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BI – BLADET våren 2017 

Rökpust – en klenod från forntiden? 
 
Äntligen börjar våren närma sig och suget kommer att få öppna sina kupor igen för att kontrollera hur vintern har 
påverkat bina. Men, det finns vissa moment i besiktningen av kuporna som jag inte ser fram emot. 
När jag som nybörjare entusiastiskt ska ta mig an veckokontrollerna av bikuporna börjar jag planera i huvudet 
för vad som behövs inför kontrollen. Kupkniv, borste, extra ramar, jacka och handskar förstås – och så detta 
hemska verktyg som kallas rökpust! Oftast har jag redan klätt på mig när jag kommer på att jag måste tända 
pusten.  
Efter en del stånk och stön med rökpusten får jag hyfsat drag i den och går till arbete med bikuporna. Känner 
mig lagom uppvärmd efter att kontrollerat första kupan och planerar för att går vidare till kupa nummer två då 
jag upptäcker eländet. Pusten har slocknat! 
Man kan ju fråga sig hur sjutton en skogsbrand kan uppstå när jag inte ens kan tända en rökpust! Eller så har 
jag inga pyromana egenskaper alls i mig – vilket kanske är tacksamt.  
Jag tycker jag provat diverse goda råd med ”bra” bränsle. Kottar, torra pinnar, äggkartonger, barr, mindre 
klossar och tidningar som tändvirke men oftast med samma resultat. Tänder bra men slocknar när man är klar 
med första kupan och sen är det go´natt. 
Vid den tidpunkten ger jag sjutton i pusten och försöker klara mig med att spruta vatten på de mest arga bina.  
 
Man kan tycka att det har hänt en hel del inom teknikutvecklingen de senaste 50-100 åren. Vi har fått både TV, 
kylskåp, airbag i bilen, swish, dator och mobil. Men om man kollar på bilder från biodling förr i tiden och nu så 
tycks teknikutvecklingen inte gått framåt för rökpusten i varje fall. Snälla, kan ingen ta sig an att uppfinna ett 
enklare verktyg som ger rök och håller den brinnande lite längre! 
Annars kanske det borde anordnas en 2-veckorskurs i att tända och hålla liv i en rökpust. 
 
Och som löken på laxen - lagom när man avslutat sin kontrollrunda av kuporna ser man en perfekt jämn stril 
ström av rök som kommer ut pusten! 

   Caroline Petrini 

Ordföranden har ordet 
Nu står vi inför en ny säsong med våra flitiga husdjur. Efter två usla honungsår och till detta stora vinterförluster 
i fjol kan det väl bara bli bättre! Eller hur? Alla samhällen hos oss lever. Jag har bara lyft på täckskivan och tittat 
ovanifrån och som vanligt varierar kvalitén. Men de flesta ser bra ut, en del mycket bra. De indikationer jag från 
kollegor är att det ser bra ut även där. När detta läses, bör sälgdraget vara igång och då drar bina även in eget 
foder, men det är alltid på sin plats att hålla koll på fodertillgången. I början av maj kommer COLOSS-
undersökningen på SBR:s hemsida. Jag uppmanar alla att delta i den. Den bidrar till värdefull information om 
överlevnaden för våra bin. 
 
Vi har redan avverkat tre intressanta temakvällar i samarbete med kollegorna i Norrköping, liksom ett trevligt 
vintermöte. Fortsättningsvis står vi inför ett mycket spännande och aktivt år. Nybörjarkursen fulltecknades på 
rekordtid utan annonsering. Om årets kursdeltagare är lika intresserade som fjolårets behöver vi hjälp med bin, 
främst avläggare, till dem. Det vi kan producera i föreningsbigården kommer inte att räcka till. Gör en insats 
och ta fram någon eller några avläggare. Vi skall i år förutom nybörjarkurs också ha en drottningodlingskurs. 
Den har en praktisk inriktning och vi har redan flera intresserade. Förhoppningsvis kan vi åka till Visingsö och 
para de drottningar vi får fram med VSH-drönare. 
 
Också det bästa till sist, vår stora jubileumsdag den 1 juli. Skriv in den i almanackan. Vi planerar massor av 
aktiviteter och får besök av prominenta gäster. Det blir två intressanta föredrag ”Binas nytta i naturen”, med 
professor Bengt Nihlgård, och ”Honung i matlagning” med den lokalt välkände, (bl a från Radio Östergötland) 
krögaren Jerney Kovac. 

