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Ordföranden	har	ordet	-	Våren	2019	
	

Våren	börjar	äntligen	smyga	sig	fram	efter	
en	lång	vinter	och	vi	kan	i	skrivande	stund	
konstatera	att	sex	av	sju	invintrande	sam-
hällen	har	överlevt.	Under	veckan	som	gått	
har	många	samtal	kommit	från	medlemmar,	
men	också	från	biodlarkollegor	som	berät-
tat	att	många	mist	sina	bin	denna	vinter,	
samt	att	förlusten	varit	hög	runt	om	i	landet.	
Föreningsbigården	utvecklas	bra	och	må-

let	i	år	är	att	öka	antalet	samhällen	och	fort-
sätta	ha	friska	och	starka	bin.	Varroabe-
kämpningen	är	en	prioritetsfråga	i	före-
ningen	som	verkar	ha	gett	resultat.		
Vi	har	också	sedan	årsskiftet	ökat	antalet	

medlemmar	och	är	i	nuläget	75	personer,	
det	är	alltid	skojigt	att	se	biodlingsintresset	
öka.	Därför	skulle	det	vara	extra	roligt	om	
fler	kom	på	våra	träffar	och	tog	del	av	de	
aktiviteter	vi	erbjuder	alla	medlemmar.	
Bland	annat	temadagar,	praktik	genom	att	
aktivt	arbeta	med	bina	i	bigården,	skörda	

honung,	disponera	slungrummet	(utan	
kostnad)	samt	studieresor.	Vi	erbjuder	även	
i	år	möjligheten	att	beställa	Carnica-
drottningar	och	eventuellt	avläggare	bero-
ende	på	tillgång.	Medlemmar	som	deltar	i	
verksamheten	i	föreningsbigården	kommer	
att	ha	förtur	till	drottningar	och	avläggare.	
Föreningen	fyller	107	år	i	år	och	det	

kommer	att	firas	den	9	juni,	mer	informa-
tion	kommer	så	småningom.	Vi	fortsätter	att	
samarbeta	med	andra	föreningar;	Stock-
holm,	Södertälje,	Sundbyberg,	Spångaorten	
och	Södertörns	biodlarföreningar	kommer	
vi	att	ha	utbyte	med.		
Våra	temadagar	kommer	bland	annat	att	

handla	om	biodling	i	Warré	kupa,	snickra	
din	egen	bikupa,	afrikanska	bin	i	Brasilien,	
Apiterapi/Biapoteket,	honungsprovning.	
Så	missa	inte	våra	träffar	i	år.	Vi	ses	under	
eken.	
	

	
	

Varmt	Välkomna!	
	

Noemi	Nilsson	
	

 
Foto:	Pixaba	
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Föreningsnytt 
Årsmötet	ägde	rum	den	18	november	då	styrelsen	beviljades	ansvarsfrihet.		Vi	har	fått	två	nya	
styrelsemedlemmar,	Eva	Lindblom	och	Jose	Pinto	Cantilio.	
 
Styrelsen	består	nu	av	följande	personer:	
Noemi	Nilsson		 ordförande	 073	648	29	65	
Rolf	Henriksson	 kassör	 070	789	15	79	
Eva	Lindblom		 sekreterare	 070	721	34	51	
Lennart	Lundkvist	 ledamot		 08	742	34	05	
Jose	Pinto	Cantilio	 ledamot	 073	561	63	09	
Magnus	Jernberg		 ledamot	 073	027	70	66	
	
	Vill	du	ta	del	av	årsmötesprotokollet?	Skicka	gärna	ett	mejl	till	fsbiodlare@gmail.com.		 	 
Nya	medlemmar 
Sedan	i	höstas	har	vi	fått	åtta	nya	medlemmar	som	hälsas	varmt	välkomna	till	vår	förening:	
	
Farshid	Varahram	 Tyresö	
Agneta	Olofsson	 Enskede	
Anneli	Agerheim	 Handen	
Rolf	Lagerholm		 Tyresö	
Mats	Fogelberg	 Tyresö	
Carl	Fröland		 	 Stockholm	
Peder	Bergman	 Vendelsö	
Vera	Ljung		 	 Skärholmen	

Aktiviteter	i	föreningsbigården	
Träffarna	vid	föreningsbigården	i	Skarpnäck	äger	rum	under	sommaren	som		
vanligt.	Vi	träffas	klockan	10.00	om	det	inte	regnar	och	på	följande	söndagar:	
	
14 april 
28 april 
12 maj 
26 maj 
9 juni 
16 juni 
30 juni    
14 juli 
28 juli 
11 augusti 
25 augusti 
8 september  
22 september 
	
		Vi	smyger	igång	redan	söndagen	den	31	
mars	då	vi	förbereder	bisäsongen	och	
snyggar	till	både	inom-	och	utomhus.						

