
 

Sommaren 2009 

LigusticaBladet  

Sommaren 2009 
Vår Ligusticakalender 2009 

• 17 Maj Visingsö dag 

• 6 och 7 Juni  Avelsbytar-
dagar 

• 27/6 Avels och testbiodlar-
utbildning i Örebros före-
ningsgård med Svensk 
Biavel 

• 4 juli Linköpingsmöte 

• 4-5 juli Insemineringskurs 
 på Vretaskolan  

• 25 juli Sommarresa till Lurö 

• 26 sept. Årsmöte i Mullsjö,  
  

• Föranmälan till samtliga 
tillfällen med tanke på 
fika och mat—anmäl till 
Stig Engberger senast 
ca. en vecka före pro-
gramdatum 

Ligusticabiodlarnas stuga på Visingsö blev snabbt uppsatt av byggmästaren Lennart Samuelsson 
från Aneby, samt medhjälparna P-O Löfqvist och Sigge Johansson båda från Aneby bf .  
Lars Forsberg på Persgården har varit lokal koordinator så att bygget har löpt på ett smidigt sätt. I 
vecka 15 kom de byggelement som Samuelsson gjort klara ”hemma” i Aneby och teamet har jobbat 
effektivt så att vi kan ha vår invigning den 17 maj. Möbler inne och ute saknas fortfarande, men ska 
komma på plats under sommaren 2009. Nästa år blir det premiär med olika kursverksamhet i stugan. 
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Foto: P-O Löfqvist 

Äntligen är stugan på Visingsö klar—kom på invigningen 
söndagen den 17 maj. 



 

17/5 Visingsödag. Invigning kl:12.00. Olika aktivi-
teter, se annan plats. 
 

27/6 Avels och testbiodlarutbildning i 

Örebros föreningsgård med Svensk Biavel. 
 

4/7 Traditionell Linköpingsträff med tid för 

kalibreringsträning och bedömning. Avelsfrågor 

diskuteras och tid för socialt mingel också. 
 

4/7 + 5/7 Insemineringsutbildning, nybörjarkurs 

kommer att hållas både 4 och 5/7 i Vretaskolan 

utanför Linköping. Begränsat deltagarantal.  
Anmälan till Lars Naimell. 
 

25/7 Sommarresa till Lurö i Vänern.  
Vi kommer att åka båt både från Värmlandsnäs 
och Spiken. Fika vid ankomst på ön, sedan 

rundvandring ca 2,5 km till NordBis parningsplats. 

Vi kommer att kunna äta lunch där på ett mindre 

skärgårdsvärdshus för de som så önskar eller äta 

egen medhavd matsäck. Återresan med båt kom-
mer att ske från parningsplatsen, så det blir inget 

mer att gå på ön. Vi får hoppas på bra väder både 

på sjön och på Lurö. Ingvar Arvidsson kommer att 
vara vår guide. 
 

26/9 Årsmöte. Mullsjö folkhögskola i södra Väs-
tergötland ska vi hålla vårt årsmöte. 

 

Föranmälan som vanligt till Stig Engberger 

i god tid, så vi kan planera fika och 

mat till självkostnadspris. 

 

I samarbete med Svensk Biavel AB så kan du 
också gå följande kurser; 

 

11/7 + 12/7 Insemineringsutbildning, nybörjar-
kurs i Enköping. Begränsat deltagarantal. 

 

13/6 + 14/6 Fortsättningskurs för inseminatö-
rer som kommer att hållas i Lidköping. 
Krav att man tidigare gått nybörjarkurs eller mot-
svarande utbildning. Begränsat deltagarantal. 

Anmälan till Lars @ Naimell . se eller  
tfn. 070 543 7998 

Ligusticabiodlarnas program för 2009 



Ordföranden har ordet. 

Karin Boye skrev ”Den mätta dagen den 
är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av 
törst. Nog finns det mål och mening i vår färd 
—  men det är vägen, som är mödan värd.” 
 
Vad har då dessa versrader med Ligusticabi-
odlarna att göra. Jag tycker mig känna en en-
tusiasm bland medlemmarna när olika projekt 
sätts i verket och glädjen under arbetet med 
att nå de uppställda målen. Det är vägen fram 
till målet som skapar verklig föreningskänsla. 
Nu har vi glatts över att rasparningsplatsen 
tagits i bruk på Visingsö. Vårt nästa mål är att 
färdigställa vår föreningsstuga på ön. I skri-
vandets stund är stugan rest. Det återstår na-
turligtvis en hel del arbete med de invändiga 
ytorna. Men som projektansvarig känner jag 
mig nu helt lugn. Stugan kommer att, så när 
som på några detaljer, vara klar till invigning-
en den 17 maj.  
 
Ett varm tack vill jag framföra till Lars Fors-
berg. Utan hans hjälp och idoga arbete med 
projektet hade vi stått oss slätt. PO Löfqvist 
och Sigge Johansson från Aneby bf. har varit 
med på ön och varit vår förträfflige byggmäs-
tare Lennart Samuelsson ” LS Bygg” till god 
hjälp.  
 
Vad händer då på vår upplevelsedag och 
stuginvigningsdag den 17 maj. Några pro-
grampunkter är klara.  
För det första är detta en biodlingsdag där vi 
skall träffas, mingla och ha trevligt och 
beskåda denna underbara ö. Själva invigning-
en stugan kommer att ske kl 12:00.  
 
Från kl 11 kan gästerna fika hos Inger och 
Lars Forsberg på Persgården, belägen ett 
stenkast från ”stugan”.  

Kvinnligt nätverks ordförande 
Lotta Fabricius kommer att till-
sammans med Birgit Johansson 
från Jönköpingsdistriktets kvinnli-
ga nätverk bland annat att berätta om kvinno-
anpassad biodling, smaksatt honung och övri-
ga biprodukter.  
 
Pasaga Ramic ger oss kloka biodlarråd och 
visar biredskap.  Vi kommer att ha en tipspro-
menad längs parningsplatsens vackra prome-
nadväg. Från Svensk Sigill kommer Torbjörn 
Karlsson och Linda Cederlund och pratar om 
varför vi ska bli Sigill-biodlare. Ett bilspel om 
Svenskt Sigill visas också.  
 
Janne Petersson, öns store äppelodlare, 
kommer att hålla ett föredrag med bildspel om 
hur vi planterar fruktträd. Janne ger oss också 
exempel på bra äppelsorter mm. Ett fruktträd 
från Gränna plantskola, skänkt av Ernst Rei-
nisch, kommer att lottas ut. Detta var några 
av dagens programpunkter.  
 
Utanför mitt fönster ser jag nu sälgträd som 
står i full blom. Jag har fyra samhällen i min 
trädgård här i Kaxholmen. Jag har ännu bara 
kollat så maten inte är slut. Det ser för övrigt 
bra ut med ett fast och distinkt pollendrag. 
När sälgen blommar och det är flygtempera-
tur kan biodlaren vara lugn. Vi måste ju ha 
många friska samhällen om vi skall kunna be-
driva det avelsarbete, som vi så väl planerat 
under de mörka vinterkvällarna.  
 
När du nu räknar in dina samhällen och finner 
att den drottning du hoppats så mycket av har 
överlevt och dessutom utvecklats bra, gå då 
vidare och gör efter de anteckningar du har 
om henne, en enkel stamtavla enligt Svensk 



Biavels modell. Du kan säkert följa mödernet en 
bit på vägen. Skriv också upp intressanta upp-
gifter om drottningen som t.ex. hur mycket 
honung hennes samhälle har gett, om bina är 
lugna och lättarbetade o.s.v. Skicka in dessa 
uppgifter till Lasse Naimell eller om du behöver 
hjälp, så vänd dig till honom som är vår avels-
samordnare. Har du en testserie på gång eller 
tänker starta upp en sådan, så vänd Dig till vår 
testserieansvarige Bengt-Olof Persson. Det är 
angeläget att så många som möjligt startar upp 
testserier. Detta kan inte nog upprepas. Det är 
bara genom att vi är systematiska i vårt arbete 
med att leta efter de bästa Ligusticabina som vi 
kan göra framsteg i vårt avelsarbete. Och fram-
stegen kommer alla tillgodo. 
 
Vad det gäller våra parningsplatser Hallands 
Väderö och Visingsö finns allt om öppning och 
regler i detta LigusticaBlad.  Annons finns också 
i Bitidningen. Är du i besittning av en dator med 
internetuppkoppling, så gå in på 
www.ligustica.se där finns kanske den informa-
tion du söker.  
 
Vår hemsida är under uppbyggnad. Vi behöver 
därför artiklar och bilder från Dig. Skriv till eller 
ring Göran Nipsjö, som är vår webbmaster.  
 
När vi nu på försommaren går i hamn med vårt 
stugbygge på Visingsö, så gäller det att ta itu 
med nya projekt.  
 

Att fånga upp alla unga biodlare, som har in-
tresse för avel är något som finns med i vår vi-

sion. Att skapa ett utbildningspaket, som ger 
först en grundkurs i elementär drottningodling, 
för att sedan följa upp med en fortsättningskurs 
med utvärdering. Vi fortsätter sedan med kur-
sen och bildar testserier och upprättar stamtav-
lor. Hur skall vi kunna ställa krav på biodlarna 
att sätta upp testserier om inte kunskapen finns.  
 
Nu är det dags att göra allt rätt från början. Det-
ta är ett stort projekt som också borde vara an-
geläget för Svensk Biavel AB. Här kommer Li-
gusticabiodlarna in. Vi kan söka pengar från 
Leader-Sommenbygd, Länsstyrelsen och kan-
ske också Svensk Biavel AB  ger oss en skärv.  
 
Vi får på allvar ta itu med detta. Låt detta bli ett 
av våra kommande projekt. Min roll som ordfö-
rande har svängt över mot att vara en projektle-
dare och administratör. Jag har så mycket duk-
tigt avelsfolk runt mig vår förening, förutsätt-
ningar finns därför att vi når en bit på vägen mot 
den vision som Ligusticabiodlarna har att för-
bättra vårt Svenska Ligusticabi.  
 
Med en önskan om en trevlig bisommar till er 
alla vill jag så avsluta med ytterligare några ra-
der av Karin Boye: 

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr. Oänd-
ligt är vårt stora äventyr. 

 

Per-Olof Wagnsgård 

Ordf. 

Fortsättningen på Ordföranden har ordet. 

 

O.B.S. Vi har inte bifogat en medlemslista i detta 
LigusticaBlad av flera skäl. Listan är f.n. 4-5 sidor. 
Du kan få ett exemplar elektroniskt eller på pap-
per om du hör av dig till mig. 

/ lars@naimell.se —tfn 070 543 7998 



Upplevelsedag på Visingsö den 17 maj 

 

Leader Sommenbygd har välvilligt gått in och hjälpt oss att förverkliga en viktig komponent för att få 
parningsplatsen på Visingsö att fungera optimalt. Syftet med stugan är att ha en plats att samla erfa-
renheter om drottningodling, att bedriva nosemakontroll på ett enkelt och smidigt sätt, att bedriva in-
seminering ”på plats”, att hålla olika utbildningar för olika målgrupper m.m.  
 
I förlängningen så ser vi att man kan ha anställd personal på sommaren som sköter det ”löpande 
grovgörat” i drottningodlingen och avelsarbetet, då fungerar stugan också som ”personalkontor”. 
 
