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Till oktobermötet inbjöd vi Preben Kristiansen från Jordbruksverket.
Anledningen var att COLOSS-undersökningen visat på höga vinterförluster i
vårt län och vi var intresserade av vad som kan vara orsaken. Lite av vad vi
fick veta finns nedan. Vi hade också uppe att det kommit in önskemål om att
få låna utrustningen vi skaffat för att göra videosändningar. På sikt räknar vi
med att det ska vara möjligt men nu är den upptagen av våra egna
sändningar och för att vi jobbar med att fler i styrelsen ska kunna hantera
den. Som vanligt tog förberedelserna av kommande aktiviteter upp en del av
mötet.

Höga vinterförluster i Distriktet
Av COLOSS-undersökningen* framgår att Stockholms län har höga
vinterförluster jämfört med övriga Sverige. Vintern 2018 - 2019 låg våra
förluster över 20 procent medan de flesta andra län låg under 10 procent.
Vintern 2019 - 2020 hade vi tagit oss ner till 20 procent. Tre län då hade
högre förluster än vi men de flesta låg fortfarande under 10 procent.
Av statistiken framgår att höga vinterförluster samvarierar med om det under
sommaren observerats bin med deformerade vingar, hur mycket vinterfoder
bina dragit ner, om det varit strul med drottningen, om biodlaren har få
samhällen och det är många nya biodlare.

Deformerade vingar är ett tecken på högt varroatryck.
Även om varroakvalster är starkt bidragande orsak till att vi har relativt stora
vinterförluster i länet så får vi inte glömma bort att brist på kunskap och
erfarenhet troligen är minst lika viktiga orsaker till att vi har högre dödlighet
än övriga Sverige. Det beror troligen på att vi har en relativt stor andel nya
biodlare med få samhällen. Självklart är det kul och positivt med nya
medlemmar och vi vill verkligen uppmuntra till att få in fler biodlare. Men
det ställer också krav på föreningarna och vi får alla hjälpas åt med att ge råd
och stöd till medlemmar som inte har så mycket erfarenhet. Dessutom borde
alla föreningar säkerställa att det finns mentorer till alla nya biodlare.
Bin med deformerade vingar tyder till exempel på stort varroatryck, men
också på bristande iakttagelser från biodlaren. Det är alltså viktigt att inte
slarva med kupinspektioner eller behandling mot varroa.
Läs gärna om Varroatåget i förra nyhetsbrevet som är en kombination av
mentorskap och varroabehandling.
*COLOSS (Honey bee research association) är en internationell organisation
som arbetar med frågor kring bihälsa. COLOSS kommer från COlony
LOSSes.

Slutbehandling mot varroakvalster
För att hålla nere varroatrycket är slutbehandlingen sen höst en viktig del. Då
finns inga täckta yngel där varroakvalster kan gömma sig och undkomma.
Slutbehandlingen kan till exempel göras med oxalsyra genom droppmetoden
eller genom förångning.

Föreläsningen om mentorskap
Utsändningen av föreläsningen om mentorskap 15 oktober gick tyvärr inte
så bra. Vi hade tekniska problem som vi håller på att utreda orsakerna till.
Detta för att det inte ska ske fler gånger.
Vi är ledsna för det och ber dem som försökte titta om ursäkt. Det går nu att
se föreläsningen på Stockholmsdistriktets YouTube-kanal. Det har inte varit
möjligt att få till rörliga bilder men det går alldeles utmärkt att följa
föreläsningen även om det är roligare att titta på rörliga bilder.
https://www.youtube.com/watch?v=Vv5_IaRV5PE
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Möte om honungsbedömning
8 oktober träffades medlemmar i honungsbedömningskommittéerna i ett
Zoom-möte. De 35 deltagarna fick bland annat en genomgång av
honungsbedömningsreglementet, se en film om hur en bedömning kan gå till
och tips om hur man kan kalibrera sin refraktometer. Deltagarna var aktiva
med frågor och inlägg vilket ledde till en givande dialog.
Honungsbedömningsreglementet och filmen finns på biodlarnas hemsida
https://www.biodlarna.se/honungsbedomningsreglemente-2-0/ . Där finns
också honungsbedömningskort, etiketts- och förpackningsregler m.m.

Årsrapport
Med risk för att vara tjatiga vill vi en sista gång påminna om årsrapporten. Ta
med den till årsmötet eller maila uppgifterna till föreningen.
De uppgifter som ska lämnas in är:
 Invintrade samhällen hösten 2019
 Vinterförluster (antal samhällen som inte överlevde till första
dragperioden på våren 2020)
 Invintrade samhällen hösten 2020
 Total honungsskörd.

Höstens program
Vi ligger nu i startgroparna för att ta fram ett program för våren 2021. Vi vill
gärna ha förslag på ämnen för kommande föreläsningar och aktiviteter. Vi
hoppas att redan till nästa nyhetsbrev kunna presentera lite preliminära
uppgifter om vad vi planerar.
Det är fortfarande osäkert om det kommer att vara lämpligt att ordna fysiska
möten eller om det blir på Webben vi får ses?

Kalendarium
2020
21 oktober
Flyttat till efter
distriktsårsmötet
2021
Prel. 6 februari
17 - 18 april

Styrelseutbildning
Arrangör SV
OKS – Träff med föreningarnas ordförande
sekreterare och kassör
Distriktsårsmöte (tiden är preliminär p.g.a. att lokalen
inte går att boka förrän i november)
Riksförbundsmöte
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Medlemsundersökning från Sveriges Biodlares
Riksförbund
Glöm inte att delta i medlemsundersökningen från SBR. Du har fått en
personlig länk via mail för att komma till den.
En bra möjlighet att påverka!

Lycka till på årsmötet!
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 Thunmanen, 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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