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BI - BLADET
Brister i biodlingen är det allvarligaste hotet
De stora biförlusterna i USA har under våren/sommaren fått stort utrymme i svenska medier. Det har
talats om höga förlustsiffror och det har framförts ett antal teorier om orsakerna.
En preliminär studie som gjorts för att uppskatta omfattningen av förlusterna i USA visar att den
totala förlusten från hösten 2006 till våren 2007 hos de biodlare som ingick i undersökningen var
31,8%. En hög siffra, men långt från de siffror som vissa medier angett.
Orsakerna till förlusterna i USA är ännu inte utredda. Ett omfattande arbete kring detta pågår. De
teorier som man arbetar med är bl.a. varroakvalster; nya sjukdomar, i synnerhet Nosema ceranae (en
mikrosporidie som angriper binas tarmceller), förgiftning av kemiska ämnen (genom kemiska
plantskyddsmedel eller varroabekämpningsmedel), och stress på bisamhällena. Stress kan t.ex.
uppkomma pga. dålig näring (för många bisamhällen i bigårdarna, pollinering av grödor med låga
näringsvärden eller generell brist på pollen och nektar), torka och mycket vandring med
bisamhällena. Forskarna misstänker att stress kan minska binas immunförsvar och då göra dem
mera mottagliga för sjukdomar.
Övervintringen här i Sverige gick ovanligt bra i år och många biodlare säger att de inte haft så
starka samhällen på länge. I några områden har biodlare dock förlorat ett stort antal
samhällen. Vad som orsakat detta vet vi inte ännu. Mycket tyder på att bristande
varroabekämpning spelat en stor roll. Om inte kvalstermängden hålls på en låg nivå i
samhällena dör de. Hur stor betydelse Nosema ceranae har för förlusterna i Sverige är för
tidigt att säga. De preliminära resultaten från den undersökning som pågår tyder inte på att N.
ceranae för närvarande är något problem här i landet.
Tidvis, och i enskilda biodlingar kan vissa sjukdomstillstånd leda till stora förluster, liksom
förgiftningar med bekämpningsmedel. Men sett över lång tid med ett övergripande perspektiv är det
brister i biodlingen som är det allvarligaste hotet mot bisamhällen. Information till och utbildning av
biodlarna om biskötsel, sjukdomsförebyggande åtgärder och varroabekämpning bedrivs med stöd av
det särskilda EU-stöd till biodlingen som finns.
EU-stöd till biodlingen har funnits sedan 1998. Den summa som beviljats via Jordbruksverket har
varit ca 3 millioner per år. I Nationella Programmet för perioden 2008-2010 har följande summor
föreslagits för varje av de tre åren: 4 miljoner år 2008, 4,5 miljoner år 2009 och 5 miljoner år 2010. En
ökning på sammanlagt ca 3 miljoner för den nya treårsperioden i förhållande till den föregående
perioden.
Inom ramen för Nationella Programmet och Tillväxtprojektet (fördubbla antalet bisamhällen fram till
år 2010) kommer det under de kommande åren att arbetas mer med såväl kartläggning av
omfattningen och orsakarna till biförlusterna som information till biodlarna om hur biförluster kan
förebyggas.
Preben Kristiansen

Bisjukdomskonsulent i Sveriges Biodlares Riksförbund
Ovanstående publicerat i ATL den 17 augusti 2007
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HÖSTENS BI-GIFVENHETER
HÖSTMÖTE
Tisdagen den 2 oktober kl 1900 i Ö Stenby Bygdegård. Honungsförädlingens VD Christer
Ankarlind medverkar. Christer är värd att lyssna på även om du inte levererar till HF.
Ta gärna med honungsprov.

Kallelse till ÅRSMÖTE
Fredagen den 17 november kl 1800 i Ö Stenby-Konungsunds Bygdegård
Ingen ytterligare kallelse kommer att skickas ut. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen
tillhanda senast den 31/10.
Efter årsmötet kommer filmen om ”Åke i Å” att visas liksom att föreningen bjuder
medlemmarna på kaffe, smörgås och tårta.
För övriga Bi-gifenheter, se www.vikbolandets-biodlare.se, lokalpressen, Bitidningen och SBR:s hemsida,
www.biodlarna.se.

