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Vår Ligusticakalender 2010 

 

 27 Mars Avelsmöte i 

Mariestad 

 15 Maj Drottningodlingens-

dag på Visingsö 

 5 Juni  Studiebesök hos 

Thomas Dahl, Örebro 

 7 juli Visingsöträff med 

kalibreringsträff 

 25 sept. Årsmöte i 

Östergötland  
  

 Föranmälan till samtliga 

tillfällen med tanke på 

fika och mat—anmäl till 

Stig Engberger  

 

 KURSVERKSAMHET 

 Nybörjarkurs i 

drottningodling 

 Nybörjarkurs i 

drottninginseminering 

 Kurs i Nosema- 

mikroskopi 

    

LigusticaBladet 

Dubbelnummer  

Våren 2010 

Drottningen märks 

med blå färg i år 

Kallelse till sedvanligt Avelsmöte den 27 mars.  

Tid: 10.00 -15.00 med fika från 0930.  

Plats: Mariestads föreningsbigård Se vägbeskrivning på nästa sida 

Anmälan görs till Stig Engberger före den 14/3.  
Vi ska bl.a. ta ställning till en stadgeförändring ( förslag om medlems-

anslutning med familjemedlemskap ). 

OBS: Flera medlemmar har missat att betala in sin 

medlemsavgift för 2010 under hösten. Du vill väl fortsätta 

att vara med i avelsarbetet med det gula Ligusticabiet. 

 

Ligusticabiodlarnas Plusgiro är 838 92 67-9 och  

föreningens årsavgift för 2010 är 125 Kr. 

Vad är detta ? 

 

Läs Per 

Ideströms 

artikel om 

genetik och 

grott-

människor 
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Ligusticabiodlarnas program för 2010 
 

27/3 – Avelsmöte i Mariestads bf. Anmälan till Stig Engberger före 14/3 

 

8/5 – Nosemakurs. En heldag på Visingsö. Du lär dig att ställa diagnos och bedöma 

infektionsgrad. Begränsat deltagarantal. Anmälan till Per-Olof Wagnsgård senast 15/4. 

Kursavgift: 350 kr  
 

15/5 – Drottningodlingens dag på Visingsö, Öppet hus med en mängd olika 

föreläsningar och aktiviteter, tipspromenad, lotteri med drottningar i pris. Per-Olof 

Wagnsgård hälsar välkommen kl:11.15 och vi räknar med att avsluta vid 15-tiden.  

Se separat program. Lämpliga färjor från Gränna är 09:30 eller 10.00. Du kan åka 

remmalag från färjan på Visingsö till Persgården om du föranmäler dig till Per-Olof 

Wagnsgård före 5/5. 

15/5 — kursstart på Ligusticabiodlarnas drottningodlingskurs. Anmälan till Per-

Olof Wagnsgård före 15/4 
 

5/6 – Mingelträff och Studiebesök hos yrkesbiodlaren Thomas Dahl i Örebro samt 

besök på parningsstationen på Vinön i Hjälmaren. Anmälan till Stig Engberger före 26/5 
 

7/7 – Träff på Visingsö med kalibreringskurs. Anmälan till Per-Olof Wagnsgård före 

29/6 
 

25/9 – Årsmöte enligt senare kallelse. 

Per-Olof Wagnsgård  Tfn: 036-50509 eller e-post: wagnsgard@allt2.se  

Stig Engberger  Tfn:019-323284 eller e-post:stigbi@tele2.se 

OBS: Vid anmälan på e-post krävs att du får en bekräftelse tillbaka. 

Vägbeskrivning till Mariestads biodlarförenings bigård:   

     Från E 20 mittersta infarten till Mariestad vid korsning med väg 201. ( Vägvisare Tibro, Mariestad Ö, Katrinefors, ) 

     Kör norrut mot Mariestad.—  Du kör nu på Sandbäcksvägen  —  Tag vänster i första rondellen och kör in på   

Marieforsleden.tag andra vägen till vänster och du kommer  in på Sunnevadsvägen tag första gata till höger.  

 kolonivägen  när du kommer till koloniområdet ligger bigården till vänster.   

