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BI – BLADET våren 2019
Biodlare för naturen och människans välbefinnande
Hur kom det sig att jag blev biodlare? Det var av flera orsaker, men främst för att jag är en stor naturälskare och vill
vara med och biverka till ett hållbart samhälle, som värnar vår flora och fauna. Jag vill nu berätta om några händelser
som ledde fram till beslutet att bli biodlare?
Det var en kväll i maj 2014 och jag hade nyss sett den svenska dokumentärfilmen ”Bieffekten”. Som visade hur
situationen ser ut för våra pollinerande insekter. I filmen talade man om att vi står inför en tyst miljökatastrof och om
konsekvenser vi inte kan föreställa oss. Jag minns att jag var helt tagen och fylld av starka känslor, jag var ledsen,
orolig, arg och inte minst beslutsam. Där och då bestämde jag mig för att jag skulle bli biodlare. Tror att beslutet att
flytta ut på landsbygden kom i samma veva.
Egentligen har det nog undermedvetet funnits en önskan om att bli biodlare ända sedan jag var barn. Under min
barndom var jag och min syster ofta hos mormor och bonusmorfar Kalle. Kalle var snickare och utövade som så
många andra, biodling på sin fritid. Han hade snickrat sina fina trådkupor själv Dessa trågkupor stod uppställda
utanför köksfönstret mitt i mormors blomsterodlingar och trädgårdsland.
Hos mormor och Kalle började man alltid dagen med en kopp honungsvatten och en skorpa, antingen serverades
den på sängkanten, av mormor eller annars intogs den på kökstrappan i morgonsolen.
Ibland svärmade bina, det tyckte vi barn var både spännande och lite otäckt. Kalle tog på sig sin slöja, tände
rökpusten och hämtade stegen, för ofta satt de i körsbärsträdet som växte helt nära kuporna. Sen tog han ner
svärmen och bar tillbaka bina till kuporna. Kan inte minnas att det var något ”ståhej” runt detta utan helt naturligt.
Själv oroas jag för hur jag ska hantera en dylik situation när den uppstår,
Det bästa med bina var när det skulle slungas honung. Kalle hade en gammal handvevad slunga som ställdes upp i
”verkstan” och så började detta märkliga arbete. Att få vara med och dra veven och se den guldgula honungen rinna
ner i hinken under slungan var ett roligt arbete. Kronan på verket var ju sen när man fick bryta loss en bit vax ifrån
den slungade ramen och tugga på det ljuvligt ”söta”
Sen fylldes honungen på burkar och placerades i matkällaren för kommande behov. Honungen var det naturliga
sötningsmedlet hos mormor och Kalle, fick man lite hosta eller snuva fick man genast en sked honung.
Det finns ytterligare en händelse som påverkat beslutet om att bli biodlare och den händelsen inträffade 2015, det
var första sommaren sen vi flyttat till Vikbolandet. Det var en solig fredagskväll mitt i sommaren, maken hade precis
tänt grillen och slagit upp var sitt glas öl. Vi njöt av kvällen och den svala ölet, rörde oss fram och tillbaka mellan
grillen och trädgårdsmöbeln och plötsligt får Freddy se att det ligger en insekt i hans ölglas. Som den djurvän han är
hämtade han en pinne och hjälpte den upp. Det var en stor bålgeting som ramlat ner i glaset (kanske törstig även
den) Freddy ställde varsamt ner den på bordet och vi betraktade den, där den stod och riste sina vingar och vaggade
fram och tillbaka, förmodligen ganska omtumlad av badet och humledrycken. Så efter en stund lyfter den och flyger
iväg.
Vi pratar om den vackra insekten och att den överlevt, sen fortsätter vi med våra bestyr vid grillen. Det går ett par
minuter sen hör och ser vi något komma emot oss. Det är bålgetingen igen! Den flyger precis framför näsan på
maken, står stilla i luften, ryttlar med vingarna och fixerar honom med sina fasettögon. Vi står alldeles stilla, det är ett
magiskt ögonblick. När den stora insekten sen flyger iväg säger vi: ”Den kom för att tacka”
Sen snart två år tillbaka är jag pensionär och biodlare. Jag och maken har vår lilla bigård i Östermem och förra året
gjorde jag min första avläggare. Har nu tre samhällen, inte i trådkupor som Kalle utan uppstaplingskupor av trä och
halm. I förra veckan målade vi en kupa till, den ska förhoppningsvis bebos av sommarens avläggare.
2019-04-01 Stenhuset Östermem
Med önskan om en härlig sommar för såväl människor och bin!
Weronica Roos-Heinefeldt
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Ordföranden har ordet
Säsongen närmar sig med stormsteg. Hur övervintringen till i år gått, verkar av de få jag talat med vara både bra och
sämre. Alla mina samhällen lever och tycks vara i god kondition. De rensade sig den 26/2 Även de tre påbyggda
parningskupor där jag vintrat in reservdrottningar är vid liv. Ja, jag skrev förra året om ett experiment med en
påbyggd parningskupa där jag vintrat in en reservdrottning. Detta lyckades bra, så i höstas vintrade jag in tre sådana
minisamhällen, en årsdrottning och två med utbytta tvååringar. Årsdrottningen kommer jag nog att behöva själv, men
om någon har viselöst kan en tvååring rädda samhället tills man fått en yngre dam.
Fjolåret blev inte så dåligt trots torkan. Övervintringen lyckades bra. För de som rapporterat blev vinterförlusterna 8%
och medelskörden 42 kg/samhälle. I föreningsbigården förlorade vi ett av åtta samhällen och skördade 340 kg, vilket
blir ett snitt på 48 kg. 11 samhällen vintrades in och lyckas övervintringen kan det bli något eller några till salu.
Vi har redan haft en livlig verksamhet i år. Tillsammans med kollegorna i Norrköping har vi haft fyra mycket
intressanta och välbesökta temamöten. Och så hade vi vårt eget vintermöte där vi satte vax i föreningens ramar
och myste med kaffe och semla. Den 7/4 hade ett gäng damer en lyckad workshop med att tillverka bivaxduk. Nu ser
vi fram emot en livaktig säsong både i föreningen och i våra kupor. Mycket är på gång, våra trevliga kvällar i
Björksätter, nybörjarcirkel, resa till Visingsö, till hösten kanske en cirkel i salvtillverkning och mycket annat.
Eftersom det ständigt händer saker som vi behöver informera om känner jag att det är lite för sällan med två nummer
om året av Bi-Bladet. Vi har ju allt som oftast fått ge ut extra utgåvor liksom göra mejlutskick emellan utgivningarna.
Vi behöver numera bara skicka ut 4 pappersupplagor och resten går ut elektroniskt så det blir inte svårt. Välkommen
med synpunkter på vad du vill ha information om, hur ofta vi ska ge ut bladet, hur det ska se ut, eller något annat.
Hoppas vi ses redan den 25/4 då vi vårstädar Björksätter tillsammans med övriga medlemsföreningar.
Lasse Arvidsson

