
                                     
                                                                                                                Stockholms läns biodlardistrikt 

    

 

 

Nyhetsbrev från 

Stockholms läns biodlardistrikt maj 

2020 
Nr 5 

 
 
    
 
 

 

20 maj firar vi världsbidagen.  

Den har instiftats av EU och FN på 

initiativ av Slovenien. Huvudsyftet är 

att öka kunskapen om bin och andra 

pollinatörer, hotet de står inför och 

deras insatser för en hållbar 

utveckling. 

 

Styrelsens majmöte 
Även distriktstyrelsemötet i maj var digitalt. Så kommer det att vara tills 

den pågående pandemin klingat av. Exempel på frågor vi diskuterade var: 
-genomförandet av föreläsningsserien, utbildning i de nya reglerna för 
honungs bedömning och  
-investering i utrustning för att kunna göra egna webbsändningar. Pelle (Per 
Lundblad) hade tagit fram förslag på utrustning och visade en film han gjort 
som visade hur den kan användas. 

 
Biregistret är ofullständigt/Är dina uppgifter aktuella? 
För att motverka spridning av sjukdomar mellan våra bisamhällen är det 

viktigt att alla finns med i länsstyrelsernas biregister. En förutsättning för 

att bitillsynsmännen ska kunna sköta sitt uppdrag.  
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Det enda biregistret används till är att hålla bitillsynsmännen informerade 

om var det finns bigårdar i deras respektive distrikt.  

 

Det ligger i allas vårt intresse att alla bisamhällen finns med i biregistret. 

Inte minst eftersom vi har redan fått meddelande om sommarens första 

angrepp av yngelröta i ett av våra grannlän.  

 

De nya regler som började gälla 2019 innebär att man ska anmäla om man 

flyttar sin bigård, lägger ner den eller anlägger en ny. De gamla 

bestämmelserna om anmälan senast i mars vart tredje år gäller inte längre. 

Det blir alltså ingen regelbunden avstämning som fångar upp bigårdar som 

ägaren glömt att anmäla. Det betyder att den som missade att göra 

anmälan före 31 mars 2018 och inte flyttat sina bin sedan dess inte finns 

med i registret. 

 

OBS! 

Tänk därför efter om du anmält var du har dina bin. Om inte, eller om du är 

osäker, gör en anmälan nu. 

Även du som inte flyttat dina bin på flera år ska ha anmält 

uppställningsplats under 2018 eller senare. Om inte, eller om du är osäker 

gör det nu. 
Här kan du göra anmälan 
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/djur/skotsel-av-djur/biodling.html  

    
Digitala möten? 
I dessa coronatider finns det föreningar som helt ställt in eller kraftigt 

minskat sin verksamhet. I Distriktsstyrelsen fortgår arbetet precis som 

vanligt, men vi har lagt om alla styrelsemöten till att vara digitala. Vad gäller 

föreläsningarna så håller vi på att titta på en teknisk lösning som gör att vi 

kan sända ut föreläsningarna digitalt. Även på Förbundet pågår sådant 

arbete inklusive på en lösning för digitala årsmöten. 

  

Nedan har vi listat ett litet axplock av de digitala plattformarna som finns 

med en mycket enkel beskrivning. I Distriktsstyrelsen använder vi Skype, 

Teams och håller på att testa Youtube som streamingtjänst. I tex Lidingö BF 

används Facebook Messenger inom styrelsen.  

Samtliga är hyggligt enkla att arbeta med om man har lite datorvana, även 

om det tar några möten för att komma på hur alla funktioner fungerar. 
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Ljud- och videokvaliteten i samtliga lösningar räcker för de flesta möten. De 

vanligaste problemen som uppstår har oftast med gamla datorer eller 

långsamma nätverk att göra. Några tips: 

- Använd i första hand nätverk med kabel, inte Wi-Fi 

- Om du ändå använder Wi-Fi, sitt nära din router/accesspunkt  

- Fiber rekommenderas starkt, ADSL är för långsamt i de flesta fall. 

- Om ljudet eller bilden hackar, stäng av din kamera 

- 4G är ett alternativ om du har bra mottagning, 3G fungerar inte bra 

- Om det inte fungerar med datorn, testa med din telefon. 

- Inled samtliga möten med att be alla att stänga av sina mikrofoner. En del 

av lösningarna nedan kan göra det centralt för alla. 

- För att digitala möten ska bli bra ställs det högre krav på någon typ av 

agenda eller att någon tar på sig rollen som moderator och att någon 

tekniskt administrerar mötet. 

  

Microsoft Skype - Videokonferens med chat. 