 

( Kolla på kartorna i Eniro—så hittar du lättare. Det är enklare att hitta till Mariestads bf än det låter. Bf. ligger nästan 

under kraftledningsgatan och nära floden genom stan.) 
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Ordföranden har ordet. 

Ett år går otroligt fort när man har roligt.  

 
Jag får tacka för förtroendet att få sitta kvar som ordförande 
också under 2010. Att vara ordförande i LigusticaBiodlarna 
tycker jag är oerhört stimulerande. Med alla trevliga och 
positiva medlemmar kring mig blir min börda, som ordförande 
lätt. Det händer nya saker hela tiden och den kontakt med 
engagerade och kunniga biodlare som jag får genom 
föreningen ger mig själv styrka att utveckla mig kunskaps-
mässigt och förbättra min egen biodling. Vår förening har 
som målsättning att förbättra det Svenska Ligusticabiet. Vi vill 
ha snälla, friska och samlarivriga bin. Samtliga rasgrupper 
har denna målsättning. Vi har olika biraser och rasernas, 
Svenska varianter, är i de flesta fall är anpassade till den 
lokala floran och klimatet på den ort där de har selekterats 
fram. Egenskaper, som vi ska ta väl vara på. Tappar vi bort 
dessa rasegenskaper så krävs det tid och kunskap för att nå 
tillbaka dit vi är i dag. Intresset för att odla drottningar har 

ökat.  

Nu skall vi i LigusticabiBiodlarna tillsammans med Svensk 
Biavel AB starta upp ett helt nytt koncept med kurser i 
drottninginseminering. Vi kommer även att ha nybörjarkurser 
i drottningodling och nosemadiagnostik. Våra kurser skall 
omfatta hela ‖resan.‖ Vi väljer ut bra samhälle att odla ifrån. 
Vi förbereder odlingssamhällen. Vi kommer att använda 
traditionell larvning och alternativt olika typer av odlings-
kasetter, typ NC och Jenter. Vi kommer att inseminera eller 
para våra framtagna drottningar på Hallands Väderö och 
Visingsö. Metoder presenteras hur vi tillsätter våra framtagna 
drottningar till hemmabigårdens samhälle. En mycket viktig 
kunskap. Många drottningar går förlorade på grund av 
felaktiga tillsättningsmetoder. Kursort kommer att vara 
LigusticaBiodlarnas ‖Kursgård Visingsö”, där har vi våra 

egenägda samhällen att utnyttja för vårt ändamål.  

Lördagen den 15 maj kommer vi att ha öppet hus och en 
temadag kallad Drottningodlingens dag på Visingsö. Detta 
är en upptaktsdag inför årets avelskursprogram. Förutom 
kursprogrammen kommer vi att ha våra ordinarie program 
som presenteras i detta blad. Årsmötet var 2009 förlagt till 
Mullsjö folkhögskola. Fina lokaliteter och bra mat presenter-
ades oss. Mötets fördes som vanligt i en god anda. Klubban 
fördes med bravur av Bengt Olof Persson. Bengt Olof 
lämnade i och med detta årsmöte Liugusticabiodlarnas 
styrelse. Bengt Olof avtackades för bland annat sitt 
hedervärda arbete som kassör. Glädjande är att vi får ha 
Bengt Olof kvar som adjungerad i styrelsen som 
avelsansvarig. Jan-Axel Lindeberg, som också avgick ur 
styrelsen i och med detta årsmöte avtackades också för sitt 
arbete med uppstarten av rasparningspatsen på Visingsö 
och för sitt arbete som ansvarig för våra drönarsamhällen 
där. Vår förhoppning är att Ligusticabiodlarna skall kunna 
utnyttja Jan-Axels gedigna kunskap inom avel och allmän 

biodling även fortsättningsvis.  

Nya i styrelsen är Lars-Olov Andersson 
och Lars Forsberg, som härmed hälsas 
välkomna.  
Lars-Olov blir vår nye sekreterare och 
Lars blir ansvarig för parningsplatsen på 
Visingsö. Kjell efterträder Bengt Olof som 

kassör.  