   Lasse Arvidsson 
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ÅRETS BI-GIFVENHETER 

Föreningen fyller 100 år 2017 
1917 bildades Gåsättraortens Biodlarförening som är ursprunget till vår förening. Detta skall vi fira med en stor 
biodlingsdag lördag den 1 juli. Främst allmänheten men även intresserade biodlare är välkomna. Den kommer 
att äga rum i Björksätter. Dagen kommer att omfatta utställning, demonstrationer, föredrag, försäljning, lotteri, 
servering och en jubileumshögtid. Tyvärr har kronprinsessan Victoria tackat nej, men vi kommer att gästas av 
både vår nye riksförbundsordförande och landshövdingen. En kommitté är i full fart med att planera dagen. Det 
går åt en hel del medhjälpare. En del är redan vidtalade men fler behövs. Känner du att du kan göra en insats 
hör av dig till Lasse. Ett par viktiga ansvarsområden har vi ännu inte några medhjälpare till. Eftersom det kan 
bli trångt med parkering behövs ett par parkeringsfunktionärer. Likaså behöver vi någon som med en kamera 
kan dokumentera evenemanget för framtiden. Separat inbjudan med program kommer längre fram. 

Vårfrukost måndag den 1 maj  
I år flyttar vi till vår nya hemvist Björksätter i Kuddby. FRUKOSTBUFFÉ SERVERAS KL 9 till det facila priset om 
50 kr. Vi pratar om föregående och kommande säsong. Ingen anmälan behövs men hör gärna av dig till Wille i 
trivselkommittén (se faktaruta) så blir det lättare att planera inköpen. 
Göran Pettersson Kvillinge Bigårdar som säljer biredskap från LP:s Biodling http://www.lpsbiodling.se/ kommer. 
Du kan beställda varor i förväg och lämnar din beställning senast 25/4. Beställer gör du per e-post, 
kvillinge.bigardar@gmail.com eller per telefon 0738 - 44 11 05. 

Bikvällar i föreningsbigården 
Varje tisdag under tiden 9 maj till och med 29 augusti, utom den 20/6 (se nedan). Vid regn kan vi vara inomhus. 
Det är öppet hus kl 18 – 20. På nationaldagen den 6/6, som är röd dag, gör vi det lite festligare och ses 
redan kl 17. Kan du inte vara med hela tiden, titta gärna in en stund. Föreningen bjuder på enkelt fika med 
bröd. Tema för samtliga kvällar är ”Trivsel och fortbildning”. Ett eller två av våra samhällen står till 
nybörjarkursens förfogande och vi tittar på dem varje tisdag. 

Sommarmöte & Sommarkväll i Bigår´n  
Tisdagen den 20 juni klockan 18. Sommarmöte hos Johan Bagge, Jonsbergs Kvarn. 
Tel 0707-67 05 06. Utlottning av drottningar. 

Wikbolandsmarken den 15 juli 
Tidigare års deltagande har varit succé och vi ställer upp i år igen. Kan du vara med och informera om biodling? 
Samtidigt har du möjlighet att sälja föreningens och/eller din egen honung. Kan du inte vara med hela dan, kom 
några timmar. Kontakta Lasse. 

Höstmöte 
Höstmöte preliminärt 26/9 kl 1830 i Björksätter, Kuddby. 

Årsmöte  
Preliminärt tisdagen 28 november i Björksätter, Kuddby. 

Grannföreningar, Distriktet, Riksförbundet (se också SBR:s hemsida: www.biodlarna.se) 

Söderköping   
 Föreningsbigården vid Hannäs är tiden 8/5 – 4/9 öppen måndagar mellan kl. 17.00 - 19.00. De har en 

mindre redskapsbutik. 
 Vårmöte lördagen den 6 maj kl. 14.00. 
 Sommarmöte lördagen den 8 juli, kl. 13.00 - hos Birgitta och Sivar på Ekbacken. Traditionsenligt håller 

Preben föredrag 
Norrköping 

 Föreningsbigården vid Himmelstalundsskolan är öppen onsdagar mellan kl 18.00 -20.00 under maj – 
augusti. 
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Nybörjarcirkeln 
Blev snabbt fulltecknad. Det finns en väntelista om ni vet någon intresserad. Hör av dig snarast till Lasse 
Arvidsson. 

Fortsättningsutbildning 
Distriktet anordnar en fortsättningsutbildning i Järngården vid Vreta Kloster den 20/5. Se 
http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/421/1/  

Kurs i drottningodling  
Planeras till i början av juni. Den 4/6, 5/6, & 13/6 plus ett teoritillfälle innan dess är det obligatoriska moment. 
Minst 3 och högst 5 deltagare. Kursen är endast öppen för föreningens medlemmar och minst ett års erfarenhet 
av biodling krävs. Avgift 300 kr plus material och litteratur. Intresserad? Hör av dig till Lasse. 

