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Sedan pandemin bröt ut har våra styrelsemöten varit digitala, så även 
septembermötet. Det har fungerat bra men visst saknar vi småpratet under 
fikarasten. 
En fråga som var upp under mötet var att det förekommer att biodlare tror 
att det är ok att torka omogen honung. En uppfattning vi inte delar. Vi har 
föreslagit Förbundsstyrelsen att agera för att honungsfusket bland svenska 
biodlare ska upphöra. Vi samtalade också om vikten av att det är hög 
kvalitet på nybörjarkurserna och att SBR:s cirkelledarutbildningar bör 
återkomma med jämna mellanrum. ’även detta har vi uppmärksammat 
Förbundsstyrelsen på.  
Vi beslutade att flytta OKS-träffen till efter Distriktets årsmöte, dels i 
förhoppning om att det ska vara lämpligt med ett fysiskt möte då och för att 
det ska vara de nyvalda styrelseledamöterna i föreningar och distrikt som 
ses. 
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Årsrapport 2020  
Viktigt att alla lämnar årsrapport. Det är viktigt för att Biodlarna ska få en 
pålitlig statistik om vinterdödligheten. De kan då med större säkerhet lämna 
uppgifter till Jordbruksverket och EU om antalet bisamhällen. 
Uppgifterna ska lämnas in till föreningen senast i samband med årsmötet. 
Föreningen ska sammanställa uppgifterna, förstör de enskilda rapporterna 
och sänder samanställningen till Biodlarna. Inga enskilda rapporter får 
lämnas ut till någon, varken Biodlarna eller myndigheter. 
 
Blankett finns i Bitidningen nr. 9 och 10. Du kan också maila uppgifterna till 
föreningen. Ange då: 
 Invintrade samhällen hösten 2019 
 Vinterförluster (antal samhällen som inte överlevde till första 

dragperioden på våren 2020) 
 Invintrade samhällen hösten 2020 
 Total honungsskörd. 

 

Enkät om kunskapsöverföring  
Ännu en enkät det är angeläget att många besvarar. Den ska medverka till att 
förbättra och utveckla forskning och rådgivning om biodling. I nr.9 av 
Bitidningen finns information om enkäten och i nr 10 finns redovisning av 
resultatet från förra årets enkät.  
Gå in på https://www.bee-survey.com/index.php/877127?lang=sv. för att besvara 
enkäten. Den är öppen till 15 oktober. 

 
Utbildning i rationell biodling 
Förbundet kommer att genomföra en utbildning i rationell biodling. 
Utbildningen kommer att ske via videomöten. Den vänder sig till dig som är 
biodlare med några års erfarenhet. Du driver din biodling i företagsform och 
funderar på att utöka till kanske 30-70 samhällen. Utbildningen är 
kostnadsfri men den kommer att kräva att du har motivation, engagemang 
och tid, framförallt på torsdagskvällar under perioden oktober till mars. Det 
kommer att vara 10–12 träffar/videomöten och du kommer att utföra 
grupparbeten tillsammans med andra biodlare.  
 
Obs! Sista anmälningsdag är 6 oktober. Mer information och anmälan hittar 
du på https://www.biodlarna.se/rationell_biodling/   
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Information om nya honungsbedömningsreglementet  
Honungsbedömningskommittéerna kommer att inbjudas till ett digitalt 
möte om det nya honungsbedömningsreglementet. Mötet äger rum 8 
oktober. Särskild inbjudan med länk till mötet kommer att gå ut under vecka 
40. 
Även andra intresserade medlemmar är välkomna att delta. Gå i så fall in på 
kalendariet på Distriktets hemsida och klicka på Information om nya 
honungsbedömningsreglementet. I informationen som då kommer upp 
finns en länk till mötet. Du kan också anmäla dig på www.abiodlarna.se  

 

  
Inför årsmötet 
Motioner till föreningens årsmöte ska vara inskickad så att styrelsen har den 
senast 30 september. Motioner till distriktsårsmötet ska vara inlämnade till 
distriktsstyrelsen senast 10 dec och motioner till Riksförbundsmötet ska, 
tillsammans med föreningens yttrande, ha kommit in till förbundsstyrelsen 
senast 10 december.  