 
Vår parningsstation på Hallands Väderö har fungerat bra 
2009. Intresset för parningsplatsen är stabilt. Min förhoppning 
är att vi finner en hållbar lösning för framtiden. Ett tack vill jag 
framföra till Heinrich Valtinat, Gösta Svensson, Sten-Erik 
Falk och Bo Hedin. Utan deras insats på Hallands Väderö 
hade vi stått oss slätt. Framtiden är oviss. Vi måste ha 
biodlare inom närområdet, som handhar parningsstationen. 
Jag tar tacksamt emot erbjudande från Dig som är villig att 
hjälpa till på Hallands Väderö under 2010. De stora 
problemen kommer när parningsstationerna skall övergå helt 
i rasföreningarnas regi 2012. Vi får se vad som händer.   
 
Rasparningsplatsen på Visingsö kommer att utvecklas under 
kommande bisäsong. Åtta drönarsamhällen finns i direkt 
anslutning till parningsplatsen. Vi har av en stiftelse fått 
10 000: - för inköp av ett kläckningsskåp. Detta är beställt 
och kommer att vara på plats inför kommande drottning-
odlingskurser. För övrigt kan jag meddela att Visingsöstugan 
nu är helt klar så när som på en altan som skall byggas i vår. 
Tryckimpregnerat virke är redan inköpt av Lars Forsberg. 

Lars behöver lite hjälp med detta snickeri i vår.  

Som du ser har vi ett ambitiöst program framför oss. Har du 
tid över och vill vara behjälplig med att förverkliga våra 

ambitioner, så meddela detta till någon i styrelsen.  

LiugusticaBiodlarnas styrelse vill härmed tillönska Dig och 
dina bin ett lycksamt biår—2010. 
 

Vi ses på avelsmötet i Mariestad 

 

 En trevlig vår önskar 

 Per-Olof Wagnsgård 

 ordförande  



4 

Vision Visingsö 

 

Eller varför biodlarna vill öka sitt 

engagemang på Visingsö 

 

Sverige har mellan 120 000 och 150 000 bisamhällen och 

i huvudsak i den södra halvan av landet. En av binas 

viktigaste uppgifter för samhället i stort är den pollinering 

som bina står för. Värdet av detta överskrider värdet av 

den honung man tar från bina flera gånger om. För att få 

bra och hanterliga bisamhällen krävs att man byter 

drottningen i bisamhället ungefär vartannat till vart tredje 

år. Men det krävs också att man bedriver ett systematiskt 

avelsarbete med bina. Vidare saknas det i landet en större 

anläggning för produktion av drottningar i större skala och 

för bruksändamål. Nuvarande parningsplatser är inriktade 

på renodlat avelsarbete. Det finns fyra olika biraser i 

Sverige, varav Ligustica och Buckfast är de två helt 

dominerande raserna. Ligusticabiet ( renrasigt och 

blandningar ) har cirka 50 000 samhällen i landet och om 

50 % omsätts vartannat år och resten vart tredje år så 

krävs årligen ca 20 000 nya drottningar. Kärnområdet för 

Ligusticabiet är landskapen runt Vättern samt slättlands-

kapet i Halland och Skåne. Då är det naturligt att en 

parningsplats lokaliseras centralt till Visingsö. Detta har 

man redan gjort genom Sveriges Biodlares Riksförbund 

(SBR) på 1970-talet, men man var då inriktad på spets- 

och renavel och inte på ren produktion av bruksdrott-

ningar. En bruksdrottning är en drottning som har ett brett 

genetiskt arv och där fokus ligger på egenskaperna 

honungsproduktion och pollineringsförmåga. SBR 

avslutade sitt engagemang redan på 1980-talets slut av 

administrativa skäl. 

Huvuddelen av det årliga behovet av drottningar idag, har 

tillgodosetts genom en lokal produktion av icke renrasiga 

drottningar genom att man tagit tillvara t.ex. bisvärmar. 

Denna typ av bin ger som regel sämre bin som är 

svårskötta p.g.a. ökad aggressivitet. Renrasiga 

bisamhällen är idag fogliga och lätthanterliga.  