ÅRSRAPPORTEN
Lämnas eller skickas i år till Lasse eller Anders senast den 31 oktober. Blankett finns i Bitidningen.
När Du lämnar honungsprovet - ta med rapporten!
Kom ihåg:
• rapport skall lämnas av alla, även familjemedlemmar - dock ej lokalmedlemmar.
• rapporten sammanställs av styrelsen. Inga enskilda uppgifter skickas vidare till Distriktet. En viktig
anledning att alla lämnar rapport, är att de EU-bidrag som kommer förbundet till godo baseras på
antalet rapporter.
• Alla som lämnar årsrapporten får oxalsyra i tillräcklig mängd för att behandla alla
rapporterade samhällen mot varroa. Avhämtas hos Anders (skickas ej per post). Du kan
även köpa en doseringsspruta till det facila priset om 20 kr.

BITILLSYNSMANNEN
Efter en relativt god övervintring 2006-2007 verkar det som om varroan har ökat ordentligt, i alla fall
hos mig. Bekämpning måste ske. Gäller alla biodlare. Tänk på att göra det ordentligt (Oxalsyra,
myrsyra eller Apistan). Utebliven bekämpning betyder att Du bjuder biodlargrannen på en rejäl portion
varroa. Föreningen tillhandahåller som tidigare oxalsyra mot inlämnad årsrapport.


 

LEVERANSER TILL HONUNGSFÖRÄDLINGEN
Föreningens samleverans är inbokad till vecka 40. Honungen lämnas hos Lasse Arvidsson och
det sker SÖNDAG 30 september. För att se till att vi har tillräckligt antal pallar hemma måste du
meddela antal kärl till Lasse senast den 23/9. Du måste även anmäla din honung till HF. Den
som inte anmält sin honung kommer bara att få skicka med samleveransen i mån av plats. Anmäl
alltså din leverans snarast.
Överblivna kärl skall återlämnas senast vid honungsleveransen. Vi måste redovisa alla kärl till HF. Alternativt
kan du fylla i ny kvittens för 2008 och då räknas de som kvarvarande lager i depån. Gör du inget av dessa
båda alternativ kommer HF att fakturera 50 kr/st för överskjutande uttagna kärl. Kärlen är HF:s egendom och
vi har dem till låns. De är avsedda för honungsleverans dit och inget annat.

ÅRETS VAXRENSNING
• Sker även i år hos Torgny af Forselles, tel 0125-500 85.
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• Vaxrenseriet är i första hand igång lördagen 28/10 med början kl 13. Vid behov rensar vi även
söndag 29/10. Du bokar tid hos Åke 0125-303 34, senast den 23/10. Ring kvällstid. Tala då
också om ungefärligt antal ramar, så att vi kan bedöma tidsåtgången.

Regler för vaxrensningsanläggningen
Allmänt
• Anläggningen är endast öppen för fullbetalande medlemmar.
• Rensning sker på av styrelsen fastställda tider. Tidsbeställning sker hos av styrelsen utsedd
person. Vid tidsbeställning skall ungefärligt antal ramar anges. De som beställt tid har förtur och
övriga kan endast i mån av plats få till gång till anläggningen..
• För att täcka kostnader för kemikalier och underhåll tas en avgift om 1:- per ram samt 25:- för ev.
täckvax. Medlemmen betalar självmant utan påminnelse till föreningens postgiro 11 76 61-9.
• Arbetet övervakas av en av styrelsen utsedd ansvarig. Denne kan endast i mån av tid bistå med
hjälp.
• Arbetet flyter bäst när man jobbar två och två, varför det är önskvärt att anmäla dig tillsammans
med någon kollega eller ta med hjälp.
• Medlemmen tar själv med tillräckligt med ved, 5 kg per10 ramar. Veden skall vara torr, välhuggen
och fri från spik.
• Medlemmen tar själv med tillräckligt antal namnförsedda hinkar med lock.
• Medlemmen tar själv hand om sitt avfall. Ta med lämpligt emballage.
• Den som inte infinner sig på avtalad tid kan bli tillbakaflyttad i kön och värsta fall riskera att missa
rensningen.
• Självklart städar alla efter sig.

Skydd och säkerhet
I ramtvätten används kaustik soda (natriumhydroxid). Vid den temperatur som råder i tvätten är
sodan, även om koncentrationen är förhållandevis låg, mycket frätande om den kommer på oskyddad
hud. Om sodan kommer i ögat riskeras synen. Därför måste alla:
• Använda oömma kläder och helst gummistövlar.
• Använda skyddsglasögon som vi tillhandahåller.
• Gummihandskar som du tar med själv.
• Skulle olyckan ändå vara framme sköljer du med stora mängder vatten. Får du i ögat spolar du
med den speciella sköljvätska vi anskaffat. Du skall använda hela flaskan. Sedan direkt till
läkare.

