen.


I slutet av juli anländer distriktets digitala bikupa från BeeLab som får plats i 
Karlstadsortens bigård i Lillerud. Den ska vara i drift och visas under Lillerudsdagarna.


Söndagarna 26/6, 24/7 och 7/8 informerar SBR om svensk honung, svärmtelefonen m.m. 
i Expressen (bredvid vädersidan). Passa gärna på att köpa tidningen någon av dessa 
dagar!


Distriktsstyrelsen önskar många sköna julidagar!