Nu tar vi första steget i denna flerårsplan genom att inviga den nybyggda stugan med en upplevelse-
dag som rymmer en mängd olika aktiviteter, utställning och förevisning, föredrag m.m. 

 
Några programpunkter på Visingsödagen är följande; För det första är detta en biodlingsdag där vi 
skall träffas, mingla och ha trevligt och beskåda denna underbara ö. Vi kommer att ha en tipsprome-
nad längs parningsplatsens vackra promenadväg med priser för de som är duktiga. 
 
Själva invigningen stugan kommer att ske kl 12.00. Från kl 11 kan gästerna fika hos Inger och 
Lars Forsberg på Persgården, belägen ett stenkast från ”stugan”. Kvinnligt nätverks ordförande Lotta 
Fabricius kommer att tillsammans med Birgit Johansson från Jönköpingsdistriktets kvinnliga nätverk 
bland annat att berätta om kvinnoanpassad biodling, smaksatt honung och övriga biprodukter.  
Pasaga Ramic från Örebro bf ger oss kloka biodlarråd och visar biredskap.  Janne Petersson, öns 
store äppelodlare, kommer att hålla ett föredrag med bildspel om hur vi planterar fruktträd. Janne ger 
oss också exempel på bra äppelsorter mm. Ett fruktträd från Gränna plantskola, skänkt av  
Ernst Reinisch, kommer att lottas ut.  

 
Varför skall vi bli Sigill-biodlare? Torbjörn Karlsson från Svenskt Sigill och Linda Cederlund från Sigill 
Kvalitetssystem ger oss argumenten. Ett bilspel om Svenskt Sigill visas också. Detta var några av da-
gens programpunkter.  
 

Vår föreningsordförande Per-Olof Wagnsgård är den som tagit initiativ till projektet och har med fast 
hand genomdrivit det hela med stort engagemang. Utan POW hade det inte blivit någon stuga—han 
ska ha ett stort Tack från oss biodlare på Visingsö och i Ligusticabiodlarna för ”Projekt Visingsö”. 
Troligen så kommer all den kringverksamhet som efterhand kommer att byggas på att bli det som 
avelsstationen i Hof aldrig lyckades med och verksamheten bli den kugge som gör att Ligusticabiet 
kommer att återfå sin position som det ledande honungsbiet i landet. Tack POW för detta! 

Tack till Eva på LRF och Carin i Tranås för att ni stöttat oss i detta första steg i ”Projekt Visingsö”. 



Tidtabell för Visingsöfärjan när du åker till parningsplatsen 

Persgården / Visingsö 

Jag har försökt få in en karta men misslyckats med det. Du kör söderut från färjeläget på 

Visingsö ca 2 km - när du kommer ut från Kronoskogen så är du framme. Titta efter Pers-

gården där finns Lars Forsberg. Hans tfn är 0390-40156. Ring i god tid så du får rätt antal 

stolpar till dina kassetter. Se även de regler som finns om parningsplatsen. 

OBS: Förbokning av bil och att du ska vara på plats minst 5 min före avgång. Se nedan 

om tider.  Se även www.visingso.net  för mer info.  Eller bokning; Tel 0390-41025 

Sommarturlista 2009Sommarturlista 2009Sommarturlista 2009Sommarturlista 2009 
 

Från/From/Abfahrt Gränna  Från/From/Abfahrt Visingsö 
Bilfärjorna 
Carferries/Autofähre  

Mme Tingley 

05.45 1)   

06.55 2)   

07.55   

09.30   

10.00 CB   

10.30 10.45 

11.00 CB 11.45 

12.00   

12.30 CB 12.30 

13.00 13.25 

13.35 CB   

14.10 14.40 

14.40 CB   

15.15 15.35 

15.45 CB   

16.15 16.30 

16.45 CB   

17.20  17.35 

17.50 CB   

18.20   

19.10 CB   

20.00   

21.30   

23.00   

01.15 3)   

Bilfärjorna 
Carferries/Autofähre 

Mme Tingley 

05.15 1)   

06.25 2)   

07.25   

08.25   

09.25 CB   

10.00  10.15 

10.30 CB   

11.00 11.15 

12.00 CB 12.10 

12.30 13.00 

13.00 CB   

13.30   

14.10 CB 14.15 

14.40 15.05 

15.15 CB   

15.45 16.05 

16.15 CB   

16.45 17.10 

17.20 CB   

17.50 18.20 

18.35 CB   

19.30   

21.00   

22.30   

00.45 3)   

 

CB = färjan Christina Brahe 
1) Helgfri måndag-fredag/Mon.-Fri./Mo.-Fr. 
2) Helgfri måndag-lördag/ Mon. - Sat./ Mo. - Sa. 
3) Natt mellan fre-lör och natt mellan lör-sön 



Avelsmötet den 28 mars 2009Avelsmötet den 28 mars 2009Avelsmötet den 28 mars 2009Avelsmötet den 28 mars 2009    

 

Den här våren blev det avelsmöte i Mantorp. Näs-
tan en tredjedel av medlemmarna i Ligusticaodlar-
na (37 st) hade sökt sig till Mantorp denna sista 
lördag i mars. Förutom ett sista beslut om nya 
stadgar hann vi också med en hel del annat. 

 

Deltagare 

Alla anmälda hade infunnit sig då den inledande 
kaffestunden var avklarad. Bland deltagarna 
märktes Marie Johansson som gått KY-utbildning-
en till biodlare och Sven-Eric Andersson som har 
sina bin i en EKO-park. Utmärkande för flertalet 
av deltagarna var att de hade dålig koll på hur 
många samhällen de hade. 

 

Money, money 

Inledningsvis beslutade mötet att godkänna kas-
sörens förslag till budget med en omslutning på 
77 200 kr. Det verkar inte alls vara frågan om nå-
gon ekonomisk kris i denna förening. På räntebä-
rande konton finns så mycket som 71 600 kr. Inte 
mindre än 20 000 kr kunde avsättas för oförutsed-
da utgifter och behållning vid årets slut. 

I dagsläget är det 125 medlemmar som betalat 
medlemsavgiften för 2009, vilket ger en inkomst 
på 15 000 kr. En annan viktig inkomstkälla är 
pengar från Svensk Biavel och parningsavgifter 
från verksamheten på Visingsö. Den senare in-
komsten räcker inte till för att täcka kostnaderna 
riktigt. En annan stor utgiftspost är den tidskrift du 
för tillfället läser, nämligen LigusticaBladet. Styrel-
sen har beslutat att minska på redaktör Naimells 
utlägg i tid, genom att trycka och distribuera två 
av de fyra numren via ett tryckeri. 

I fortsättningen räknar redaktörerna med att ge ut 
LigusticaBladet 4 gånger per år. Det blir stora 
nummer i A5-format i maj och november. Antalet 
sidor för att trycka på ett stort tryckeri är en multi-

pel av 16, men detta nummer trycks på ett mindre 
tryckeri med en annan teknik. I mars och skiftet 
augusti/september blir det enklare LigusticaBlad i 
A4 storlek och med färre antal sidor. 

Den största utgiftsposten är ändå avelsarbetet på 
20 000 kr, som kommer dig medlem till del, då 
denna utgiftspost uppkommer i samband med 
uppsättning av testserier. 

Som ett kuriosum vill jag nämna att vi får en yt-
terst liten del av de pengar som kommer Svensk 
Biavel till godo. Bara 18 000 kr av totalt 550 000 
kr som Svensk Biavel får från det nationella pro-
grammet, tillfaller oss ligusticavänner. 

 

Visingsö 

När det gäller Visingsö fanns en fråga gällande 
vem som ägde kuporna. Ägaren själv, Jan-Axel 
Lindeberg kunde svara. Han sköter även om bina 
som ska finnas i de åtta samhällena. Liksom tidi-
gare gäller att han som tack för besväret får ta 
den honung som samhällena producerar. 

 

Stugan 

Vår ordförande PO Wagnsgård rapporterade från 
ett möte med LRF tidigare i år. Vi hade ansökt om 
pengar för att bygga ett 30 kvm stort hus i anslut-
ning till parningsplatsen på Visingsö. LAG-grup-
pen inom Leader Sommenbygd beviljade pengar 
till huset. Detta projekt löper tom den 30 juni. En-
ligt anlitad snickare, Lennart Samuelsson, ska 
bygget kunna vara klart till Visingsödagen den 17 
maj. I huset kommer det att finnas vatten, toa, mi-
nikök och mikroskop. Trädgårdsmöbler har vi tidi-
gare fått pengar för. Återstår inre möblemang. Nå-
gon som kan skänka? (Den 28 mars var plintarna 
utsatta och lagom till påsk var det taklagsfest.) 

 

Biläget på Visingsö 

Läget för bina på Visingsö är som följer. Den gam-
la stammen, som var starkt inavlad är utslagen. 

Jan-Erik Jansson rapporterar sina intryck från några olika sammankomster på följande sidor; 



Möjlig att det kan finnas någon rest som vi inte 
har koll på. Senaste bytet skedde på 80-talet. 

I fortsättningen måste vi vara noga med att följa 
Svensk Biavels regler för att även i framtiden kun-
na få bidrag därifrån, vilket bl a innebär att det ska 
finnas bedömningsprotokoll på alla bin som finns 
på vår parningsplats. Dessa protokoll finns att 
hämta på Svensk Biavels hemsida. 

Parningsavgiften är satt till 40 kr, vilket är en tjuga 
under normal SBR-avgift. 

Förslag kom upp om att placera bin från Tocke-
nön/Tåkenön i västra delen av Hjälmaren. Men 
först ska oberoende testare kolla närmare på des-
sa bin. 

 

Träff för rasgrupperna 

Det har också varit en träff med de olika rasgrup-
perna, närmare bestämt den 26 februari. Idag 
finns det 98 stycken avels och testbiodlare utbil-
dade. Elva av dessa är medlemmar i vår förening. 
Flesta antalet finns inom NordBi. Den 23 maj an-
ordnar Svensk Biavel en instruktörskurs i Linkö-
ping för de som ska utbilda inom rasgrupperna. 
På sittande stol visade tre stycken intresse för 
detta. Du som Ligustica-vän bör uppmärksamma 
att det även blir utbildning i Örebro den 27 juni om 
du vill bli avels och testbiodlare. 

Är du intresserad av insemination så ska du söka 
dig till Linköping den 4-5 juli. Anmäl dig till 
lars@naimell.se 

 

Mål för Svensk Biavel 

Svensk Biavel har för avsikt att under året åstad-
komma följande: 

1. driftsättning av Bidatabasen 

2. registrering av testdrottningar 

3. grundkurser och kalibreringskurser för avels 
och testbiodlare i avelsföreningarnas regi 

4. insemineringskurser, både grundkurser och 
fortsättningskurser 

kurs i genetik i Viebäck (Se rapporter på annan 
plats i LigusticaBladet!) 

Avelsarbetets framgångsfaktorer 

Även på vårt möte denna dag kom vi in på fram-
gångsfaktorer för att lyckas med avelsarbetet. 

Det följande är exempel på sådana faktorer. 