Kort om nya regler för bitillsyn
Fr.o.m. i år gäller nya föreskrifter för kontroll av bisjukdomar. Kontroll och bekämpning gäller även trakékvalster,
förutom varroakvalster och am. yngelröta.
Församlingar ersätts med skydds- och övervarningsområden. Ett skyddsområde är ett landområde med 3 km radie
runt en bigård där am. yngelröta eller trakékvalster är konstaterad. Ett övervakningsområde är 10 km radie runt
bigård där am. yngelröta eller trakékvalster är konstaterad. Aktuella områden anges i särskilda beslut av
Jordbruksverket.
För konstaterad varroakvalster gäller Zon 1 till Zon 3 enligt tidigare.
Flyttningstillstånd behövs inte för flytt inom område eller inom samma zon. Däremot om flyttning skall ske ut ur ett
smittförklarat område eller in till en högre zon, (detta gäller även s.k. godkänd biodlare). Alla som vill flytta bin eller
utrustning måste ha koll smittförklaringar.
Anmälan av uppställningsplats behöver endast göras 1 gång, istället för vart tredje år, – därefter vid förändring.
Från och med den 8 april 2019 och tills vidare är Ulla Lundström och jag förordnade bitillsynsmän i Norrköpings
kommun med Göran Pettersson respektive Björn Lundgren som ersättare.
Torgny af Forselles