Tjänsten läggs ner i juli 2021 till förmån för Teams. Max antal deltagare är 

50 personer. 

Microsoft Teams - Videokonferens med chat. 

Upp till 10 000 deltagare. Kräver att mötesordföranden har licens. 

Deltagare behöver ingen licens. 

Zoom - Videokonferens med chat och grupprum. 

Finns i flera versioner. Den som är gratis har en begränsning på 100 

deltagare och mötet har en tidsgräns på 40 minuter (tidsgränsen borttagen 

tillfälligt under coronakrisen). 

Facebook Messenger - Enkel videokonferens med chat. 

Max antal deltagare är 150 personer. 

Apple FaceTime - Enkel videokonferens. 

Fungerar inte med alla telefoner och har en begränsning på 32 deltagare. 

Google YouTube – Streamingtjänst. 

Envägskommunikation som passar bra för föreläsningar. En chattfunktion 

finns för att deltagarna ska kunna ställa frågor. Kräver teknisk kompetens 

för att det ska se och låta bra. 

    
Enkät om vinterförluster 
En enkät om vinterförluster damp nyligen ner i din inkorg. Avsändare är 

Preben Kristiansen Jordbruksverket. Syftet med enkäten är att få in data om 

vinterförlusterna 2019 - 2020 och om faktorer som kan ha betydelse för 
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övervintringen. För att få en så bra bild som möjligt av läget kring 

övervintringen är det viktig att det kommer in många svar.  

 

Enkäten är ett led i det samarbete om förluster som pågår inom COLOSS 

(Honey bee research association) en internationell organisation som 

arbetar med frågor kring bihälsa.  

 

Svaren behandlas anonymt och eventuella personliga uppgifter tas bort 

innan data bearbetas. 
Här finns enkäten: https://www.bee-survey.com/917864?lang=sv 

    

Apimondia om honungshantering 
Apimondia, den internationella organisationen för biodlarföreningar där 

SBR och Biodlarföretagarna är medlemmar, har kommit ut med en 

uppdaterad version av sina riktlinjer för hur definitionen på honung ska 

tolkas. Det är en bra och läsvärd text om vad man får och inte får göra med 

honung, hela vägen från kupan till matbordet. 

Mycket kort och förenklat kan man säga att honung inte får påverkas 

genom att tillsätta eller ta bort ingredienser, detta gäller i alla 

produktionsled, även lagring, och gäller även naturliga ingredienser som till 

exempel sockerarter, pollen och vatten. 

Läs gärna dokumentet och diskutera i era föreningar om det är något ni 

behöver förändra i er hantering. 
 https://www.apimondia.com/docs/apimondia_statement_on_honey_fraud_v_2.pdf 

    
Utbrott av amerikansk yngelröta 
Från Länsstyrelsen får vi information om utbrott av amerikansk yngelröta i 

våra grannlän (Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och 

Gotlands län). Vi kommer att lägga in uppgift om dessa i nyhetsbreven och 

på hemsidan. 

 

Vårens första utbrott av amerikansk yngelröta har konstaterats i Ängsön 

Västerås kommun. 

 

Undvik att köpa bin utanför den egna föreningen så minskar risken 

smittspridning 
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Flyttade föreläsningar 
Som vi informerade om i förra nyhetsbrevet ställde vi med anledningen av 

den pågående pandemin in vårens föreläsningar om att vara mentor och 

den om Honung och andra biprodukter. Nya preliminära datum är 15 

oktober respektive 15 september. 

 
KalendariumKalendariumKalendariumKalendarium        

2020  

19 maj, senarelagd Honung och andra biprodukter 

Prel. tid 15 sept. Honung och andra biprodukter 

Prel tid 15 oktober Att vara mentor för nyblivna biodlare 

2021  

17-18 april Riksförbundsmöte 

Styrelsen 

 

 

 

 
Sveriges Biodlares Riksförbund består av enskilda medlemmar anslutna till 
biodlarföreningar. Föreningarna är sammanslutna till distrikt (25 st.) För närvarande finns 
det drygt 270 biodlarföreningar med drygt 15 000 medlemmar. I stockholmsdistriktet 
finns 18 föreningar med sammanlagt, ca. 1600 medlemmar.  
Styrelsen består av Ulla Huzell, Per Thunman, Thomas Ullman, Maj Östberg Rundquist, 
Joakim Kugelberg, Per Lundblad och Eden Cohen. En närmare presentation finns på 
hemsidan. 

Detta och tidigare nyhetsbreven finns att läsa på distriktets hemsida: 
https://stockholm.biodlarna.se/    