• Val av egenskaper: exempelvis honungspro-
duktion, sjukdomstolerans, rasrenhet 

• Relevant bedömning av egenskaper 
(Utbildning i testbiodling) 

• Säker drottning - och drönarodling (Utbildning i 
dessa båda odlingar) 

• Dokumentation (Utbildning i rapportering) 

• Hantering av inavelsproblematiken (Korrekta 
antavlor) 

Samarbete inom och mellan avelsgrupperna 

 

Idag skiljer vi på olika drottningar. Vi utgår från 
testdrottningar. Utmärkta sådana ska ge avels-
drottningar. Är vi osäkra får vi testa avkomman 
igen. På rasparningsstationerna ska vi ha elitdrott-
ningar och testdrottningar. Dessa kan i sin tur ge 
bruksdrottningar som får friparas. 

Idag har vi inom Ligusticabiodlarna sju testerier 
igång med totalt 49 testdrottningar. Du som har en 
bigård med ett tiotal tillgängliga samhällen kan 
ställa upp som testbiodlare. Ersättning utgår med 
100 kr per drottning. 

Frågan uppkom om det är rätt att göra avläggare 
och tillsätta drottningar eller om vi ska tillsätta 
drottningar i ett befintligt samhälle. 

 

Medlemslista 

Medlemslista var också uppe till diskussion. Vi 
bestämde oss för att inte lägga ut alla medlemmar 
på nätet, men väl att alla skulle få en medlemsför-
teckning sig tillsänd. 

 



 

Studiebesök på HF 

Mötet avslutades och sedan följde vi VD Christer 
Ankarlid snällt på ett led. Men en och annan elak 
fråga ställdes dock, bl a när det gällde förvaring 
av prover i ett utrymme där truckar används.  

 

Glädjande för oss honungsproducenter var en 
större efterfrågan på svensk honung. 

Vi lär väl få anledning att återkomma till detta när 
prisbilden har klarnat. 
/ JEJ 

Bilder från stugbygget på Visingsö av P-O Löfqvist. 



Viebäck den 7 Viebäck den 7 Viebäck den 7 Viebäck den 7 ––––    8 mars8 mars8 mars8 mars    

Det var inte riktigt det vädret jag hade tänkt mig 
när det var dags att åka till Viebäck för första 
gången i mitt liv. 

Snö på vägen och snösvängen ute. Väl framme i 
Viebäckstrakten visade det sig att marken där var 
täckt av flera decimeter snö. Tack och lov ingick 
inga större uteaktiviteter, mer än promenaden 
mellan de olika fastigheterna. 

Inkvartering och registrering klarades enkelt av 
tack vare ett vältrimmat par, Lars Naimell från 
Svensk Biavel och Ingela Sjöberg  kursgårdsan-
svarig. 

Redan vid inledningen på kursen klargjorde Lars 
att han hade för avsikt att dela ut och samla in 
kursenkäter båda dagarna. Allt med avsikten att 
förbättra de kurser som Svensk Biavel håller. 

 

Bert Thrybom inledde kursen 

Bert Thrybom som blev med bin för sextioett år 
sedan var först ut bland föreläsarna. Under hela 
sin studieläkartid höll Bert bin. Genetik har alltid 
intresserat Bert, vilket också har präglat hans yr-
kesval inom medicinsk genetik och pediatrik. 

Inseminering lärde han sig inledningsvis i Dan-
mark. 

Bert har haft upp till 100 samhällen, men har nu-
mera 10-20 samhällen. 

Denne förträfflige man har lärt mycket om biodling 
genom att läsa 7:e upplagan av Alexander Lund-
grens ”Lärobok i biskötsel”. Han har också träffat 
på kamikazebin, även i den egna bigården. 

 

Lösning på problemet - Avelsarbete 

Bert vill definitivt ta död på myten att arga bin ger 
mera honung. Förr gav de bara 10 kg, vilket är 
betydligt mindre än vad dagens behagliga bin ger. 
Du ska inte behöva ha dubbla långkalsonger och 

eternit i baken för att kunna vara tillsammans med 
dina bin. 
 

Vad är då lösningen på dessa problem: 

Även enligt Bert Thrybom heter lösningen avels-
arbete. 

Kontrollerad parning av döttrar efter selekterade 
drottningar med selekterat drönarmaterial är en 
väg till större skördar med lättarbetade bin. 

Men det krävs också andra ingredienser i denna 
mix, nämligen samarbete mellan biodlare, vilket 
inte heller är nog. Även drottningodlare når längre 
om de samarbetar. Det krävs också administrativt 
arbete med stamtavlor och skötselkort. Att försöka 
belasta minnet med mer än någon enstaka kupa 
är något som inte ens någon klarar av. 

 

Avelsarbete hjälper naturen 

Visserligen har naturens egna avelsarbete inriktat 
på överlevnad och klarat många katastrofer. Men 
det går att förbättra naturens egna arbete genom 
avelsarbete. Det är först de senaste tio till tjugo 
åren som vi har hållit på med strukturerat avelsar-
bete. 

Använder vi en modell, en uttänkt strategi, för vårt 
avelsarbete så kan vi undvika inavel. 

Historiskt sett innebar det en negativ avel när man 
avdödade samhällen med svavel för att ta vara på 
honungen. Det går inte heller att odla bin på en 
enskild egenskap som t ex färg. Tro det eller ej, 
men ännu idag förekommer det att biodlare tror 
att färg på bin hänger samman med goda egen-
skaper. En genetiker brukar benämna det han ser 
som en fenotyp. 

 

Några termer och definitioner 
Supersystrar: samma mor och far (75% släktskap) 

Helsyskon: Samma mor och fäder (drönare) här-
stammar från samma drottning (drönarmoder) 

Jan-Eriks tankar och reflektioner från Svensk Biavels kurs i Avelslära och Genetik, mars 2009 



En superfamilj består av ett antal underfamiljer, 
grupper av supersystrar. 

Bisamhället: Grupper av underfamiljer med sam-
ma moder men med olika fäder. Bisamhället är 
alltså ingen genetiskt homogen enhet. 

Arbetsbin är halvsyskon. 

 

Det är alltså möjligt att drottningar från samma 
samhälle även kan variera genetiskt beroende på 
vilken underfamilj de kommer ifrån. Du kan också 
uttrycka det så att systerdrottningar inte är gene-
tiskt identiska. 

 

Avelsvärde 

När man bedömer en avelsdrottnings avelsvärde, 
bedömer man hennes eget samhälle och första 
generationen (F1) döttrars samhälle och om möj-
ligt nästa generations drottningars samhälle. Då 
ska inte drottningarna träffa herrar på egen hand 
utan fortplantningen ska ske genom inseminering. 

Avelsvärda drönare härstammar från systerdöttrar 
till avelsvärda samhällen 

 

All selektion måste utgå från ärftliga egenskaper. 
Dessutom bör miljöfaktorer, såsom klimat, drag-
förhållanden och skötsel vara så likartade som 
möjligt för att det ska gå att göra en riktig bedöm-
ning. När du bedömer samhället ska även upp-
ställningen av kuporna vara likvärdiga. 

Glöm inte heller att selektion för en egenskap kan 
leda till selektion mot en annan egenskap. 

 

Bert Thrybom kan med sin rika erfarenhet defini-
tivt hävda att planläggning av avelsarbetet är nöd-
vändigt. Sätt upp realistiska mål och arbeta med 
egenskaper i en gen! Detta är relativt lätt att nå 
framgång med detta arbetssätt. Arbetar du med 
egenskaper i flera olika gener, i skilda kromosom-
par, är du inne på ett knivigt område. 

Önskvärda egenskaper 

Som biodlare vill du gärna ha bin som producerar 
mera, fromma bin som gör det lätt att arbeta vid 
och i bikupan, de ska klara vintern bra och när 
våren är där ska de vara friska och motstånds-
kraftiga. Det är givetvis också bra om de har låg 
foderförbrukning, dvs att det finns mycket foder 
kvar till våren. Några svärmar vill vi inte ha och så 
vill vi givetvis att de ska sitta kvar på ramen (utom 
då det är dags för skattning!). Vi vill också att bina 
har en lång livslängd. Rensningsförmåga är också 
en egenskap som påverkar hur mycket honung 
det blir under en säsong. 

 

Som biodlare märker du snart att honungsproduk-
tionen påverkas av bl a hur de har övervintrat, hur 
många bin du har i bikupan, om bina är friska, att 
de inte svärmar i första taget osv. 

Det är dessa egenskaper hos bina som du kan 
försöka påverka genom avelsarbete. 

Det är viktigt att du kan mäta egenskaperna. 

Hur mycket foder bina har kvar till våren kan du 
givetvis mäta med våg. När det gäller svärmning 
får du hoppas på att någon sådan inte kommer. 
Hoppas att antalet svärmar stannar vid noll. An-
vänd dig inte av svärmdrottningar i biodlingen, 
säger Bert Thrybom bestämt. 

 

Yngelsättningen påverkar givetvis samhällets 
storlek och går att mäta. En bra yngelsättning pe-
kar på att drottningen har förstått sin uppgift. 

Med frysning/pricktest kan du själv mäta rens-
ningsförmågan även om du behöver insektsnålar 
och gott om tid. 

 

Vill du mäta binas livslängd kan du gå till väga på 
följande sätt. 

Märk ca femtio ungbin när du ser att de börjar fly-
ga. Observera sedan dessa bin hur länge de kom-
mer åter till kupan på flustret. Försök också att ta 



reda på när på dygnet de flyger. 

 

Inseminering 

När det gäller parning så inseminerar Bert en hel 
del drottningar. Det går att använda sperma från 
ett fåtal drönare, men också upp emot 300 olika 
drönare används ibland. Givetvis finns det risk för 
inavelseffekter vid insemination. Men det går ock-
så att anrika egenskaper på detta sätt. 

Vid insemination söver man drottningen två gång-
er på hennes sjunde levnadsdag. Den drönar-
sperma som används kan vara dagsfärsk. Men 
det går att förvara den flera veckor. 

Det finns olika inseminationsmetoder beroende på 
vilken sperma man använder. Insemination med 
långtidsförvarad sperma, en-drönarinsemination, 
insemination med homogent blandad sperma, in-
semination av drönarmoder, inseminaton av drott-
ning med egna drönare, insemination med dröna-
re från arbetsbin, insemination av drottning utan 
närvaro av bin, insemination med sperma från an-
nan drottnings spermateca, insemination av F1 
drottning med drönare efter systrar till F1-
drottningen. 

Vilken metod man väljer beror på vilket resultat 

man vill uppnå. 

 

Vilken parningsstation ska jag använda mig 
av? 

På en parningsstation är det bäst med utvalda 
drönare från en grupp systerdrottningar. 

Om du placerar dina ungdrottningar på en par-
ningsplats ska du förvissa dig om att det finns drö-
nare från flera linjer. Det gör inte heller något om 
det finns drönare från närområdet. 

En och samma drönare har inte flera sorters sper-
mier, utan de är exakt lika. 

 

Slutord 

Allting har sin tid. Tidigare har jag personligen inte 
intresserat mig för biavel. Kanske är det någon 
mera än undertecknad som blivit intresserad av 
biavel tack vare Bert Thrybom. Du lyckades få 
mig intresserad Bert! 

 

Jan-Erik Jansson 

Fram för flerfaldig parning! -  
Per Ideströms föredrag. 
 

Nummer två på föreläsningslistan i Viebäck var 
Per Ideström. Per arbetar på Skatteverket och har 
så gjort sedan 1983. Det tog litet mer än tio år in-
nan han riktigt förstod vad han sysslade med när 
det gäller biodlingen. Men det var inte i badkaret 
utan i bigården han gjorde denna upptäckt. 