Södra Vätternbygdens biodlareförening, Jönköpings 

biodlaredistrikt tillsammans med Visingsös 

biodlareförening och Ligusticabiodlarna ser här  

 

 

möjligheter att tillsammans i ett kort perspektiv starta upp 

ett kompetenscentrum för biodlingen med fokus på 

drottningodling med drottninginseminering och rasparning 

med en bred genetisk bas. Idag finns ingen parnings-

station för rasbin som erbjuder detta (d.v.s. ett brett 

genetiskt arv).  

I ett första skede krävs omfattande systematisk utbildning 

av olika målgrupper, i första hand intresserade biodlare 

och senare intresserade lantbrukare med fröodling och 

intresserade arbetslösa som kan ha biodling som 

sidosysselsättning. Parallellt måste parningsstationen 

byggas upp och där det breda genetiska arvet successivt 

tillförs den genetiska basen. 

I ett längre perspektiv så måste det enorma behovet av 

dugliga bruksdrottningar tillfredsställas i landet. Detta kan 

ske genom att man bygger ut kapaciteten från inlednings-

fasen på ca 1000 drottningar per år till ca 5000 drottningar 

årligen. Detta kräver tillfälligt anställd personal under 

odlingsperioden maj till augusti. Handelsvärdet av en 

renrasig bruksdrottning från Visingsö bör ligga på minst 

300 kr, så bör omsättningen ligga från 300 000 kr med 

1000 drottningar per år till 1 500 000 kr årligen med en 

produktion på 5000 drottningar.  

Om man jämför Danska erfarenheter vid drottningodling i 

stor skala, så kan Visingsö maximalt producera 10 000 

drottningar per år och ett maximalt handelsvärde på ca 5 

milj.  

Med detta vill vi ha sagt att det finns potential för både 

kompetensutveckling och sysselsättning. Rimligt är 

naturligtvis att det får gå några år i varje skede så inte 

hela verksamheten havererar på grund av att man satsat 

för stort. Vad som krävs är att man kan komma igång med 

verksamhet och att denna verksamhet har lämpliga lokaler 

att verka i. Visingsöstugan uppfyller dessa krav. 

Under de första verksamhetsåren, då den breda genetiska 

basen byggs upp, kan det vara lämpligt att erbjuda en 

mängd olika kortkurser på en eller två dagar till olika 

målgrupper. Först 2012 till 2014 kan en kommersiell 

drottningodling i större skala komma igång, då en mängd 

praktiska frågor måste ha lösts.  
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 Visingsö är unikt genom sitt läge som en relativt stor ö 

och med bra kommunikationer, samtidigt som det ligger 

centralt för potentiella användare. Ön ligger så pass 

isolerat att det knappast kan bli någon inflygning av 

‖felaktiga‖ bin utan man kan ha mycket god kontroll av den 

genetiska bas som erbjuds. Detta är unikt i landet och är 

bara möjligt att upprätthålla på några få öar. För 

Ligusticabiet finns sedan 1950-talet tillgång till Hallands 

Väderö men här erbjuds endast s.k. systerserier, d.v.s. 

bidrottningar som är helsystrar och som har samma mors- 

och farsarv. Bina har en annorlunda arvsgång än 

däggdjur, men det arv som erbjuds på Hallands Väderö 

varje år är ett mycket smalt genetiskt arv och inte inriktat 

på bruksdrottningar. Denna typ av parningsplatser likt 

Visingsö saknas helt i Sverige och som är 

kvalitetssäkrade. 

// 

Bin mumifierar skalbaggar  

 

Australiska bin har hittat ett unikt sätt att försvara 
sig mot parasitskalbaggar - inkräktare mumifieras.  

Lilla kupskalbaggen (Aethina skalbaggar) parasiterar 
på bin. De lägger sina ägg i bikupan som kläcks och 
skalbaggens larver äter ägg, bilarver, honung och 
vax. Skalbaggar kommer från Sydafrika, men de har 
spridit sig även till andra länder - till exempel 
Australien. Det lokala vildbiet Trigona carbonaria, 
som är gaddlös, borde vid första anblicket vara helt 
försvarslös mot invasionen av baggar. 