Svenska Biprodukter (Mantorp) - vår depå 
Kärlutlämning sker i samband med bikvällarna i föreningsbigården. Utlämning på andra tider endast i 
undantagsfall. Hör av dig till Lasse om du är intresserad av att leverera till Mantorp. Om vi tillsammans levererar 
minst ett ton får föreningen 1 000 kr.  
Hittills har föreningen levererat sin honung till Mantorp. Vi kommer dock i år att kolla runt bland flera leverantörer 
hur mycket dom kan betal innan vi bestämmer oss. 

Bihusesyn 
Är ett egenkontrollprogram för att kvalitetssäkra din biodling. Det återfinns i år i Bitidningens aprilnummer. 
Bihusesyn för innevarande år ska vara genomförd och visas upp för att få din honung godkänd i 
honungsbedömningen. Det är du själv som genomför programmet, och ingen kontrollerar att genomförandet 
eller resultatet. Det är ditt ansvar att din biodling är OK och följer lagar och bestämmelser. Bihusesyn är ett 
hjälpmedel för detta. 

Bli Sigillbiodlare? 
Livsmedelskedjorna börjar kräva tredjepartscertifiering! För dig som säljer till butik, var steget före och bli 
Sigillbiodlare! Svenskt Sigill är ett kvalitetssäkringssystem. Om man som producent blir godkänd, certifierad och 
får använda Svenskt Sigill-märket, då vet både handeln och konsumenterna att spårbarhet, dokumentation och 
skötsel fungerar som det ska. Svenskt Sigill är en slags garanti för att hela tillverkningskedjan är okey, något 
som allt fler handlare/butiker börjar kräva. Bihusesynen är grunden. Har du klarat den tillkommer lite till som är 
lätt att uppfylla. Intresserad? Kontakta Lasse som är Gårdsrevisor för svenskt Sigill Bi-odling. 

Skära drönarceller??  
Oavsett vilken metod du använder för att bekämpa varroakvalstret är det viktigt att skära ut drönarvax under 
säsongen. Speciellt viktigt är det fram till midsommar. Varför det? Jo kvalstermängden fördubblas var 25:e 
dygn. Det betyder att i månadsskiftet juli – augusti, när äggen till bina som skall övervintra läggs, har du cirka 
100 gånger fler kvalster jämfört med när säsongen började. Dessa bin blir då skadade och motståndskraften 
sätts ner. Risken för vinterförluster ökar därmed. 
När du sedan på hösten behandlar mot varroan är skadan skedd, och ett till synes starkt samhälle kan vara 
försvagat. Man skall alltså både hålla kvalstermängden nere under sommaren liksom behandla på hösten. Det 
sistnämnda för att börja med ett minimalt antal kvalster nästa säsong. Läs mera på SBR:s hemsida, Bihälsa 
http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/306/1/. 

Vad är VSH? 

Varroa Sensitive Hygiene (VSH) är en egenskap hos bina där fertila varroakvalster upptäcks och rensas ut från 
yngelcellen. Därmed hindras kvalstret från att reproducera sig. Man har sedan länge upptäckt att det går att 
selektera denna egenskap hos biet. Det handlar om ett genetiskt betingat hygieniskt beteende hos bina. Det 
nystartade projektet VSH-bin i Sverige syftar till att hitta, odla, selektera och sprida honungsbin med denna 
resistens mot varroa. Resistens kan finnas hos ett eller flera samhällen i din bigård. Hjälp till att hitta dessa bin. 
Läs mera på http://vshbin.se/. Pappaskar som är ett hjälpmedel vid provtagning kan fås av Lasse. 
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Tack! 
Hela 6 medlemmar hörsammade kallelsen och ställde upp på Björksätters städdag den 9 april. Därmed var vi 
den bäst representerade andelsinnehavaren. Själv kunde jag inte vara med, men jag har fått rapport om att 
mycket blev gjort och att ni hade trevligt. Det blir ett nytt tillfälle i höst. Ses vi då?  
      // Lasse 

Kontrollera vattenhalten i din honung 
Detta gör du enkelt med föreningens refraktometer. Ta med ett prov till föreningsbigården. 

Drottningar 
Drottning är normalt inte lagervara och tas fram under en begränsad tid. Beställ därför i god tid av någon av de 
som odlar drottningar. Om du inte vet vem fråga Lasse. 

Sälja bin? Köpa bin? 
Har du bin till salu? Vill köpa bin? Kontakta Lasse som förmedlar. 

Facebook 
Det finns en grupp Vikbolandets Biodlare på Facebook. Det är en sluten grupp för endast medlemmar i gruppen 
och här kan vi diskutera allt möjligt. Gå gärna med i den. 