Sedan ett tiotal år har denne man försökt delge 
andra av sina upptäckter genom att skriva artiklar 
i ämnet biodling. På senare år har det nordiska 
biet intresserat honom. 

 

Målsättning - rasgrupperna 
 

Per har tittat på vad de olika rasgrupperna har för 
målsättning. 

Buckfast vill bevara och utveckla Buckfastbin en-
ligt Broder Adams modell. Carnica-gruppen ska 
tillhandahålla bin med de bästa möjliga egenska-
perna. Den nordiska gruppen arbetar med fyra 
ord: inventera, urskilja, återskapa och sprida. 

(Varför har inte Per Ideström hittat något om  Li-
gustica-gruppens målsättning undrade vår ordfö-
rande PO Wagnsgård? Är vi otydliga i vårt bud-
skap eller är målsättningen bara svår att hitta? 
Per hade inget svar på den frågan.) 



De metoder som grupperna använder sig av kan 
sammanfattas i följande: 

Parningsstationer, linjeavel, skarpa biurval, syster-
serier med drönarmödrar. Dessutom förekommer 
en ganska omfattande import, både legal och ille-
gal. 

 

Nordiska bigruppen sysslar med indexmätningar, 
ving-, cubital och discoidal-index för att försöka 
säkerställa rastillhörighet. 

 

Specifikt för nordiska biet tittar gruppen också på 
den svart-bruna färgen, behåringen som är längre 
än för övriga biraser. Intressant är också biets 
bruksegenskaper gällande svärmning, tempera-
ment, kakfasthet, kalkyngel och skörd. 

 

Biraser 

Biets historia är mer än sex miljoner år gammal. 
Idag finns det nästan ett trettiotal olika underarter 
konstaterade till Apis mellifera. Kanske har du 
hört om följande underarter: ligustica, caucasica, 
cypria,sicula, scutella, unicolor, pomonella, capen-
sis? 

Evolutionens fyra drivkrafter har gett bin anpassa-
de till olika naturtyper. 

Darwins efterträdare pratar om naturlig selektion, 
genetisk drift, genflöde och mutationer (anlags-
förändring). Det är de två sista som står för ut-
veckling. 

 

Naturlig selektion 

Den naturliga selektionen dominerar i stora popu-
lationer. Där är alla individer olika varandra. Indivi-
der med fördelar favoriseras och det är då deras 
avkomma som förs vidare i högre utsträckning. 
Här gäller den flerfaldiga parningen. 

 

Genetiska driften 

Den genetiska driften dominerar i små populatio-
ner. Ett försök att förklara den genetiska driften 
skulle vara att denna drift är de förändringar som 
inte beror på om egenskaperna som generna ger 
är till fördel eller nackdel för organismen. 

 

Genflöde  

är när gener överförs från en population till en an-
nan population av samma art. Då flera populatio-
ner utbyter gener mellan varandra i en kedja kan 
det uppstå en rascirkel. Genflöde är den enda 
evolutionsprocessen som gör populationerna ge-
netiskt mer lika varandra. Genflöde gör också att 
genpoolerna blir större. Genflöde uppstår när indi-
vider migrerar. Genflödets intensitet beror bland 
annat på hur svårforcerade de geografiska barriä-
rerna är 
 

Genetisk variation 

Genetisk variation är en förutsättning för evolu-
tion. Anlagsförändringar eller mutationer innebär 
en ärftlig förändring i könscellerna, en form av ge-
netisk variation.  Dessa mutationer kan vara posi-
tiva, negativa, neutrala, av makrokaraktär eller 
mikrokaraktär. 

Glöm inte heller att små genetiska förändringar 
kan ge stora konsekvenser för individen. 

 

Då en och samma drottning står för hela samhäl-
lets fortlevnad är den flerfaldiga parningen av 
största vikt. Hos oss människor kan den väl en-
dast förekomma vid insemination och att då flera 
ägg blir befruktade. 

Forskning har konstaterat att en bidrottning parar 
sig med i genomsnitt 12 drönare. Det kan vara 
mer än 40 drönare inblandade. För jättebiet är 
den siffran 102 drönare. 

 



Artificiell parning 

Artificiell parning arbetar generellt med få avelsfa-
miljer, inavel, inseminering, likriktning. 

Per Ideström ser detta som ett ofördelaktigt sätt 
att arbeta mot evolutionen. 

 

Mera flerfaldig parning! 

Enligt Per är det viktigt att ha genpooler (levande 
genbanker). Dessa får inte vara för få till antalet. 
Fem stycken är ett minimum. På  parningsstatio-

nerna måste det generellt finnas flera drönarlinjer. 

Det är inte fel att inrätta Tolerance Matings Sta-
tions (TMS) på flera ställen i landet. Det är inte 
tillräckligt med Bond-projektet på Gotland. Flera 
studier visar att det inom ett tiotal år uppstår ett 
jämviktsförhållande mellan kvalster och bin. Men 
låt då naturen ha sin gång och tillåt den flerfaldiga 
parningen! 

 

Jan-Erik Jansson 

Doktor Kerstin och binDoktor Kerstin och binDoktor Kerstin och binDoktor Kerstin och bin    

 

Kerstin Ebbersten är doktor på bin, numera hand-
läggare på Jordbruksverket när det gäller bifrågor. 

Kerstin avråder oss från att läsa avhandlingen 
som gav henne en doktorstitel. I många stycken 
är den så svår att förstå att även hon har svårt att 
hänga med när den inte längre är aktuell i hennes 
medvetande. 

 
Vi hade hört det förut den här helgen. Men det tål 
att upprepas att det krävs genetisk variation för 
att det ska ske en utveckling. 
 

Det händer att vi talar om avelsstruktur. I detta 
begrepp ligger hur parningen sker, fördelningen 
mellan hanar och honor, generationsintervall och 
uppdelning i underpopulationer. 

 

För att det ska ske en förändring av generna i en 
population så krävs en hel del som t ex migration, 
mutation, selektion och genetisk drift. 

 

Bisamhället 

Bisamhället består av en moder, bidrottningen, ca 

500 bärare av könsceller, drönare och runt 50 000 
arbetare. Om inget annat skulle inträffa så skulle 
bisamhället ha evigt liv. Det som händer är att 
dess invånare byts ut med jämna mellanrum. 
Samhället är således en superorganism. 

 

Det normala sättet för bin att para sig, slumppar-
ning med kanske upp till 30 olika drönare, ger stor 
genetisk variation mellan de befruktade äggen 
som ger upphov till arbetsbin. En och samma 
drottning kan ge upphov till många tusen avkom-
lingar, medan drönarna efter en drottning bara 
räcker till att para ca 10-25 drottningar. Bland bin 
är det alltså drottningen som är den viktiga indivi-
den, tvärtemot t ex hos kor, där tjuren är den vikti-
ga. 

 

Allt avelsarbete innebär en balansgång mellan 
nya gener, evolutionen och utveckling. 
 

Den avel som är ledande idag inom biaveln, sta-
tionsparningen (typ Hallands Väderö), riskerar att 
öka släktskapet inom samhället.  Vi har då skilda 
han- och hondjurspopulationer. Det finns också 
risk för inavel och genetisk erosion.   Är detta håll-
bart i längden? 

 



Varför genetisk variation? 

Bin har  extremt god förmåga att bibehålla den 
genetiska variationen tack vare systematiskt över-
lappande variationer, samlandet av sperma i sper-
mablåsan, flera åldersklasser i bisamhället som 
ger ett långt generationsintervall, könsallelerna 
(alternerande anlag gällande kön) vilket reducerar 
inavel, flerparning, stilla drottningbyten och sam-
hällsbildningen. 

Byter vi många drottningar så tappar vi en mängd 
genetisk variation. Låt drönarna från en drottning 
komma fram innan du byter drottning! Binas över-
levnad under miljontalsår  beror kanske på den 
genetiska variationen. Dock finns det hopp om att 
variationen återbildas om tiden får verka. 

Att röra könsallelerna kan få ödesdigra konse-
kvenser. Det finns otroligt starka evolutionära skäl 
till deras existens. Ju fler könsalleler och drönare 
en drottning ”bär på” desto bättre blir det. 

 

Släktskap 

Släktskapsförhållanden kan uttryckas med deci-
maltal på följande sätt: 

Halvsyskon 0,25, helsyskon 0,50, supersyskon 
0,75, mor-dotter 0,50, drönare-dotter 1,00. 

Om du tittar på samhällets släktskap varierar des-
sa tal för arbetsbina från 0,25 -0,75. 

Normalt är dessa tal 0,35-0,55 för hela samhället. 

Släktskap i nedstigande led är alltid exakt, medan 
det i sidled varierar med ett medeltal. 

Släktskap betyder andelen gemensamma gener 
mellan två jämförda individer. 

 

När vi pratar om inavel gäller detta antalet identis-
ka gener. 

 

Kerstin Ebbersten menar att vi ska arbeta för mo-
deller som samlar på gener som har betydelse för 
det goda. Arbetar du däremot för att samla gener 
så ger det begränsningar. Är det möjligen så att vi 
har samlat gener och på det sättet begränsat de 
egenskaper som gör bin motståndskraftiga mot t 
ex varroa? Friska bin har en stor genetisk varia-
tion. 

Om du tappar 95% av en art så tappar du också 
en stor variation som ändå finns inom arten. In-
sektsarterna består år efter år, generation efter 
generation. Bina finns i olika varianter på olika 
platser i vår värld. 

 

Goda råd 

Slutligen några goda råd från Kerstin Ebersten: 

• Byt boplats för dina bin 

• Låt släkten få dela på sig och bo på flera 
olika platser 

• Se till att det blir parning över generations-
gränserna 

• Slå ut de samhällen som inte fungerar 

 

Allt hänger ihop. Arter samverkar mellan sig och 
med marken, vattnet och stenarna 

Var stolt som biodlare! Du är en otroligt viktig del i 
det livsuppehållande systemet! 

/JEJ 



Lunds drottningodlingsklubb Lunds drottningodlingsklubb Lunds drottningodlingsklubb Lunds drottningodlingsklubb ————    
ett praktikfallett praktikfallett praktikfallett praktikfall    

 

Lunds biodlare är lyckliga. De har en drottningod-
lingsklubb som fungerar, inte bara igår och idag, 
utan även för en lång tid framöver. 

Under lördagskvällen berättade Sven-Åke Nilsson 
om det praktiska arbetet i klubben: Flera små 
praktiska tips fick vi oss till livs. Bara detta att slå 
ut bin på kuptaket och ta vara på de bin som blir 
kvar som invånare i en drottningodlingskupa var 
värt en hel del för min personliga räkning! 

Under söndagsförmiddagen berättade sedan 
Bengt Andreasson om framväxten av både det 
praktiska arbetet i klubben plus de bakomliggande 
teoretiska grunderna. 

 

Starten 

Det låter enkelt att satsa en tusenlapp, söka 
pengar från Palmbladsfonden, göra besök och 
sätta upp en plan! Men det kräver att det görs 
också! 

Klubbens målsättning är att man ska ge medlem-

mar i Lunds biodlareförening tillgång till avelsma-
terial för drottningodling av bästa möjliga kvalité. 

Odlade drottningar ska vara lämpliga för friparning 
och ge samhällen med gott temperament och god 
avkastning. 