 
Påminnelse  
Inbjudan till föreläsning om att vara mentor 15 oktober 
Vi gör ett nytt försök att genomföra föreläsningen om mentorskap som vi 
tyvärr tvingades ställa in på grund av den pågående pandemin. Den här 
gången som webbföreläsning. 
 
Vi får allt fler medlemmar vilket innebär behov av flera som ställer upp som 
mentorer för nya biodlare. Som nybörjare är det ovärderligt att ha stöd av 
någon som varit med ett tag. Att vara mentor är både trevligt och 
utvecklande.  
Vi bjuder därför på nytt in till en föreläsning om mentorskap. 
 
Föreläsare är Paulina Nibratti Sandin, en van föreläsare som varit mentor 
under många år. Hon kallar sin föreläsning Motiverande mentorskap. 
Under kvällen kommer också några biodlare, som varit mentorer under 
några år, att berätta om sina erfarenheter. 
 
Tid: 15 oktober 18.30 
Anmälan senast 8 oktober till www.abiodlarna.se  
Alla som anmält sig kommer att få en länk och instruktioner om hur man 
kopplar upp sig mot föreläsningen. 
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Föreläsningen genomförs i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. 
   

Påminnelse  
SV inbjuder till utbildning i Styrelsens uppdrag och 
ansvar i en lokalförening 
Innehåll: Styrelsens uppdrag och roll, arbetsåret, föreningsjuridik i korthet, 
erfarenhetsutbyte och att leda utifrån din drivkraft. 
En kväll för dig som är nyvald, har varit med ett tag eller om du vill bli bättre 
på föreningsstyrning och leda föreningens arbete framåt. 
  
När: Ons 21/10 kl 18.00-21.00 
Var: SVs lokal Tjärhovsgatan 6, Södermalm (kan bli en digital träff om fysisk 
träff inte går att genomföra). 
Ledare: Paulina Nybratt Sandin, utbildare och ledare i föreningar och 
organisationer. 
Anmälan:. Anmälan till Christina Ihrén, 08-679 03 75, christina.ihren@sv.se, 
SV Stockholm. 
Utbildningen är gratis 

 

Rapport från föreläsningen  

Honung och andra biprodukter 15 september 
Den 15/9 sände vi ut den första föreläsningen med den nya 
videoutrustningen som vi köpte in i somras. Totalt sett så var det en mycket 
lyckad föreläsning, där Alexandra De Paoli höll ett föredrag om Hälsa Från 
Kupan. Ett riktigt bra föredrag som tar upp hälsoeffekterna av propolis, 
pollen, vax och honung. Föreläsningen kan ses via länken nedan. 
Rent tekniskt så var det ok, med några mindre missar, men vi lyckades lösa 
allt. Så för att vara den första utsändningen så gick det på det stora hela 
mycket bra. Inför nästa gång behöver vi se över batteritiden på mikrofonen, 
testa backup-funktioner och jobba lite mer med ljussättningen. 
Om det finns någon professionell videoproducent/tekniker bland alla våra 
medlemmar i Stockholmsdistriktet, så vill vi gärna komma i kontakt för att få 
tips och mer kunskap. 
 
Föreläsningarna finns, efter utsändning, tillgängliga på Biodlarna - 
Stockholms Läns Biodlardistrikts Youtubekanal som du når via länken 
nedan. Klicka i ”Prenumerera" så missar du inga av de kommande 
föreläsningarna. 
https://www.youtube.com/channel/UCkaSScGmPaC28trNwv0zOBQ 
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Höstens program  
Den pågående pandemin gör det svårt att planera höstens aktiviteter. Det är 
osäkert om det kommer att vara lämpligt att ordna fysiska möten eller om 
det blir på Webben vi får ses?  

  

Kalendarium     
2020  
8 oktober Nytt honungsbedömningsreglemente 

Riktar sig till föreningarnas honungsbedömnings-
kommittéer 

15 oktober Att vara mentor – webbmöte 
21 oktober Styrelseutbildning      Arrangör SV 

Flyttat till efter 
distriktsårsmötet 

OKS – Träff med föreningarnas ordförande sekreterare och 
kassör 

2021  
Prel. 6 februari Distriktsårsmöte (tiden är preliminär p.g.a. att lokalen 

inte går att boka förrän i november) 
 

17 - 18 april Riksförbundsmöte 

 

Styrelsen 

 

Bilaga: Nyhetsbrev från Förbundsstyrelsen september 2020. 