Forskare från Schweiz Bee Research Center fann att 
det är så bara vid en första anblicken. Man place-
rade i laboratoriet ett par baggar i närheten av 
konstgjorda bikupor och avvaktade vad som skulle 
hända. Arbetsbin attackerade först skalbaggar med 
sina mandibler och försökte köra iväg de från 
kupan. När de insåg det meningslösa i sina hand-
lingar övergick bin till en annan strategi och började 
täcka skalbaggarnas kropp med en klibbig blandning 
av harts, vax och lera. Blandningen stelnar snabbt 
och en "mumifierad" bagge inte kan röra sig och dör 
pga svält och uttorkning.  

Bilder tagna inne i kuporna visar att mumifiering av 
baggen tar mindre än 10 minuter för bina . Denna 
strategi är enligt forskarna mycket framgångsrik. De 
flesta baggar stoppas nära ingången till en kupa och 
inkräktaren får ingen chans att lägga ägg. Mumi-
fiering misslyckades bara i de fall då temperaturen 
översteg 40 grader Celsius, då den klibbiga massan 
fortblev flytande.  
 
Källa: Naturwissenschaften, NewScientist  

Olda Vancata  

FOTO—Den lilla kupskalbaggen 
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Ligusticabiodlarnas årsmötesprotokoll Mullsjö 26 september 2009 

 
1§ Mötet öppnandes av ordf. Per–Olof Wagnsgård  
 
2§ Till ordf. för mötet valdes Bengt Olof Persson till sekreterare Kjell Ekelöf 
 Justeringsmän Gunilla Lindell och Åke Brånn tillika rösträknare. 
 
3§ Föredragslistan för årsmötet godkändes av mötet. 
 
4§ Kallelsen till årsmötet godkändes av mötet. 
 
5§ Ordf. Per-Olof Wagnsgård redogjorde föreningens verksamhet under det gångna året, vilket 

godkändes av mötet. Vissa mötesmedlemmar önskar att verksamhetsberättelsen delas ut 
till mötesdeltagarna innan mötet. 

 
6§ Bengt Olof Persson redogjorde för kassaberättelsen som godkändes av mötet. 
 
7§ Revisionsberättelsen föredrogs av revisorerna som godkändes av mötet. 
 
8§ Styrelsen beviljas full ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
9§ Gösta Svensson redogjorde för aktiviteterna på Hallands Väderö under det gångna året. 

Han meddelar också mötet att nuvarande arbetsgrupp måste bytas ut efter 2010 som blir 
deras sista år. Ev. finns det redan nya namn som kommer att ta över HV 2011. Intresset för 
att HV skall finnas kvar som parningsstation verkar vara stor, särskilt i södra Sverige. 

 Bo Hedin hade ett inlägg gällande HV, där han tycker att ersättningen är alldeles för snålt 
tilltagen för de som sätter ut drönarsamhällen på ön. 

 POW menar att det är SBR som sätter normerna på ersättningen och att föreningen i 
längden, inte har möjlighet att betala ur egen kassa även om vi för tillfället har god 
ekonomi. 

 
10§ POW redogjorde för aktiviteterna på Visingsö, mötet kunde konstatera att vi går en god 

framtid till mötes när det gäller Visingsö. 
 
11§ Styrelsen föreslog att frågan gällande verksamhets- budgetförslag bordläggs till avelsmötet 

mars 2010. Efter vissa diskussioner godkändes styrelsens förslag av mötet. 
 
12§ Mötet beslutade att arvodet för styrelsen 2010 förblir oförändrat 3000:- att fördela. 
 
13§ Mötet beslutade att medlemsavgiften på 125:- förblir oförändrat under 2010-2011. 
 
14§ Till ordförande för föreningen valdes Per-Olof Wagnsgård på ett år. 
 
 
15§ Val av två styrelseledarmöter på 2 år. Omval på Per Ahlström  
 samt nyval av Lars-Olof Andersson 
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16§ Som ersättare i styrelsen valdes Lars Forsberg på 2 år. 
 
17§ Till revisor på 2 år valdes Åke Brånn. Mötet beslutade även att Bengt Olof Persson skulle 

väljas som ersättare. 
 