 

Egenskaper 

De egenskaper som klubbens medlemmar har för 
ögonen är vårutveckling, temperament, svärmten-
dens, nosema, honungsskörd, kakfasthet och ut-
rensningsförmåga. 

Man jobbar med utavel, dvs bina har inget släkt-
skap. Vidare väljer man ut samhällen som visar 
goda egenskaper när det gäller ovan nämnda 
egenskaper. 

Man räknar ut R-tal när det gäller samhällets 
skörd och utgår då ifrån medeltalet för bigården 
där bina finns. Vidare gör man nosematester och 
utrensningstester. 

Hela tiden gäller det att ha full koll på härstam-
ningen och givetvis finns allt noga bokfört. 

 

 

25 års avelsarbete tillsammans
1983-2008

Lunds Biavelsklubb
Bild: Bengt Andréasson 

Sven-Åke Nilsson är nr.3 
från vänster på bilden. 



Planer 

Det finns också en noga uppgjord parningsplan, 
vars grund står att finna i den avelsplan som görs 
utifrån det material man samlat in från föregående 
år och som sedan bearbetats. Sedan tillkommer 
också ett uns av känsla. 

 

När du läser detta är denna avelsplan genom-
gången och kompletterad sedan tre månader. 

I maj gör klubben en uppföljning och korrigering 
utifrån vad som praktiskt har hänt under våren. 
Sedan är det också viktigt att komma fram till en 
sambedömning. Man skulle kanske kunna säga 
att drottningodlarna kalibreras så att bedömning-
en sedan blir likartad. 

Äntligen har det blivit dags för det praktiska arbe-
tet med drottning och drönarodlig. 

Drottningar insemineras eller stationsparas. Bina 
gör sitt och människan bedömer och dokumente-
rar. Detta ska rapporteras in och sammanställas i 
en resultatrapport. Inte nog med detta utan det 
ska också skrivas en invintringsrapport. 

De litterära egenskaperna hos drottningklubbens 
medlemmar kommer fram då de skriver resultat-
rapporten i prosaform om varje drottning. 

Sedan är det också dags att komplettera stamtav-
lor. 

 

Databas 

Till sin hjälp har klubben en databas, där resulta-
ten från invintringsrapporter och resultatrapporter 
förs in. Här håller man också reda på härstam-
ningen för drottningen. Likaså hur hon har parats. 
Koderna är följande; S för inseminering, P för par-
ningsstation och F för friparning. 

 

 

Slutsatser 

Vilken nytta har då biavelsklubben gjort? Tack 
vare väl ifyllda diagram är det lätt att se att 
honungsproduktionen för friparade drottningar 
från denna klubb ligger över medel på rapportera-
de siffror. Det går också att se att vinterförlusterna 
för dessa drottningar är lägre än genomsnittet. 

Honungsproduktion forts
Honungsskörd från samhällen med friparade drottningar jfr med SBR statistik för Skåne

y = 0,6275x + 47,865

y = 0,3963x + 29,338
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För det framtida arbetet vill klubben gärna ha bätt-
re och modernare metoder att tillgå. 

 

Framgångsfaktorer 

Vad är det för faktorer som har gjort arbetet fram-
gångsrikt? Bengt väljer själv att ta fram följande 
faktorer: Val av vilka egenskaper man arbetat 
med, relevant bedömning av egenskaper, säker 
drottning och drönarodling, inseminering, hanter-
ing av inavelsproblematiken, samarbete och nog-
grann dokumentation efter fix mall. 

 

Bengt Andreason menar att avel ska ske på så-
dant som har betydelse för honungsproduktionen. 

 

Jan-Erik Jansson 

 

Bild: Sven-Åke 
Nilsson. 

 
Parningskupor i 
hemmabigårdens 
parningsplats 



LigusticaBladet har fått möjligheten att publicera Sven-Åke 
Nilssons föredrag från kursen i Viebäck — och som kom-
mer här med några bilder. /LN 
 

Min drottningodling.Min drottningodling.Min drottningodling.Min drottningodling.    
Sven-Åke Nilsson / ord & bild 

Att producera drottningar med hög kvalité är en av 
grundförutsättningarna för en framgångsrik avel. 
Det räcker inte med att drottningarna har rätt mo-
der och rätt parning. Drottningarna skall dessutom 
vara av sådan kondition att de visar sina ärvda 
egenskaper fullt ut under de kommande åren. 
Skulle brister i drottningens uppfödning begränsa 
samhällets produktion finns risken att man skyller 
på de ärvda egenskaperna och då helt i onödan 
kastar bort goda gener. 

 

Min drottningodling sker i drottningriktiga samhäl-
len. För att minska tidsåtgång använder jag en 
metod som kombinerar snabbkokaren med odling 
i skattlådan. Hela proceduren tar inte mer än 2 
timmar. 

 

Jag flyttar några ramar med yngel, pollen och fo-
der till en sk. odlingslåda och skakar därefter ner 
bina från alla yngelrummets ramar. Drottningen 
sätter jag tillbaka till yngelrummet. Odlingslådan, 
med spärrgaller under, sätter jag ovanpå skattlå-
dorna. Lister med 20 - 30 omlarvade cellkoppar 
sätter jag in efter ca en timma. För att förhindra 

uttorkning av larverna lägger man larverna i en 
vattendroppe. 

 

Antagningen blir bäst i samhällen som är i tillväxt. 
Vidare skall samhällets hälsa vara på topp. Inga 
sjukdomar eller behandlingar som sätter ner am-
binas förmåga att mata drottningcellerna får före-
komma. Skulle draget vara dåligt måste man 
stödfodra, helst med honung. 

 

Kläckningsskåpet får ”ta över” så fort cellerna har 
täckts dvs efter 5-6 dagar. Där skall det vara rätt 
temperatur, 34,5 C, och rätt luftfuktighet, 70 – 80 
%. Viktigt är att luften i skåpet fläktas runt så att 
man får en jämn temperaturfördelning över alla 
cellerna utan onödigt drag. Fläkten får inte orsaka 
vibrationer i skåpet och värmekällan får inte stråla 
direkt mot cellerna. 

 

Då drottningarna kläcks skall de ha tillgång till en 
droppe honung och en droppe vatten. Då klarar 
sig drottningarna bra i sina burar under i varje fall 
24 timmar. 

 

För att minska behovet av bin för parningen an-
vänder jag en kassett enligt Stig Nordbecks kon-
struktion. Bina hämtas från samhällen som fått 
mellanväggar i skattlådan. Ramarna skakas över 
ett bihustak med möjlighet för de gamla bina att 

Hembyggt kläckskåp 



flyga hem. Byggbina som stannar kvar har rätt 
ålder för kassetterna. De sprayas med lite vatten 
och förpassas ner i kassetten, ung. två dl, tillsam-
mans med ungdrottningen. 

 

Kassetterna laddar jag med strösocker som fuk-
tats med flytande honung. Överst ligger dock fo-
derdeg, gjord på florsocker och honung. Detta fo-
der räcker till för att samhället skall bygga ut sin 
vaxkaka. Sen klarar sig samhället på strösockret. 

 

Kassetterna får stå källarsvalt under två nätter. De 
behöver vattnas på andra dagen och på tredje 
dagen kan man sätta ut kassetterna utan att bina 
hittar hem till gamla kupan. Placera dem inte nära 
en bigård med hänsyn till röveririsken. 

 

Kassetterna sitter parvis under en ”huva” hoplim-
mad av av 3 cm Styrofoam som ger en helt över-
lägsen isolering. Detta är viktigt för att drottningen 
skall kunna ges rätt temperatur efter parningen då 
hennes sädesblåsa skall fyllas. En enkel träbotten 
ger en lagom ventilation. 

 

Då drottningen kommit igång med äggläggningen 
och de först larverna är täckta, är det dags att 
märka och vingklippa och tillsätta henne i sitt pro-
duktionssamhälle. Kassettbina slår jag till ett sam-
hälle. Kassetterna kokar jag i kaustik soda för att 
avlägsna all smitta och göra dem färdiga för nästa 
säsong. 
 

/S-Å N 
( Samtliga bilder av Sven-Åke Nilsson ) 



Bivax är en ren naturprodukt (bivax 
har E-nummer E 901, som är ett po-
lerande eller skyddande tillsatsäm-
ne) som enbart produceras av 
honungsbin av släktet Apis. 
  
Bivax är inget rent fett utan innehål-
ler olika fettmolekyler, men även s.k. 
estrar, alkoholer och syror. Bivax 
innehåller flera hundra olika ämnen 
och detta gör vaxet helt unikt och 
enastående. Några latinska benäm-
ningar är Cera flava (gult vax), cera 
alba (vitt vax), cera citrina och cera 
dealbata. Ordet cerat härstammar 
från latinets cera (vax), men det an-
ses att det var grekerna som först 
började använda bivax i salvor och 
cerat.  
 
Bivax kan klassificeras generellt i 
Europeisk typ eller Orientalisk typ, 
skillnaden är endast olika förtvål-
ningsvärden, med ett lägre värde för 
den Europeiska typen. Rent bivax är 
i rumstemperatur ett fast material 
som ger ett tvåligt men inte fett in-
tryck. I kyla blir bivax hårdare och 
sprödare, vid kroppstemperatur 
mjuknar det. Brottytan är kornig och 
matt.  

 
Grekerna använde bivax för att täta 
läckor på sina skepp. När Odysseus 
närmade sig sirenernas ö, fanns 
därför bivaxet nära till hands. Odys-
seus täppte till besättningens öron 
med bivax för att de inte skulle bli 
galna av sirenernas sång.  
 

Ikaros tillverkade sig ett par vingar 
som han fäste med snören och bi-
vax, men han flög för nära solen så 
att vaxet smälte, vingarna lossnade 
och Ikaros föll i havet och drunkna-
de.  

 
Såväl honung som bivax användes 
under forntiden för mumifiering. Per-
ser och skyter täckte de döda krop-
parna med bivax innan dessa be-
gravdes.  

 
I Sverige finns det arkeologiska läm-
ningar som tyder på att man utvunnit 
vax från vilda bisamhällen åtminsto-
ne sedan bronsåldern. Senare un-
der medeltiden uppmuntrade kyrkan 
bruket att dricka mjöd eftersom det 
säkerställde att bönderna ägnade 
sig åt biodling och kunde leverera 
bivax. Under medeltiden blev det 
tradition att skörda honung och vax 
på Mosesdagen den 4 september.  
 
Efter reformationen minskade kyr-
kans behov av vax och Sverige bör-
jade då i stället exportera bivax. 
Inom den katolska kyrkan behövdes 
det stora mängder bivax, vilket gjor-
de att insamling från bin inte alltid 
räckte till. Kyrkan tog ofta emot tion-
de i bivax men hade även egna bi-
odlingar.  
 
Långt in på 1900-talet fick ljus som 
skulle användas i katolska kyrkor 
inte innehålla något annat än bivax. 
Numera får även andra typer av vax 

Visste Du detta—om Bivax ? 

 

Sammanfattning  

Bivax är en ren natur-
produkt som enbart 
honungsbin kan produ-
cera. 

Bivax innehåller flera 
hundra olika ämnen. 

Honungslukten i bivax 
består av ca 50 olika 
aromämnen. 

Redan på bronsåldern 
använde människorna 
vax i Sverige. I Egypten 
användes både honung 
och vax för balsame-
ring av faraonerna. 