Vi	ska	också	fräscha	upp	förrådet	med	ny	
målarfärg.	Start	klockan	10.00.		
Alla	välkomna.	
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Vad	vi	gör	vid	träffarna	fastställs	från	
vecka	till	vecka	och	beror	lite	på	hur	sam-
hällena	utvecklas.	Det	blir	allt	från	bi-snack,	
avläggare,	svärm-tagning,	varroa-
behandling,	skattning,	slungning	av	honung,	
invintring	och	föreläsningar.	Inför	varje	

möte	skickar	vi	ut	en	inbjudan	via	mejl	som	
beskriver	vad	som	kommer	att	avhandlas.	
Föreningen	bjuder	på	kaffe	med	dopp.	Alla	
är	varmt	välkomna	och	ta	gärna	med	dig	
vänner	och	bekanta	som	vill	veta	mer	om	
biodling.

	
Snickra	bikupor 
Vår	styrelseledamot	och	tillika	bi-
tillsyningsman	Lennart	Lundkvist	kommer	
att	snickra	stationära	bikupor	i	Tyresö	un-
der	sommaren.	Max	fem	deltagare.	Om	du	
är	intresserad	och	vill	delta?	Kontakta	
Lennart	på	telefon	08	742	34	05.  
	
Bilden	är	bara	ett	exempel	på	hur	ett	bihus	
kan	se	ut.	Du	kan	använda	egna	ritningar	om	
du	vill.	
	
	
	
Noterat	
Honungsbiet	–	ingen	bisak	i	kulturhistorien	
	
Människan	har	älskat	den	härliga,	arom-

rika	näringsrika	sötman	från	honungen	
ända	sedan	vi	i	förhistorisk	tid	vandrade	
över	savannen	i	Afrika.	Grottmålningar	där	
och	i	Asien	och	Europa	visar	hur	människan	
riskerar	livet	högt	upp	i	träd	och	på	livsfar-
liga	klippor	för	att	komma	åt	honungsbiets	
gyllene	droppar.		
Det	är	omöjligt	att	säga	när	vi	första	
gången	placerade	en	bisvärm	i	en	kupa	för	
att	ta	hand	om	honungen	och	vaxet	under	
mer	ordnade	förhållanden,	men	människan	
höll	sig	med	bin	långt	innan	vi	tämjde	häs-
tar,	får,	kameler	och	ankor.		Egyptierna	var	
definitivt	biodlare,	de	höll	cylindrar	av	lera	
och	hade	redan	lärt	sig	att	frakta	samhällena	
på	Nilen	för	att	dra	nytta	av	olika	växters	
blomningstid.	Aristoteles	konstaterade	på	
300-talet	f.	Kr.	att	bisamhället	styrs	av	en	
kung.	Att	ett	samhälle	kunde	styras	av	en	

kvinna	var	alltför	svårt	att	tänka	sig.	Så	hans	
sanning	höll	sig	i	tvåtusen	år.		
”Varken	Egyptens	folk	eller	Lydiens	väl-

diga	rike	vördar	sin	konung	som	de”	skrev	
romaren	Vergilius	och	stoikern	Seneca	såg	
bisamhället	som	ett	bevis	på	att	monarkin	
var	skapad	av	naturen.	Shakespeare	i	sin	tur	
konstaterade	i	Henrik	V	att	”de	lär	oss	hur	
en	mänsklig	stat	bör	ordnas.		
Bisamhället	tycktes	också	passa	den	ka-

tolska	kyrkans	världsbild.	Den	helige	Anto-
nius	skrev	på1200-talet:	”Kristus	vår	ko-
nung	till	oss	från	kupan,	som	är	Faderns	
bröst.	Honom	bör	vi	följa	som	goda	bin”.	
Heliga	Birgitta	återkom	flera	gånger	till	bina	
i	sina	uppenbarelser:	”Jag	är	Gud,	alltings	
skapare.	Jag	är	binas	ägare	och	herre.	Ur	
min	glödande	kärlek	och	med	mitt	och	med	
mitt	blod	grundade	jag	min	bikupa	som	är	
den	heliga	kyrkan.	I	den	ska	de	kristna	sam-
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las	och	vistas	trons	enighet	och	ömsesidig	
kärlek”.	
På	1700-talet	blev	det	alltmer	uppenbart	

att	visen	lade	ägg.	Men	det	var	ändå	svårt	
för	många	att	svälja.	Engelsmannen	John	
Keys	valde	en	klassisk	manlig	strategi	-	att	
nervärdera	drottningens	status	och	utse-
ende:	”En	otymplig	varelse	inte	olik	en	allt-
för	lång	kvinna	i	alltför	kort	dräkt”.			
	I	takt	med	att	biodlingen	genom	århund-

radena	spritt	sig	över	världen	kan	släktet	
honungsbi	också	sägas	ha	dragit	nytta	av	
människan.	Kanske	inte	om	man	ser	till	en-
skilda	samhällen,	för	människa	har	inte	all-
tid	varit	särskilt	varsam	med	bina	när	man	
velat	komma	åt	honungen.	Ända	fram	till	
slutet	av	1800-talet	var	det	vanligt	att	röka	
ihjäl	bisamhället	med	svavel	för	att	skörda	
bekvämt.	Men	få,	om	något,	djur	finns	så	
spritt	i	sådan	mängd	som	bin,	och	det	beror	