ÅRETS BI-GIFVENHETER
Vårfrukost tisdag 1 maj
I 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 24/4. Beställer gör du per e-post,
kvillinge.bigardar@gmail.com eller per telefon 0738 - 44 11 05.
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Bikvällar i föreningsbigården
Varje tisdag under tiden 8 maj till och med 28 augusti, utom den 18/6 (se nedan). Vid regn kan vi vara inomhus. Det
är öppet hus kl 18 – 20. 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. En kväll kommer vi att praktiskt visa hur man gör
avläggare. I mitten-slutet av juli blir det genomgång av vad som är viktigt inför invintringen.

Sommarmöte & Sommarkväll i Bigår´n
Tisdagen den 18 juni klockan 18. Sommarmöte hos Håkan Westerdahl, Färjestaden. Som vanligt utlottas
drottningar till närvarande medlemmar.

Wikbolandsmarken och övriga marknader
Vi kommer även i år att bara sälja föreningens honung. Anette och Olle Sundgren kommer att hålla i detta, i
samarbete med Åke och Wille. Självklart ska vi också informera om biodling.
Huvudnumret blir förstås Wikbolandsmarken den 13 juli, men tanken är att vi också ska delta i Östgötadagarna den
7-8 september och ev några fler marknader.
Det hela är förstås beroende av att vi har honung framme från föreningsbigården men med tanke på all höstraps
runtikring blir det nog inget problem.
Det är tacknämligt att Nettan och Olle erbjuder sig att sköta denna stora uppgift, och de behöver givetvis hjälp. Kan
du hjälpa till kontakta Nettan, renman.anette@gmail.com, eller 070-363 56 48.

Höstmöte och Årsmöte
Höstmöte, högst preliminärt 1/10 kl 1830 årsmöte preliminärt tisdagen 26 november. Allt i Björksätter, Kuddby.

Intressant arrangemang av Naturskyssföreningen
Vi är välkomna, men ska anmäla till Gustav Knutsson

Jubilarer
2019 fyller både Norrköpings biodlarförening och Söderköpingsbiodlarförening 100 år vilket VBF vill uppmärksamma.

Grannföreningar, Distriktet, Riksförbundet (se också SBR:s hemsida: www.biodlarna.se)
Söderköping
 Föreningsbigården vid Hannäs är öppen på måndagar under tiden 13/5 – 9/9 mellan kl. 17.00 - 19.00. De
har en mindre redskapsbutik.
 Vårmöte lördagen den 11 maj kl. 14.00 i Hannäs.
 Sommarmöte lördagen den 6 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.
 Den 17/8 är man i Hörsalsparken under Augustifesten. Närmare detaljer kommer.
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Nybörjarcirkeln
Det finns fortfarande platser kvar. Om du vet någon som är intresserad. Hör av dig snarast till Lasse Arvidsson.

Resa till Visingsö den 30 juni
Styrelsen har beslutat att anordna en bussresa till Visingsö den 30/6 för föreningens medlemmar. I mån av plats kan
övriga följa med dock till en högre kostnad. Programmet är inte klart, mer än att vi skall besöka Persgården som
också är parningsplats för Ligusticadrottningar. Det går bra att ta med drottningar för parning. Plats måste dock
bokas hos Lars Forsberg, lars.forsberg-vo@telia.com, 073-0517156.
Bussen kommer att avgå från Söderköping strax före kl 7, via Björksätter och Norrköping till Gränna där vi ska åka
färjan kl 0930. Hemresa från Visingsö runt kl 16.
Detta är en resa för i första hand vår förening. Kalkylen bygger på minst 20 deltagare och därför vill vi ha minst 15
anmälningar senast den 20/5 för att vi ska genomföra resan. Anmälan via mejl eller sms (se faktarutan) till
Lasse. Priset nedan inkluderar buss och färja. Eventuell förtäring tillkommer:
 VBF medlemmar 150 kr, varav 50 kr är avgift för Visingsöfärjan.
 Övriga 320 kr, varav 50 kr är avgift för Visingsöfärjan.
För garanterad plats skall anmälningsavgift på 100 kr vara betald till föreningens plusgiro 117661-9 senast 3/6.
Återfås inte vid avbokning men kan överlåtas till någon annan som vill följa med. Full betalning senast vid avfärd,
dock helst före 26/6.