Det är ungbin som pro-
ducerar vax från vax-
körtlarna på bakkrop-
pen och det åtgår 8 
gram honung för att 
producera 1 gram vax. 



användas; inom vissa givna ramar beroende på 
vad kyrkljusen ska användas till. Vanligt folk an-
såg att stumpar av kyrkljus hade magiska egen-
skaper och använde dessa inom folkmedicinen,  
t ex för att smörja olika hudåkommor med.  
 
Man ägnade sig även åt spådom och tolkade in 
olika föreställningar beroende på hur ljuset brann 
och veken rörde sig. Kyrkan underblåste även 
denna folktro genom att beskriva vaxet som en 
symbol för den obefläckade avelsen.  

 

Konsten att spå i vax kallas keromanti och går till 
på samma sätt som när man spår i tenn eller ägg-
vita, men att spå i vax anses vara den ursprungli-
ga metoden. Smält vax hälls i kallt vatten och av 
de former som bildas försöker man tolka ut magis-
ka symboler och budskap. 
 
Priset på vax har minskat under tidens gång. På 
1460-talet kostade ett kilo bivax tio örtugar, vilket 
motsvarade priset för tre unga får. På 1570-talet 

kostade samma mängd bivax 14 öre, eller 4-5 får. 
I början av 1800-talet kostade ett kilo vaxljus, (dvs 
bearbetat bivax) 99 skilling riksgälds, vilket var 
priset för 80 ägg. 2007 kostar ett kilo bivax för 
konsument från 150-250 kr, vilket motsvarar mel-
lan ett och två kilo fårkött. 

Bivax produceras av ungbin mellan åldern 12 da-
gar till ca.17-18 dagar. Efter det tillbakabildas de 8 
vaxkörtlar som finns på buksidan mellan bukseg-
menten 4 till 7 på bakkroppen.  
 
Färskt vax är glasklart och färglöst men efter be-
arbetning av arbetsbina blir vaxet gulaktigt eller 
brunaktigt beroende på olika färgämnen 
(karotiner) och pollen och propolis inblandning.  
 

En färsk vaxskiva är ca 3 mm lång och 0,1 mm 
tjock—så det går åt ca 1100 st vaxskivor för att få 
ihop till ett gram vax. För att producera 1 g vax 
behöver bina äta ca 8 g honung. Det går åt ca 9 g 
per dm2 cellbygge och ca 21 g vax för att härbär-
gera 1 kg honung.  



Den principiella kemiska formeln för vax är 
C15H51COOC30H61, men det exakta innehållet i bi-
vax är fortfarande delvis okänt. Man anser att rent 
bivax består av ca 300 olika komponenter. Rent 
vax har en smältpunkt mellan 620—640 C och att 
det varierar beror på att de ingående ämnenas 
sammansättning varierar. Specifika vikten ligger 
mellan 0,960 till 0,968, dvs. vax flyter alltid på 
vatten.  

Eftersom vax är dyrbart så händer det tid efter an-
nan att man försöker förfalska vaxet genom olika 
tillsatser som stearin, talg, parafin, harts eller 
växtvax (vanligen carnaubavax från en brasiliansk 
palm) . Vaxcellväggarna får då oftast sämre egen-
skaper eller vill bina helt enkelt inte använda de 
förfalskade mellanväggarna. 
 
Hur avslöjar man förfalskat vax?  
Ibland kan detta vara svårt, men kallt vax är sprött 
och bryts lätt—när man blandar i tillsatser blir 
”vaxet” ofta segt. Harts ger en blank brottyta i stäl-
let för matt. Rullar man en liten vaxklump så får 
den inte klibba. Tar man den lilla kulan på en 
tändsticka så brinner rent vax med en klar och 
välluktande låga. Om lågan osar eller fräser är det 
vatten eller talg i ”vaxet”. Säkraste metoden är om 

man blandar rödsprit och vatten till en täthet på 
0,963 då ska vaxet sväva i vätskan om den är 
ren. Flyter den eller sjunker så är det fråga om ett 
falsarium. 
 
Förutom vi biodlare, så används rent bivax fortfa-
rande inom kyrkan. Kosmetikaindustrin kan inte 
vara utan vax som används bl.a. i läppstift, smink 
och krämer. Läkemedelsindustrin är en annan stor 
konsument av bivax till överdrag av piller (därav 
E-klassifikationen) och läkemedelssalvor. Träd-
gårdsmästaren kan inte vara utan sitt ympvax. 
Krutindustrin har vax i krutet och även som smörj-
medel på kulor och överdrag på granater och ge-
värsskott. Vid bronsgjutning används vax i en vax-
modell och så vidare. Vax är med andra ord en 
viktig produkt för samhället och som inte kan er-
sättas med annat i vissa situationer. 
 

Läs mer om Vax på sidorna 308 och framåt i nya 
boken om Biodling. Den kan passa på att köpa 
när du besöker SBR i Mantorp. 

 
/LN  

Detta är vårt första professionellt tryckta nummer av LigusticaBladet. Vi planerar att ha utgivning av 
två större nummer av denna typ i A5 som du håller i din hand just nu. Vi har valt ut Kopieringsbyrån i 
Nässjö som vi tror kan möta våra krav på ett medlemsblad som ska ha hög tryckkvalité. Detta num-
mer har vi valt att trycka utan färgbilder och endast i ”svart-vitt”. Den som vill se LigustcaBladet i färg 
har möjlighet till det på hemsidan: www.ligustica.se.  

Redaktionen fått kloka råd och 
en del praktisk hjälp för att ”få 
till det hela” av Stig Hansson 
som är ägare till företaget. Stig 
har sina ”rötter” i den ideella 
föreningsvärlden och har bl.a. 
tryckt flera medlemsblad åt lo-
kala biodlareföreningar. Vi hop-
pas på ett ömsesidigt positivt 
samarbete med Stig. /LN 



Först lite i tydliga punkter och om det tekniska; 
1. NC-kassetten monteras i en ram, helst så smal 
att du bara behöver ta bort sommarluckan när du 
skall använda kassetten. (Se bild till höger). 

2. Häng först kassetten i en skattlåda, så att bina 
får sätta sin prägel på den. En vecka brukar 
räcka. Nu är den klar att användas. 

3. För att man lätt ska kunna arbeta med drottning 
odling hålls avelssamhället på en rimlig nivå. Yng-
elramar tas bort under försäsongen, men se till att 
samhället blir övervintringsdugligt. 

4. Nu laddar du kassetten med cellkoppar (110 st) 
De larver eller ägg som blir över kan du ju alltid ge 
till någon annan biodlare eller spolar du ut dem 
och återanvänder cellkopparna. 

5. Drottningen släpps in i kassetten, som placeras 
mitt i yngelrummet. Drottningen får nu gå i kasset-
ten 12—24 timmar eller tills hon lagt fullt. Därefter 
tar du bort gallret så hon kan gå ur kassetten och 
fortsätta sin äggläggning i samhället. 

6. Kassetten får nu sitta kvar i yngelrummet till 
dag fyra då äggen börjar kläckas. 

7. Nu är det tid att ta hand om larverna. Vid gynn-
samma förhållanden kan det bli 80 till 100 larver. 
Har man inte behov av så många så kan man 
dela med sig till andra biodlare. 

8 Förbered ett samhälle för att ta hand om larver-
na eller gör en start. Vilken metod du använder 
avgör du själv. Det finns mycket att välja på. Läs 
mer längre fram. Ta cellkopparna från kassetten 
och för över dem till en odlingsram, förslagsvis en 
smalram om du odlar i en skattlåda. Då behöver 
du bara ta bort sommarluckan. 

9. Odlingsramen sätts antingen i en start eller ett 
samhälle. Dag 9-10 förses de täckta cellerna med 
kläckburar på plats eller för över dem till ett kläck-
skåp för att bina inte skall bygga på dem för 
mycket. 

10. Dag 14 placeras cellerna i avläggare, par-
ningskupor eller parningskassetter. 

/ Björn Lundgren 
Fortsättning på nästa sida. 

Om hur man använder NC-kassett på bästa sätt. 

Björn Lundgren, ordf. i Söderköpings bf och en av Östergötlands duktigaste drottningodlare berättar 
om hur han använder NC-kassetten. Björn har odlat drottningar sedan 80-talet. 

Punkt 8: Här syns en odlingsram med fästen för 
hållare och cellkoppar.  
Längst till vänster syns en påsatt kläckningsbur 
som du sätter på först dag 9-10. 

Bild: Björn Lundgren 

Du som har den nya Biboken från SBR hittar mer om drott-
ningodling i kap. 6 



Startlådan finns beskriven i Drottningodling av 
Ivar Hedberg och Drottningodling av Ulf Gröhn. 

Ladda startlådan med en pollenram och en 
honungsram. Från ett samhälle skakar du ner bin 
i startlådan. Helst bin från ramar med öppet yngel. 

Se till att drottningen inte följer med. Stäng lådan 
och ställ svalt i 3-4 timmar. 

Ställ ner odlingsramen i startlådan. Se till att bina 
kommer åt cellerna. Ställ lådan mörkt och fodra 
gärna med extra pollen och honung. 

Björn fortsätter här att berätta om Odling med hjälp av startlåda 

Jag tar en lågnormallåda. Placerar en ram med 
rikligt med pollen och honung, samt en ram med 
täckt yngel utan ägg och larver i lådan. Lämnar ett 
mellanrum mellan dessa ramar så att jag får plats 
med odlingsramen. Sedan fyller jag på lådan med 
bin från ett yngelrum. För att få så unga bin som 

möjligt. Därefter får lådan stå svalt i fyra timmar. 
Därefter sätter jag i odlingsramen. Lådan får stå 
svalt i ett dygn, därefter placerar jag i min bigård 
och gör en flusteröppning på två cm. Bina får bör-
ja flyga. Jag utökar lådan med ramar med utkry-
pande bin. Det beror på hur mycket jag ska odla 
fram. Till hösten har jag ett övervintringsbart sam-
hälle. 

Min Metod 

Ett välmående samhälle med minst åtta ramar 
yngel och en halvfull skattlåda. Ta tre ramar med 
yngel i olika åldrar och en pollenram. Häng des-
sa i skattlådan och låt stå i tre dygn. Ta bort en 
honungsram och gör en spalt mellan två yngel-
ramar så att du kan stoppa ner odlingsramen. 
Stäng skattlådan och vänta tre timmar.  Häng 
därefter in din odlingsram. Efter fem dagar är 
cellerna täckta och kläckningsburarna sätts på. 
Låt cellerna sitta kvar till dag 14. 

Odling i viseriktigt samhälle 

Gör en kraftig viselös avläggare med tio ramar 
med täckt yngel från 3-4 samhällen. Gå igenom 
avläggaren efter åtta dagar och ta bort ev. vice-
celler. Alla celler bör nu vara täckta. Se till att det 
finns tillräckligt med pollen och foder. Ta bort en 
ram och vänta någon timme. Sätt ner odlingsra-
men intill en ram med pollen. Låt odlingsramen 
vara kvar i avläggaren. Efter fem dygn är cellerna 
täckta och kläckningsburar sätts på. 

Odling i viselös avläggare 

Här syns en ”fulladdad” odlingsram med påsatta 
kläckningsburar. Ska sitta på tills drottningen har 
kläckt eller sätter man ner drottningcellen på dag 
14 i en apidea eller avläggare som drottningen 
skall gå i. 