 

 

 
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: 
stockholm.biodlarna.se  
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Nyhetsbrev från förbundsstyrelsen, september 2020 

 
Nedan följer några områden där vi vill förmedla vad vi just nu arbetar med och också vad som 

berördes vid förbundsstyrelsens senaste styrelsemöte, 12-13 september. Föreliggande brev är 

något längre jämfört med tidigare nyhetsbrev, då vi inte skickade ut något brev i maj eftersom 

styrelsens möte då ställdes in.   

Just nu genomgår vi något som ingen av oss hade några tankar om när vi ringde in det nya året! 

Vårt samhälle och hela världen har under det senaste halvåret utsatts för stora påfrestningar. 

Först och främst är det många som dött och andra som blivit smittade har fått bestående men, 

som man kanske aldrig kommer att återhämta sig ifrån. Vår ekonomi och hela vårt 

samhällsmaskineri är satt under stark press. Vårt förbund är givetvis en spegel av allt detta, men 

vi kan samtidigt konstatera att biodling går alldeles utmärkt att utöva, utan några direkta 

begränsningar utifrån Coronan. De delar som påverkat förbundet är våra möjligheter att träffas, 

utbyta erfarenheter och framförallt utbilda nya medlemmar inom vårt ämnesområde. De tydliga 

signaler vi får, som i sig inte är någon överraskning, är att många saknar den sociala 

gemenskapen när vi träffas. Det som är glädjande och det som vi upplever som mycket positivt, 

är alla kreativa lösningarna som ser dagens ljus. Just detta förhållningssätt ger oss gott hopp om 

att hålla ut i vår verksamhet och se bortom slutet på den nu pågående pandemin. Det som är 

viktigt är att vi håller ut! Det är ingen mening att under ett halvår inta försiktighetsåtgärder och 

sedan, innan pandemin ebbat ut, vara oförsiktig och agera som att faran är över. Låt oss därför 

vara kloka och långsiktiga i vårt agerande, som hjälper oss att uppnå att alla finns i livet, när vi 

på allvar kan blåsa faran över!            

Vi har så här direkt efter säsongen ingen entydig information hur biodlaråret varit, men det 
samlade intrycket är att den varit medelmåttig och på många håll sämre än genomsnittet. Dessa 
signaler kommer både från södra Sverige och från våra biodlare i norr. Varm vinter, relativt 
skaplig vår, en alldeles för kall maj-månad, är det som vi fått höra. Juli lyfts också fram som en 
förhållandevis kall månad. På platser med ljung, har en del haft ett bra resultat och fått mycket 
ljunghonung. Utmaningarna är minst sagt många inom biodlingen, vilket också gör det så 
fascinerande. 

 

Medlemsutvecklingen 

I skrivande stund ligger vi oerhört nära 16 000 medlemmar, vilket innebär att förbundet ökar för 

tolfte året i rad. Vi kan bara spekulera i hur det varit utan Coronan, med tanke på att en del 

 

 



 
 

2 
 

nybörjarutbildningar blivit inställda? Å andra sidan är det flera som funnit biodling som ett 

möjligt intresseområde att utöva, just under pågående Corona-pandemin, pga av att man varit 

hemma och att själva utövande kan utföras, med bibehållande av social distansering.      

  

Vår ekonomiska ställning 

 
Eftersom en rad olika möten och andra aktiviteter blivit inställda under året i kombination med 
en fortsatt stark medlemstillströmning, utöver det som vi har budgeterat för, samtidigt som 
flertalet andra budgetposter utvecklat sig enligt budget, medför detta att vårt ekonomiska resultat 
ser starkt ut per sista augusti. Ett starkt resultat är ju i vårt förbund inget självändamål, utan vi 
vill ju framförallt att planerade möten, konferenser och andra aktiviteter skall genomföras, vilket 
inte har varit gångbart under innevarande år. Samtidigt kan vi självklart leva med ett överskott 
för innevarande år och använda sådana medel på ett klokt sätt framöver. 
 