Drottningodling
Finns intresse för drottningodlingskurs? Om minst tre intresserade finns kan vi försöka sy ihop en kurs. Kontakta
Lasse för diskussion.
Även distriktet anordnar en utbildning i Järngården vid Vreta Kloster den 8/6. Se https://ostergotland.biodlarna.se/

Vem köper ditt överskott av honung?
Det finns många som vill köpa din grovsilade honung. Svenska Biprodukter i Mantorp och Mats Karlsson,
Vångahonung, 070 2094950 är ett par exempel.
Föreningen har beslutat att sälja sitt överskott till Mats. Vi kommer även att försöka tillhandahålla kärl från Mats till de
som önskar. Vill du sälja till Mantorp kontakta Sivar Karlsson i Söderköping, 070-320 76 59.

Bihusesyn
Är ett egenkontrollprogram för att kvalitetssäkra din biodling. Det återfinns i år i Bitidningens aprilnummer. Bihusesyn
ska vara genomförd och visas upp för att få din honung godkänd i honungsbedömningen. Det är du själv som
genomför programmet, och ingen kontrollerar genomförandet eller resultatet. Det ska ses som att hjälpmedel för
att uppmärksamma eventuella brister i din biodling. Det är ditt ansvar att din biodling är OK och att lagar och
bestämmelser följs. Allt för att hålla högsta möjliga kvalitet på honungen.

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 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/.

Vårstädning Björksätter
Torsdagen den 25/4 kl. 18:00 är det vårstädning i Björksättter. Alla medlemsföreningar får olika uppgifter tilldelade.
Vi håller väl på traditionen och möter upp? Trivselkommittén fixar fika.
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Föreningsbigården
Åke och Wille fortsätter att sköta samhällena i föreningsbigården. Vi har nu 11 samhällen där om alla överlever. Det
blir en hel del jobb, speciellt när det är dags för skattning. Kan du ställa upp då och då? Säg till Åke så att de kan
kontakta dig vid behov. Några samhällen är tänkta mer att göra avläggare från, än som honungsproducenter. Detta
så att vi kan tillhandahålla bin till dem som behöver, i första hand våra nybörjare. Vi hoppas också att bigården ska
bli en bra parningsplats för drottningar.

Årsmötet 2018
Den 27 november i fjol hade vi ett som vanligt välbesökt årsmöte. Vår förbundschef Jonas Eriksson gästade oss..
Hela årsmötesprotokollet finns på hemsidan. Styrelsen omvaldes och Anders Carlsson vann priset för bästa honung.
Efter mötet serverade trivselkommittén ett läckert julbord. Stort tack för ett fantastiska arbete.

Drottningar
Jag Lasse kommer att avsluta drottningodlingen tidigare i år, eftersom jag åker till Canada första september för att
bland annat besöka Apimondia. Jag kommer också att ha färre parningskupor igång. Beställ därför i god tid. Det
duger inte att komma och säga, att jag helst ville haft henne i går. Jag vet inte om någon annan kommer att odla till
avsalu men jag förmedlar gärna om jag får veta om någon.

Sälja bin? Köpa bin? Svärmar?
Har du bin till salu? Vill du köpa bin? Kontakta Lasse Vi har några medlemmar med topplistkupor som gärna tar hand
om en svärm att befolka dem med. Får du en svärm du inte har behov av eller får nys om en, kontakta Lasse.

Många vill ha bin i sin trädgård
Vi får då och då förfrågningar från folk som vil ha bikupor placerade i sin trädgård. Om du vill placera ut bin, hör av di
till 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. Fler och fler ansluter sig. Gå gärna med du också.