Bild: Björn Lundgren 



 

Gideon Önnestam är ordförande i Svenska Car-
nica Gruppen och han har här haft vänligheten att 
ge LigusticaBladet möjlighet att återge en artikel 
som tidigare varit införd i Gadden ( maj-2007).  
 

Inom Svenska Carnica Gruppen har man två av 
Sveriges duktigaste och mest erfarna drottningod-
lare i paret Hasse och Inger Lindberg. Båda bör-
jade med ett aktivt och systematiskt avelsarbete i 
början av 1970-talet. Under de första åren så av-
lade man fram drottningar som var fromma och 
som gav hanterliga samhällen och samtidigt som 
de gav bra med honung. Hasse berättar att det 
tog några år att få fram en linje som kunde ställas 
mitt i ett villaområde och utan risk för att bina ge 
sig på barn eller husdjur som sprang intill kupor-
na. 

Under årens lopp så har man blivit allt skickligare i 
sin drottningodling och sitt avelsarbete. Tidigt för-
stod man vikten av att ha en drönardominans på 
de parningsplatser man förfogade över. I denna 
artikel så beskrivs den enklaste formen av drönar-
avläggare. Man har fortsatt utvecklingsarbetet av 
tankegångarna och sedan några år tillbaka an-
vänder man sig av en vidareutvecklad modell för 
drönaravläggare, men även denna grundar sig på 
de principer och tankar som redovisas här.  

En viktig framgångsfaktor är det systematiska ar-
bete med dokumentationen som Inger har stått 
för. Alla drottningar sedan mitten av 1970-talet är 
dokumenterade med namn, härkomst och avkom-
ma samt produktionssiffror. Mycket framsynt av 
paret Lindberg att grunda sitt avelsarbete på 
skriftliga fakta för sina beslut. Det är något vi alla 
borde ta efter! 
/LN 

Här börjar artikeln från Gadden maj– 2007. 

Vid all parning så strävar man efter att ha många 
bra drönare på rätt plats. Detta  är ofta problema-
tiskt med tanke på att drönarmödrarna ibland är 
utspridda på olika bigårdar. Att flytta dessa sam-
hällen är tungt och ger också en lägre skörd  på 
grund av den störning som flytten innebär. Men 
med drönaravläggare är det mycket enklare och 
vi ska beskriva metoden här. 
 

I grunden är detta med drönaravläggare en fråga 
om planering och vanligt kunnande att hantera 
bin. Men vi vet av egen erfarenhet att även mind-
re kunniga odlare kommer att försöka så därför 
kommer det att dyka upp en del pekpinnar i be-
skrivningen. Tidsmässigt är det omkring  40 dagar 
mellan drönar ramarnas insättning i respektive 
kupor till första parningen. 

 

Planering och förberedelse 

På våren när bina rensningsflugit gäller det att så 
snart som möjligt bestämma vilka samhällen eller 
drottningar som ska vara med i projektet. Men 
också att se till att andra inte önskade drönare 
blandar sig i det hela genom fel flygning.  

Därför är det läge för att redan nu förbereda möj-
ligheten att spärra alla samhällen med spärrgaller. 
En del samhällen kan vara mycket tidiga med drö-
narproduktionen. När vi ser de första bestiftade 
drönarcellerna i något samhälle så är det dags att 
spärra och att plocka in drönarramarna i de utval-
da samhällena. Det gäller att planera det antal 
drottningar som vi tar drönarramar ifrån. Det mås-
te vara från minst sex stycken drönarmödrar som 
är helsystrar (gärna fler -helst upp till 10) för att 

Drönaravläggare  

Information hur man gör i Svenska Carnica Gruppen    



 

man inte ska missa några alleler. Alla drottningar 
som blir parade på parningsstationen får samma 
arvsanlag, drönarnas mormor.  

I brist på utbyggt drönarvax så tar vi en använd 
vanlig ram och spar några centimeter av det ut-
byggda vaxet upptill när vi skär ut för att ge plats 
för drönarbygget. Lämpligt läge för ramen är en 
eller två ramar in i yngelklotet. 

Bina bygger snabbt ut ramen för att de inte vill ha 
något hål i klotet och oftast går också bestiftning-
en mycket fort. 

Efter fjorton dagar har vi ett antal drönarramar 
som bara väntar på fortsättningen. 

Vi arbetar INTE med samhällena under den tid 
som drönarna är mest flygaktiva.  Tidiga morgnar 
och sena kvällar är bästa tid för ingrepp. 
 

Avläggaren och en del viktiga kom ihåg 

Nu börjar vi med själva drönaravläggaren. Vi är 
hela tiden noga med ordentlig spärrning som var-
ken släpper in eller ut drönare. Och vi planerar 
även för foder till drönarna. Om vi har foder i drö-
narvax  är det helt perfekt. Drönare kan nämligen 
inte äta fullt ut i vanliga celler på grund av sitt sto-
ra huvud. 

Ordentligt med foder och arbetsbin är nödvändigt 
för en bra parning. 

Och i det här fallet ska vi ha skiktat yngel. Det vill 
säga allt från ägg till nästan utkrypande.  
 

 

 

 

 

Att observera!  
 
Yngelramar med spätt yngel måste finnas med så 
att möjligheten att dra upp viceceller finns i avläg-
garen. Dessa yngelceller skapar samhällsbild-
ningen i avläggaren, men de får absolut inte 
kläckas. Bin kan dra fram en drottning på tio da-
gar så vi river cellerna allt eftersom och ger avläg-
garen nya möjligheter genom omlarvning eller en 
ny yngelram.  
 
Om drottningen kläcks och blir parad så blir drö-
naravläggaren i stort sett värdelös efter att den 
drottningen blivit parad. I detta läge motar avläg-
garen ut överflödiga drönare som försöker komma 
in lite varstans i parningssamhällena och stör de-
ras naturliga beteende. (Och vi får för få drönare 
till parningen).  

 
 
Sammansättningen 
 
Så var det dags att plocka samman själva avläg-
garen.  Lämpligen en 10 ramars låda MED 
SPÄRR möjlighet. Först en ram med foder och 
sedan plockar man in drönarramar, vanliga yngel-
ramar och foderramar allt detta med påsittande 
bin. Kolla noga så att ingen drottning följer med.  

Vi räknar med  3-4 drönarramar och lika många 
yngel ramar och resten foder. Se till att fodertill-
gången är riklig. Avläggarens möjlighet till att dra 
in eget foder är liten. 

 

 Flyttning 

Sedan är det bara locket på och att flytta undan 
avläggaren ur modersamhällenas flygområde. 
Gärna med en mörk placering något dygn. Men 
inte på den plats där den ska stå!!   



 

 

Flytt på plats 

Nu är  egentligen det hela klart förutom en mycket 
viktig detalj. 
 

NÄR AVLÄGGAREN SKA FLYTTAS PÅ PLATS  
så har vi troligtvis fått ett antal av traktens drönare 
som sitter på spärrningen och försöker komma in. 
Så det sista vi gör innan flytten är att vi rensar 
bort dessa ”friare.” Tänk sedan på  ventilationen 
vid flytten. 

Omkring en gång i veckan så kollar man fodertill-
gång och hur mycket arbetsbin och drönare som 
finns och vid behov är det bara ATT SÄTTA IN 
NYA RAMAR. Samtidigt kollar man att inga vice-
celler är på väg att krypa ut. Lämpligen  så gör 
man en omlarvning om inte ett rambyte är enkla-
re.  

 

Avslutning 

När det bara är sista parningsveckan kvar så får 
en drottning kläckas och man har ett nytt samhäl-
le när denna är parad som egentligen bara behö-
ver en ordentlig varroa behandling ,om du nu har 
detta problem. 

 

 

 

Allmänt 

Kanske vi också ska påminna om att drönare från 
kläckning behöver omkring 14 dagar för att bli 
könsmogen och att dom behöver möjlighet att fly-
ga för att utvecklingen ska bli så bra som möjligt. 
Och det brukar vi ha med i vår tidsplanering. 

 



Inom Svenska Carnica Gruppen har vi alltid för-
sökt att ge rak och klar information. När nu termen 
drönaravläggare används mer och mer så blir vi 
en aning frustrerade. Metoden har vi använt under 
så många år att vi är mycket medvetna om tekni-
kens fördelar men också om möjligheten att göra 
misstag. Och vi ser ingen anledning att något som 
i grunden är så bra som detta ska få dåligt rykte 
på grund av dålig information. Därför har vi valt att 
redovisa hur VI GÖR INOM Svenska Carnica 
Gruppen. 

 

I sammanhanget så måste vi påpeka att det inte 
är lämpligt att rycka ur enstaka delar av beskriv-
ningen då detta kan bli helt fel. Använd gärna vår 

erfarenhet men om du kopierar eller skriver av så 
skall källan Svenska Carnica Gruppen/Lindberg 
alltid anges. Med andra ord så är det copyright 
Svenska Carnica Gruppen 2007 som gäller.  

LYCKA TILL !!    

Gideon Önnestam    
Ordförande i Svenska Carnica Gruppen 

 

Artikeln återgiven med till-
stånd av författaren. 
Bilder: G. Önnestam 



Gå på Svensk Biavels kurser för avelsGå på Svensk Biavels kurser för avelsGå på Svensk Biavels kurser för avelsGå på Svensk Biavels kurser för avels----    och testbiodlareoch testbiodlareoch testbiodlareoch testbiodlare    

 

2008 gick Ligusticabiodlarna in och gav stöd åt de som gick 
kurser i avels och testbiodling. 8 st medlemmar gick då den 
utbildning som Svensk Biavel ordnade 2008.  Totalt är nu ca 
100 personer utbildade i landet, varav ca hälften är NordBi 
medlemmar. Fortfarande är det lägst andel utbildade i testbiod-
ling bland Ligusticabiodlarna (totalt 12 st).  
Varför är det då så viktigt att gå en heldagsutbildning? Om vi 
ska få bättre bin och bidrottningar, så måste vi dels ha ett stort 
antal olika bistammar eller bilinjer att välja från då det gäller 
fortsatt avelsurval. Och — det är viktigt , syftet är naturligtvis 
inte att få fram ett Ligusticabi, utan vi ska som förening ha till-
gång till många olika genetiska linjer men med lika bra drott-
ningar och bisamhällen i varje linje.  

Förutsättningen för att man ska kunna göra kloka och bra be-
dömningar av egna och andras bisamhällen, är att man talar 
”samma språk”, dvs. att man har samma bedömningssystem. 
Om vi inte har det så blir bedömningarna lite grann att jämföra 
äpplen med päron—och långsiktigt funkar inte det. Vi riskerar 
att förlora viktiga avelsår om vi inte kommer rätt från början. 

Så mina vänner — anmäl dig till testbiodlarkursen i Örebro den 
27 juni. Vi får hoppas att förslaget om subventionering av kur-
sen kommer upp på vårt årsmöte i Mullsjö.  
Din drottningodling kommer att bli mycket mer givande och ro-
lig, du kan samverka med andra likasinnade och får tag i drott-
ningmaterial som kan vara värt att bygga vidare på. I förläng-
ningen kommer säkert de drottningar som genomgått testbiod-
ling att bli mer värdefulla, om du säljer drottningar.  