 

 

Verksamhetsplan 

Även om vi just nu är inne på år två för vår styrelse, där arbete pågår för att leva upp till det som 

utlovats, har vi också ett arbete på gång med att mejsla fram den kommande Verksamhetsplanen 

för beslut vid vårt RFM i april 2021. Inget nytt under solen brukar man säga och självklart är det 

på det viset att den kommande planen, innehåller fortsatta ambitioner inom de områden som vi 

tidigare pekat ut.  

Vi har i remissomgången som vi hade i våras fått in synpunkter från våra distrikt och det som är 
glädjande är att det som framhålls, är de områden som vi har fokus på. Vid ordförandeträffen i 

oktober kommer vi givetvis stämma av att vår kommande plan stämmer överens, med det som 

vår organisation förväntar och vill att vi skall fokusera på. Den grundläggande gemensamma 

ambitionen är att skapa verksamhet, som berör många i vår organisation, dvs utveckla områden 

inom vår kärnverksamhet.  

 

Utbildningsfrågor 

 

En stor del av vårt arbete centralt handlar om utbildningsfrågor, vilket är något som hela vår 

organisation vill att vi fokuserar på: 

 

 Nya honungsbedömningsreglementet. Är nu utrullat och inom många föreningar har 

man övergått fullt ut till det nya materialet. Coronan satte här en del käppar i hjulen när 

det gäller genomgång/utbildning av det nya konceptet, varför vi i ett tidigt skede 

beslutade att man givetvis under 2020 kan köra enligt den tidigare modellen.    



 
 

3 
 

 Rationell biodling.  Här håller kommittén utifrån medel från Nationella Programmet 

för Biodling (NPB) att formera sig i nya satsningar. 

 Cirkelledarutbildningar. Ligger i pipelinen att starta upp, där vi vet att det finns en 
stor efterfrågan. 

 Ny filmproduktion. Här pågår ett arbete med att byta ut den danska filmen mot en 
uppdaterad svensk version. Arbetet är nu inne i en slutfas, där allt material skall 

”klippas” ner till en slutversion.     

 Drottningodling. Här har förbundet också erhållit medel i NPB från Jordbruksverket 

och kommittén ”tjuvstartade” innan sommaren med en digitalt genomförd utbildning. 

Arbetet går nu in i intressant fas under det kommande året.  

 Bihälsa. Här erhöll vi också NPB-medel för att ta fram en översättning av en engelsk 
”benficksbok”. En bok som man kan ha med sig ut i sin biodling och som på ett 

illustrativt sätt kan förklara, vad man eventuellt råkat ut för och hur det skall åtgärdas. 

Detta arbete sträcker sig ett år i framåt i tiden. 

 Godkänd Biodlare. Denna utbildning har under flera år varit en uppskattad utbildning, 

som drivits och arrangerats av Jordbruksverket. Förbundet har nu ambitioner på att 

fortsättningsvis, via vår egen organisation, organisera denna utbildning.  

 VSH-arbetet. Detta NPB-projekt är nu inne på sitt kanske sista år i den tappningen som 
det haft från början och alla involverade funderar nu på hur fortsättningen skall gestalta 

sig.   

 

 

Internationellt arbete 
 
Här är det bla Europas nya Jordbrukspolitik som står i fokus. Via vår medverkan i 

”Brysselbaserade” organisation, BeeLife, gör vi vad vi kan för att påverka beslutsfattarna att inte 

glömma bort de yttre betingelserna för vår bin, dvs det nödvändiga i att vi inom jord- och 

skogsbruk måste komma ner i ett minimum i användningen av olika bekämpningsmedel, 

samtidigt som betingelserna för både tama och vilda bin/insekter måste beaktas. För vårt 

internationella arbete får vi också medel ur NPB.    

 

 

 

Standardiserings/ISO projektet 

 

Detta är ett mycket långsiktigt internationellt projekt, med inriktning att fastställa internationell 

överenskommelser/standards för olika biprodukter, inte bara vad avser honung. Sverige är det 

enda nordiska landet som deltar och arbetet kommer att pågå under många år.    
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Biodlingskonferenser  

 

Under hösten återkommer våra uppskattade konferenser och nu blir det en kombination av både 

fysiska möten och webbsändningar.   