FAKTA 2019- spara dessa så har du viktiga telefonnummer.
Ordförande

Lars-Göran Arvidsson

0733-23 62 70

Vice Ordförande

Weronica Roos-Heinefeldt

070-2457796

Sekreterare

Caroline Petrini

0767 21 12 18

Kassör

Tomas Wallentin

0736-38 65 77

Ledamot

Anders Nilsson

070 224 26 56

Ledamot

Håkan Karlsson

0708-39 27 03

Ledamot

Emilia Bjärehed

0731 58 55 52

Bitillsynsman Norrköping

Torgny af Forselles

0708-81 40 27

Bitillsynsman Norrköping

Ulla Lundström

070 6089933

Trivselkommittén

Wille Lindholm
wille.lindholm@telia.com

0125-505 79

Föreningens plusgiro

11 76 61 - 9

Hemsida

www.vikbolandets-biodlare.se

e-post adress

kontakt@vikbolandets-biodlare.se
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Spara och ha denna sida lättillgänglig
April

Maj

Juni

Juli

August

September

24
Beställ från
LP:s biodling
för leverans
till1 maj
25
Vårstädning
Björksätter

1
Vikbolandet har
vårfrukost

3
Söderköping
föreningsbigård

1
Söderköping
föreningsbigård

5
Söderköping
föreningsbigård

2
Söderköping
föreningsbigård

7
Vikbolandets
Föreningsbigår´n
8
Norrköping
föreningsbigård
11
Söderköping har
vårmöte
13
Söderköping
föreningsbigård
14
Vikbolandets
Föreningsbigår´n
15
Norrköping
föreningsbigård

4
Vikbolandets
Föreningsbigår´n
5
Norrköping
föreningsbigård
10
Söderköping
föreningsbigård
11
Vikbolandets
Föreningsbigår´n
12
Norrköping
föreningsbigård
17
Söderköpings
föreningsbigård

2
Vikbolandets
Föreningsbigår´n
3
Norrköping
föreningsbigård
6
Söderköping
sommarmöte
8
Söderköping
föreningsbigård
9
Vikbolandets
Föreningsbigår´n
10
Norrköping
föreningsbigård

7 - 8
Östgötadagarna

20
Söderköping
föreningsbigård
21
Vikbolandets
Föreningsbigår´n
22
Norrköping
föreningsbigård
27
Söderköping
föreningsbigård
28
Vikbolandets
Föreningsbigår´n
29
Norrköping
föreningsbigård

18
Vikbolandet
sommarmöte
19
Norrköping
föreningsbigård
24
Söderköping
föreningsbigård
25
Vikbolandets
Föreningsbigår´n
26
Norrköping
föreningsbigård
30
Vikbolandet
Resa till Visingsö

13
Wikbolandsmarken

6
Vikbolandets
Föreningsbigår´n
7
Norrköping
föreningsbigård
12
Söderköping
föreningsbigård
13
Vikbolandets
Föreningsbigår´n
14
Norrköping
föreningsbigård
17
Norrköpings
föreningen i
Hörsalsparken
19
Söderköping
föreningsbigård
20
Vikbolandets
Föreningsbigår´n
21
Norrköping
föreningsbigård
26
Söderköping
föreningsbigård
27
Vikbolandets
Föreningsbigår´n
28
Norrköping
föreningsbigård

15
Söderköping
föreningsbigård
16
Vikbolandets
Föreningsbigår´
17
Norrköping
föreningsbigård
22
Söderköping
föreningsbigård
23
Vikboandets
Föreningsbigår´n
24
Norrköping
föreningsbigård
29
Söderköping
föreningsbigård
30
Vikbolandets
Föreningsbigår´n
31
Norrköping
föreningsbigård

Oktober

Novem
ber

1
Eventuellt
Vikbolandet
höstmöte

26
Eventuell
Vikbolandet
har årsmöte

9
Söderköping
föreningsbigård

TILL SIST
Definitionen av galenskap är att göra samma sak igen och igen och förvänta sig andra resultat.
Albert Einstein
Med vårhälsningar från Styrelsen
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