Man har klagat över att det är dålig ersättning från Svensk Bi-
avels sida, men man kan likaväl vända på resonemanget—det 
är väl positivt att en fristående person (testbiodlaren) bedömer 
dina  bin och du därmed utan särskilda kostnader får en kvali-
tetsbedömning av ditt avelsarbete, som du senare kan utnyttja i 
din marknadsföring av dina drottninglinjer för avsalu. Har du en 
serie med drottningar med för bedömning, så får du som 
”uppfödare” lite pengar + att du får tillbaka dina drottningar. Den 
som gör ”jobbet” under ett år, får också lite för besväret. På 
köpet får man behålla honungen och även här får man lite er-
sättning för nerlagt arbete från Svensk Biavel. 

De som ser Svensk Biavel som en ”kassa-ko” som man kan 
ohämmat mjölka på pengar, hoppas jag vi slipper att se på kur-
ser eller i avelsverksamheten. Det har ett egenvärde att få vara 
med på resan att leta fram de bästa bistammarna och förbättra 
avelsvärdet för dessa drottninglinjer. 

Så om du känner dig manad och att du uppfyller de rätta ideella 
tankarna om hur ett långsiktigt och uthålligt avelsarbete skall 
bedrivas—tveka inte att anmäla dig till en testbiodlarkurs redan 
i år. Glöm inte att det tar många år innan vi kan räkna med att 
ha fått fram ett bättre bi, men en viktig framgångsfaktor är kun-
skap och kompetens 

/LN 



 

 

Bilder från P-O Gustafssons 
hemsida. 

 

Inseminering av drottningen—
överst till höger.  

Ny drottning på väg att krypa 
ut—till vänster 

Arbetsbi på maskros  

Bisamhällen på transportpallar—
Dadantrammått i yngelrummet 
och 3/4 Langstroh som skatt-
ningslådor 



 

Västerviks bf kommer att ta emot högst 100 oparade Ligusticadrottningar i 
tillsättningsbur för att slippa tidsödande och förkastliga bilresor utifrån miljö-
synpunkt. 

Man har invintrat fyra avläggare, som kan förstärkas med fler drönarramar från fler systrar. Bina är en 
gammal ligusticavariant som härstammar från ligurier från Kangoroo Island (Australien). 

Parningen kommer att ske på en av Västerviks skärgårdsöars östsida, som tidigare är säkrad genom 
att testats med oparade drottningar. 

Man tar emot drottningarna i tillsättningsburar vid cirka fyra tillfällen. Drottningarna ska slås ihop till 
skaksvärmar i Apideor och SBR-kassetter. 

Läs mer om detta i april nr. av Bitidningen. Kostnaden kommer att vara samma som vid SBR´s övriga 
parningsplatser. Merkostnaden för merarbetet att göra skaksvärmar, fylla på vaxmellanväggar, foder, 
allmän logistik samt återsändande av förhoppningsvis parade drottningar täcks av projektbidrag. 

 

Från Bitidningens majnummer saxas följande; 
 

Gränsö 

En inavlad Ligurisk linje med läderbruna ligusticabin (LS-07-100). Totalt högst 100 
drottningar i försändelsebur tas emot följande datum: 3, 10, 18 juni och 1 juli. Kost-
nad 60 kr. Bekräftelse krävs för önskad tidpunkt. 
Intresserade tar kontakt med bjorn.westeson@telia.com i första hand eller ordf. i 
Västerviks bf Leif Svensson på tfn 0490- 31041 (kväll). 

Se även Bitidningen april-09. Verksamheten är ett försöksprojekt med stöd från 
Svensk Biavel AB. 

 

Visingsö 

Parningsplatsen på Visingsö öppnas torsdagen den 21 maj och stänger söndagen 
den 30 aug. Anmäl till parningsplatsansvarige Lars Forsberg hur många drottningar 
du tänker sätta ut. Du får då stolpnummer av Lars.  
Du kan använda både Apidea och SBR-kassett. Drönarmaterial är gammalt ligusti-
camaterial på ön samt två olika linjer från Pelle Ljungholm. Kostnad 40 kr per utsatt 
drottning. Tfn till Lars Forsberg: 0390-401 56 eller 0390-404 40. Varje drottning 
skall ha medföljande flyttningsintyg från bibesiktningsman. 

OBS: Visingsö är nu öppen för alla biodlare i landet, pga stöd från 
Svensk Biavel AB. 

Vad som gäller för Hallands Väderö finns på separat sida. 
/LN 



 



Regler för Ligusticabiodlarnas parningsplats på Visingsö 

 

Du som tänker använda Visingsö för att brukspara dina ligusticadrottningar ska veta att följande regler gäller och 
att du måste själv ta ansvar för att följande punkter följs för vår gemensamma trevnad.  Parningsplatsen ligger ca 
2 km söder om Visingsös hamn och i södra delen av kronoparken. Parningsplatsen ligger i anslutning till Persgår-
den om du tittar på en karta, t.ex. på http://kartor.eniro.se.  

 

För att ställa ut kassetter på Visingsö gäller således följande;  

 

1. I god tid före utsättning skall telefonkontakt tas med lokalansvarige Lars Forsberg på tfn 0390-40156 
då man får anvisat de stolpar som är lediga och som man får disponera för sina kassetter i ca. två 
veckor. Stolparna är numrerade och placerade utefter en stickväg samt är lätt åtkomliga.  
 

2. Tänk på att det ofta krävs att du beställer plats för bilen på färjan från Gränna till Visingsö  
(tfn 0390-410 25 till färjekontoret) och tillbaka. Avgångstider från Gränna hittar på en annan sida i detta 
LigusticaBlad. Bil kostar 165 kr. 
 

3. Bigårdar där drottningar odlats och varifrån följebin har tagits, skall vara besiktigade av bitillsynsman 
och flyttningstillstånd skall vara utfärdat. 
 

4. Flyttningstillstånd från besiktningen skall sättas in i pärmen som finns i ”kuren” eller brevlådan när de 
första kassetterna ställs ut, så att alla kan kontrollera att bina är besiktigade. Detta flyttningstillstånd 
skall lämnas kvar i pärmen. 
 

5. ALLA kassetter skall vara tydligt och synligt märkta med biodlarens namn och adress. 
 

6. Kassetterna (Apidea eller SBR-kassett) skall vara helt fria från drönare och drönaryngel. 
 

7. Vid utsättning och hemtagning skall anteckning göras i pärmen som finns i brevlådan. 
 

8. För varje utsatt drottning skall 40 kr betalas in till Ligusticabiodlarnas plusgiro 83 89 267-9 Betalning 
sker efter utförd parning och i en samlad betalning. OBS: Glöm inte att tydligt ange ditt namn och ut-
sättningsdatum på talongen. 

 

Kan nu ALLA följa dessa enkla förhållningspunkter, så kommer Visingsö att vara den enkla bruksparningsplats 
som vi behöver för att förbättra vårt ligusticabi. Årets drönarstam är från Pelle Ljungholms linjer. 

/  Ordf. Per-Olof Wagnsgård tfn 036-505 09 eller tfn 070-511 48 58  



Adresser till styrelsen: 

 

Ordförande - Per-Olof Wagnsgård 

Kapplandsväg. 73 56146 Huskvarna 

Tfn: 036-50509 ; Mobil: 070-5114858 

Skype telefon: mellifera1619 

Vice Ordförande - Stig Engberger 

Villagatan 14 70215 Örebro 

Tfn: 019-323284 ; Mobil: 070-5784825 

Sekreterare - Kjell Ekelöf 

Bryggaregatan 3 59835 Vimmerby 

Tfn: 0492-14513 ; Mobil: 070-2617631 

Skype telefon: kjell.ove.anders.ekelof 
 

 

 

 

 

Kassör - Bengt Olof Persson 

Vedum Bösö 4 53010 Vedum 

Tfn: 0512-40588 ; Mobil: 073-32633171 

Skype telefon: bengt.olof.persson 

Ledamot - Per Ahlström 

Hargsvägen 1 61157 Nyköping 

Tfn: 0155-218674 ; Mobil: 070-5658074 

Skype telefon: hargsv. 
 

 

Ersättare i styrelsen; 

Jan-Axel Lindeberg - Tfn: 036-377 120 
Lars Naimell—tfn: 070 543 7998 

Lars Forsberg—deltar i stuggruppen på Visingsö. 

Jan-Erik Jansson—deltar i redaktionen för LigusticaBladet. 

Göran Nipsjö—webbmaster som arbetar med att ta fram vår nya hemsida. 

Adjungerande Ligustica medlemmar till styrelsen under 2008—2009 

Ligusticabiodlarnas Plusgiro är 838 92 67-9 och föreningens årsavgift för 2009 är 
125 Kr. Kassören påminner om att september och oktober är lämpliga inbetalnings-

månader. 

LigusticaBladet 
är Ligusticabiodlarnas medlemsblad. Vi kommer ut med 
fyra medlemsblad om året. De blad som kommer i Maj 
och Nov. trycker vi på professionellt tryckeri. Bladen som 
kommer i Aug. och Feb. är av mindre omfattning. 
 

Organisationsnummer är 802438-6065 

och plusgirot är 838 92 67-9 (Medl.avg. 2009=125 kr) 

Ansvarig utgivare är föreningens ordf. Per-Olof Wagns-
gård, och redaktörer är Lars Naimell och Jan-Erik Jans-
son. 

Lars Naimell träffar du lättast på 

0705-437 998 eller 

Skype telefon: lkv47q. 

Postadress: 

Lustigkullevägen 47 Q, 

591 45 Motala 

Följande gäller för rasparningsplatsen på Visingsö 

Parningsplatsen på Visingsö öppnas torsdagen den 21 
maj och stänger söndagen den 30 aug. Tfn till Lars Fors-
berg: 0390-401 56 eller 0390-404 40. Varje drottning skall 
ha medföljande flyttningsintyg från bibesiktningsman. 
Passa på att få bättre bruksbin genom att du parar på  
Visingsö. 

 

Vårt rabatterbjudande hos LP´s biodling har inte fått 
något större gensvar. Detta är i och för sig förståeligt då 
det visade sig inte var någon större rabatt i slutänden. Vi 
avslutar härmed detta erbjudande. Vi i styrelsen får fort-
sätta att leta mervärde för dig som medlem — det ska löna 
sig att vara medlem i Ligusticabiodlarna, inte bara att man 
får tillgång till Sveriges bästa Ligusticabin. 



Återförsäljare: 

Biodlarservice Tel:036-127650 Jönköping 

Björn Jacobsson Tel:033-262004 Tämta 

Davidssons Biredskap Tel:0140-22144 Aneby 

Grillby Biredskap Tel:0171-472181 Ekolsund 

Jan Gustavsson Tel:0500-421327 Skövde 

Jämtbygdens Biredskap Tel:063-516067 Östersund 

Järbo Biodlarservice Tel:0290-70277 Järbo 

Mats Jedmo Tel:0303-52391 Kode 

Mikael Sundström Tel:0580-12860 Kopparberg 

Peder Lilja Tel:070-2064249 Motala 

Per Wallstedt Tel:0498-243142 Klintehamn 

Stöcksjö Biredskap Tel:090-42193 Umeå 

Uppsala Biprodukter Tel:018-379164 Vattholma 

LP:s Biodling AB 
0533-631 11 Torstenbyn 

www.lpsbiodling.se 