 

Följande platser har vi planerat att besöka i höst: 

 

 Halland, Varberg, 3 oktober 

 Skåne, 4 oktober  

 Sörmland, Eskilstuna, 24 oktober 

 Östergötland, Skänninge, 25 oktober  

 

 

Ny medlemsundersökning hösten 2020 
 
En ny medlemsenkät håller på att ta form och detta var också något som låg med i vårens 
remissarbete. Utifrån de svar vi fick in, kan vi grovt beskriva läget enligt följande: 
 

 Merparten anser att tidigare enkäter varit bra, dvs frågornas art och antal. 
 Några distrikt anser att vi skall ha något mindre antal frågor. 
 Något distrikt har ansett att vi skall ta reda på ännu mer, dvs inte vara rädda för ett något 

större antal frågor. 
 
Detta är nu sammanvägt och resultatet blir att vi behåller huvudstrukturen och att det blir något 
färre antal frågor, gissningsvis någonstans mellan 30-35 frågor, mot förra enkätens 43 frågor.  
 
Vi vill i detta sammanhang tacka de distrikt som lagt ner mycket tid och arbete med att komma 
med konstruktiva förslag, både vad gäller frågornas innehåll och i vilken ordningsföljd som 
frågorna har i enkäten. Som tidigare år samarbetar vi med Universitetet i Linköping, där två 
studenter under handledning utför uppdraget för vår räkning. Enkäten skickas ut till alla som har 
mailadresser och förra gången hade vi en svarsandel på 54 %, vilket anses som extremt bra. Låt 
oss alla nu uppmuntra och påminna varandra om att ta sig några minuters tid för att svara på den 
kommande enkäten, med inriktningen att landa på en ännu högre svarsandel! Vissa delar av 
svaren är oerhört värdefulla för oss centralt, inte minst när vi har olika myndighetskontakter som 
efterlyser faktauppgifter om hur biodlingen ser ut i vårt land. Vi är den sammanhållande 
organisationen, som har denna förmåga, att kunna ta fram sådant faktaunderlag.  
 
Undersökningen skickas ut i mitten på oktober. Distrikten erhåller sina rapporter efter 
trettonhelgen.   
 
 
 
Material inför föreningarnas årsmöten 
 
Detta material är nu utskickat och är i långa stycken ett ganska omfattande material. Här är det 
viktigt att vi alla hjälps åt och stöttar våra föreningar. Vi centralt finns givetvis till hands och vi 
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tror att både distrikt och grannföreningar kan bistå med en bra dialog hur olika delar kan 
genomföras, inte minst med tanke på pandemin.      
 
 
     
 
Distriktordförandekonferens 17-18 oktober i Skänninge 
 
Som vi tidigare har meddelat har styrelsen beslutat att genomföra mötet som planerat, med den 

skillnaden att vi också kommer att sända ut konferensen via en Webbsändning Live. Kan eller 

vill du inte åka till Skänninge, så är vi angelägna av om du kan avsätta tid för ett deltagande via 

den kommande sändningen. Om man inte själv som ordförande kan delta, går det naturligtvis 

utmärkt att någon annan från distriktsstyrelsen deltar. Vi har behov av att orientera oss från båda 

håll, hur vi tänker, vad vi håller på med och hur framtiden skall planeras. För vår 

verksamhetsutveckling är detta möte mycket betydelsefullt!    

 

 

 

Viktigaste budskapet just nu! 

 

 Att vi fortsätter vår uthållighet när det gäller att hantera Coronan. 

 Att vi alla bidrar till att hålla igång vår verksamhet, trots begränsningar genom de 

rekommendationer som hindrar att vi träffas. 

 Att vi ser bortom rådande pandemi och att vi är hoppfulla att vi inom ett år har ett 

tillförlitligt vaccin.  

   

 

Nästa nyhetsbrev 

Planeras att skickas ut i mitten av december, efter förbundsstyrelsens möte 5 december.  

 

 

 

 

Bästa hälsningar från förbundsstyrelsen!   

 

 

Skänninge 2020-09-16 

      
Förbundsstyrelsen, genom Jonas Eriksson, förbundschef.   

 