RAPPORT FRÅN FÖRENINGSBIGÅRDEN
Alla samhällen klarade vintern. Vi har haft öppet varje tisdagskväll under juni och juli, med undantag
för sommarmötet hos Olle. Deltagarantalet har varit varierande, men det har alltid trots ibland dåligt
väder varit några där. Dock alltid samma personer, en del medlemmar ser vi aldrig. Vi har utfört
nödvändiga arbeten både i kuporna och i boden, som alltid avslutats med en trevlig fikastund. Sista
kvällen bjöd föreningen på grillkväll. Den totala honungsskörden blev ca 180 kg och 4 samhällen har
vintrats in.

Till Salu
En Skälderhusslöja (katalog nr 59E-8), typ anorak storlek XXL. Den blev över vid samköpet i fjol.
Säljes för 315 kr. Hör av dig till Lasse Arvidsson. Först till kvarn….

GAMMALT RECEPT FÖR ATT FÖREBYGGA NOSEMA
Till ca 15 liter färdig fodergiva för vinterfodring:
1 tesked salt (ej med jod)
1 matsked matättika

LOTTERIVINSTER
Har Du något att skänka till lotterivinst?? Vi tar tacksamt emot. Lämna till Bengt Johansson. Genom
våra populära lotterier kan vi hålla medlemsavgiften nere.
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MEDLEMSAVGIFT 2008
Inbetalningskorten kommer att delas ut efterhand som vi träffas fram till årsmötet. De vi inte fått tag i
tills dess får sitt kort med posten. Vänligen betala din årsavgift senast den 1 december.

ÅRETS HONUNGSBEDÖMNING
Ditt honungsprov lämnas hos Anders Carlsson, Karlslund senast den 31/10. Du gör precis på samma
sätt som tidigare år:
• Stoppa burken (utan etikett) i en ny plastpåse. Knyt ihop påsen.
• Fyll i namnet på bedömningskortet som finns i Bitidningens septembernummer. Kortet fästs på
utsidan av påsen.
• Anders numrerar påsarna och förtecknar numren. PÅSARNA ÖPPNAS ALLTSÅ INTE FÖRRÄN
BEDÖMNINGSKOMMITTÉN BÖRJAR SITT GRANSKNINGSARBETE!

ÅRETS BÄSTA HONUNG
Priset erövrades i fjol återigen av Nils-Bertil Bertilsson. Priset har sedan det instiftades 1989
erövrats av endast 8 personer. Är det inte Din tur snart? Förutom att Du får ha rökpusten hemma i
bokhyllan till nästa år, delar vi ut ett tjusigt diplom att sätta upp på väggen.

NYA MEDLEMMAR 2007 (hittills som vi vet om)
•
•

Kristina Carlsson, Gladhem Ö Stenby
Karolina Karlsson, Larslund Kvarsebo

Kassören meddelar
När du betalar till föreningen via PlusGiro, vänligen notera ditt namn och vad betalningen gäller. Det
sparar mycket detektivarbete.

Titta på en bifilm i höstmörkret?
Föreningen har ett antal bifilmer på VHS och DVD att låna ut. Kontakta Lasse Arvidsson om du är
intresserad.

Läsa Bibladet på hemsidan?
Vi kan inte längre skicka föreningsbrev, varför våra portokostnader kommer att fördubblas om vi skall
behålla nuvarande storlek på utskicket. Ett alternativ är att minska typsnittet och få plats med mera text på varje
sida och därmed minska sidantalet med oförändrad textmängd. Ett annat är att fler medlemmar väljer att läsa
Bibladet via hemsidan. Vi påminner via e-post när bladet finns att läsa. Bibladet kommer dessutom
att läggas ut på hemsidan innan det postas. Skicka din e-postadress till styrelsen@vikbolandetsbiodlare.se så ordnar det sig.
.
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Ordförande
Vice ordförande och kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot och sammankallande
trivselgrupp
Suppleant, och materialansvarig
Suppleant, och ansvarig
föreningsbigården
Korresponderande ledamot
Bitillsyningsman
Föreningens plusgiro
Hemsida
Föreningens e-postadress

Torgny af Forselles
Anders Carlsson
Lars-Göran Arvidsson
Bertil Jarskog
Lars-Åke Johansson

0125-500 85
011-34 41 79
011-34 40 28
0125-204 11
011-34 03 66

Bengt Johansson
Åke Oscarsson

0125-400 55
0125-303 34

Lars-Göran Arvidsson
Åke Oscarsson
11 76 61 - 9
www.vikbolandets-biodlare.se
styrelsen@vikbolandets-biodlare.se

011-34 40 28
0125-303 34
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TILL SIST:
Ett ord liknar biet, det har honung och gadd.
Talmud

Med hösthälsningar från Styrelsen
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