Medlemsförteckning 
Vi skickar inte ut någon medlemsförteckning. Vill du ha en, kontakta Lasse 

FAKTA 2017 

Ordförande Lars-Göran Arvidsson 0733-23 62 70 

Sekreterare Caroline Petrini 0767-21 12 18 

Kassör Tomas Wallentin 0736-38 65 77 

Ledamot Thomas Johansson 0705-11 11 35 

Ledamot Anders Nilsson 070 - 224 26 56 

Ledamot Håkan Karlsson 0703-39 27 03 

Ledamot Johanna Lindwall-Jepås 0735-70 39 44 

Bitillsynsman Vikbolandet  Torgny af Forselles 0708-81 40 27 

Bitillsynsman Kolmården Charlotta Winroth 0702-46 02 61 

Trivselkommittén 
Wille Lindholm 
wille.lindholm@telia.com 

0125-505 79 

Föreningens plusgiro 11 76 61 - 9 

Hemsida www.vikbolandets-biodlare.se 

e-post adress styrelsen@vikbolandets-biodlare.se 

   
TILL SIST  
Fördelen med att vara klok är att man klan spela dum. Motsatsen är betydligt svårare. 

  Kurt Tucolsky 

  Med vårhälsningar från Styrelsen 
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Spara och ha denna sida lättillgänglig 

              
April Maj Juni Juli August September November 

25  
Sista dag 

beställa varor till 
vårfrukost 

1 
        Vikbolandet har 

vårfrukost 
 

4 
Kurs i 

drottningodling 

1 
100-års jubileum 

Björksätter 

1 
Vikbolandets 

Föreningsbigår´n 

4 
Söderköping 

föreningsbigård 

28 
Vikbolandet har 

årsmöte 

 3 
Norrköping 

föreningsbigård 
 

5 
Kurs i 

drottningodling 

3 
Söderköping 

föreningsbigård  

2 
Norrköping 

föreningsbigård  

26 
Vikbolandet har 

höstmöte 

 

 6  
Söderköping har 

vårmöte 

5 
Söderköping 

föreningsbigård 

4 
Vikbolandets 

Föreningsbigår´n 

7 
Söderköping 

föreningsbigård  

  

 8  
Söderköping 

föreningsbigård  

6 
 Vikbolandets  

Föreningsbigår´n 

5  
Norrköping 

föreningsbigård  

8 
Vikbolandets  

Föreningsbigår´n 

  

 9  
Vikbolandets 

Föreningsbigår´n 

7 
 Norrköping 

föreningsbigård  

8 
Söderköping har 

sommarmöte 

9 
Norrköping 

föreningsbigård 
öppen 

  

 10  
Norrköping 

föreningsbigård  

12 
Söderköping 

föreningsbigård 

10 
Söderköping 

föreningsbigård  

14 
Söderköping 

föreningsbigård  

  

 15 
Söderköping 

föreningsbigård  

13 
Kurs i 

drottningodling 
och  

Norrköping 
föreningsbigård 

11 
Vikbolandets  

Föreningsbigår´n 

15 
Vikbolandets  

Föreningsbigår´n 

  

 16 
Vikbolandets  

Föreningsbigår´n 

14  
Norrköping 

föreningsbigård 

12 
Norrköping 

föreningsbigård  

16 
Norrköping 

föreningsbigård  

  

 17 
Norrköping 

föreningsbigård  

19 
Söderköpings 

föreningsbigård 

15 
Wikbolandsmarken 

21 
Söderköping 

föreningsbigård  

  

 22 
Söderköping 

föreningsbigård  

20 
Vikbolandet 

sommarmöte 

17 
Söderköping 

föreningsbigård  

22 
Vikboandets 

Föreningsbigår´n 

  

 23  
Vikboandets 

Föreningsbigår´n 

21 
Norrköping 

föreningsbigård 

18 
Vikbolandets  

Föreningsbigår´n 

23 
Norrköping 

föreningsbigård  

  

 24 
Norrköping 

föreningsbigård  

26 
Söderköping 

föreningsbigård 

19 
Norrköping 

föreningsbigård  

28 
Söderköping 

föreningsbigård  

  

 29 
Söderköping 

föreningsbigård  

27 
Vikbolandets 

Föreningsbigår´n 

24 
Söderköping 

föreningsbigård  

29 
Vikbolandets 

Föreningsbigår´n 

  

 30 
Vikboandets 

Föreningsbigår´ n 

28 
Norrköping 

föreningsbigård 

25 
Vikboandets 

Föreningsbigår´n 

30 
Norrköping 

föreningsbigård  

  

 31 
Norrköping 

föreningsbigård 
 

26 
Norrköping 

föreningsbigård  

   

 
  

31 
Söderköping 

föreningsbigård 

   

 