i	hög	grad	på	deras	”symbios”	med	männi-
skan.			
Att	bina	har	ett	otroligt	luktsinne	är	det	

ingen	tvekan	om,	de	sägs	känna	igen	stress-
feromonerna	från	biodlaren	om	något	är	fel	
och	rådet	är	att	akta	sig	för	tvål	och	parfym	
innan	besöket	i	bigården.	Romarna	varnade	
biodlaren	för	att	dricka	alkohol	och	men-
struerande	kvinnor	gjorde	bina	sticklystna,	
sas	det.	
Romarnas	råd	upprepas	under	renässan-

sen.	Det	var	ofta	präster	som	skriver	då.	Vad	
bina	tyckte	om	deras	kroppsdofter	finns	det	
inga	uppgifter	om.	Den	svenske	biskopen	
Olaus	Magnus	skrev	i	alla	fall	i	mitten	av	
1500-talet	i	sin	Historia	om	nordiska	folken	
att	tjuvar,	kopplare	och	kvinnor	som	ska	ha	
sin	månadsrensning	ha	ett	högeligen	men-
ligt	inflytande	om	de	nalkas	deras	kupor.	
Förhållandet	är	detsamma	för	de	som	plägar	
älskog…	
	

	
Utdrag	ur	den	nya	boken	“Bin	och	människor”	av	Lotte	Möller.	
___________________________________________________________________________ 
	
	
	
	
Bihus	skänkes		
Äldre	bihus	för	uppstapling	som	behöver	lite	
uppfräschning.	Funkar	med	Svea-bottnar	och	
kan	anpassas	till	LN.	
Finns	att	hämta	i	Enskede	Gård.	Hör	av	dig	till	
Rolf	Henriksson,	epost:	
rolf.i.henriksson@gmail.com	om	du	är	sugen	på	
en	gammaldags	kupa	med	plats	för	två	sam-
hällen.		
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Nya	bestämmelser	för	sjukdomar	hos	bin	2019	

Från	och	med	den	1	januari	2019	gäller	nya	föreskrifter	för	sjukdomar	och	skadegörare	på	bin.	
Syftet	med	reglerna	är	att	vi	ska	få	effektivare	smittutredningar	och	mindre	krångel.	

Undersökning	ska	ske	när	den	gör	mest	nytta	
Vi	ska	bara	undersöka	bisamhällen	för	sjukdomar	om	det	är	på	grund	av	en	smittutredning	eller	
för	att	biodlaren	vill	flytta	bina,	utrustning	eller	biodlingsmaterial	ut	ur	ett	smittförklarat	om-
råde.	

Det	här	gäller	fortfarande	
Innan	du	ska	flytta	bisamhällen	och	biodlingsmaterial	som	exempelvis	kupor	och	ramar	ut	ur	ett	
smittförklarat	område	måste	en	tillsynsman	undersöka	det	som	du	vill	flytta.	Om	bina	är	friska	
får	du	ett	tillstånd	av	tillsynsmannen	för	att	kunna	flytta	bin	och	material.	Vi	ändrar	inte	på	
detta.	

Det	här	är	nytt	
Vi	förklarar	inte	längre	en	hel	församling	som	smittad	när	amerikansk	yngelröta	eller	
varroakvalster	är	konstaterade.	Många	biodlare	har	önskat	att	smittförklaring	på	församlings-
nivå	ska	upphöra.	I	stället	kommer	vi	införa	skyddsområden	med	en	radie	av	tre	kilometer	runt	
den	bigård	där	smitta	upptäckts.		

Skyddsområden	och	amerikansk	yngelröta	
Det	betyder	att	det	för	amerikansk	yngelröta	i	normalfallet	blir	ett	geografiskt	mindre	område	
som	omfattas	av	restriktioner.	Om	du	från	och	med	2019	ska	flytta	dina	bin	måste	du	kontrollera	
om	dina	bin	finns	i	ett	skyddsområde.	Om	de	inte	gör	det	kan	du	flytta	dina	bin.	Det	förenklar	
för	de	personer	som	tidigare	har	flyttat	bin	över	församlingsgränser.	

Vi	kan	inrätta	övervakningsområden	och	då	behöver	du	tillstånd	
För	vissa	områden,	där	vi	har	upprepade	utbrott	av	amerikansk	yngelröta	kan	vi	inrätta	över-
vakningsområden,	som	är	större	än	skyddsområden.	Då	kommer	det	att	finnas	restriktioner	för	
flytt,	vilket	betyder	att	du	behöver	tillstånd	av	tillsynsman	om	du	vill	flytta	ut	från	övervak-
ningsområdet.	

Via	den	här	länken	hittar	du	ytterligare	regler	för	biodling:	
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/binochhumlor/reglerforbio
dling. 