18§ I valberedningen omvaldes Krister Linnell även som sammankallande. 
 Nyval på Gunilla Lindell till valberedningen. 
 
19§                                            Övriga frågor 
 
 Bengt Lindell vill att styrelsen tittar över familjmedlemskap, juniormedlemskap. 
 Förslag, att hel familj betalar 150:- och enskild junior under 15 år har gratis medlemskap.  
 Styrelsen kommer att fatta beslut om detta, man anser även att alla i familjen har rösträtt.  
 Bo Hedin pratar om möjligheterna att ha parningsplatser i småland. Han beskriver hur han 

driver sin drottningodling och hur utvärderingen på dom olika systergrupperna har fallit ut. 
Bo understryker hur viktigt det är att man har systergrupper på kanske 10 drottningar för att 
få en bra utvärdering. Han använder numera inte avläggare till sina testserier utan enbart 
normalsamhällen, det har visat sig att utvärderingen blir mycket bättre. Bo menar att nu 
måste vi ta fram ett formulär, skötselkort som alla använder så att vi kan dela med oss av 
erfarenhet och information.  

 Mötet undrar, vad vill vi med avelsgruppen och hur många är det som odlar drottningar 
mer än till husbehov, verktygen för rapportering finns men att sedan få medlemmarna att 
rapportera in har visat sig svårt. 

 Mötet är eniga om att vi måste försöka att bli fler testbiodlare i framtiden för att kunna 
bibehålla vårt fina bi. 

 POW informerade lite om stugan på Visingsö, stugan har ett ansenligt värde på  
 Ca: 350.000:- så att en försäkring kommer inom kort att tecknas. 
 BOP tackade för sin tid inom styrelsen, han riktade också ett stort tack till POW för sitt 

enorma arbete han har lagt ner inom föreningen. Han kommer även i framtiden att arbeta 
med avelsarbete, testserier ett arbete som han brinner för.  

 POW tackar även BOP för sitt mycket goda arbete som kassör och ser fram mot Bengt Olofs 
arbete som avelsansvarig. Mötet tackar BOP med en blomma och applåd.  

 POW passar även på att tacka Jan- Axel Lindeberg för sitt arbete inom styrelsen 
 och på Visingsö, ett arbete som Lars Forsberg kommer att ta över. Mötet tackar Jan-Axel 

med en blomma och applåd. 
  
20§ Beslut om nästa årsmöte, mötet beslutade att det kommer att hållas den 
 25 september 2010. Plats för mötet kommer styrelsen att meddela senare. 
 
21§ Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 På mötet befann sig 26 biodlare som fick både lunch och underhållning. 
 För underhållning svarade Penna – Bosse som berättade västgötahistorier. 

 
// Originalprotokollet undertecknat av resp. vald person. //  
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Enligt tradition höll Ligusticabiodlarna 

årsmöte sista lördagen på september. 

Årsmötet hölls på Mullsjö Folkhögskola. 

Redan strax efter klockan nio samlades 

24 bistra män och 2 drottningar i skolans 

matsal för att avnjuta kaffe, fralla och en 

stunds trevlig samvaro. 

   Exakt klockan 10 slog en mycket blek 

ordförande klubban i bordet för mötets 

öppnande. Om den bleka ansiktsfärgen 

berodde på stundens alvar eller en hastigt 

påkommen virusinfektion är i skrivande 

stund okänt. Skolan ställde upp med en stor 

och fin möteslokal med plats för samtliga 

Ligusticabiodlarnas medlemmar, så varför 

kom inte du. Efter ett hälsningsanförande av 

ordförande valdes funktionärer för mötet 

och undertecknad fick förtroendet att leda 

förhandlingarna. Verksamhets och kassa-

berättelserna lades med godkännande till 

handlingarna och styrelsen beviljades 

ansvarsfrihet. 

En presentation av de båda parnings-

platserna på Hallands Väderö och Visingsö 

gjordes av respektive  arbetsgrupp.  Från 

Hallands Väderö rapporterades att 23 odlare 

parat 228 drottningar. Det finns förhopp-

ningar att några närboende kan åtaga sig 

skötseln av parningsplatsen. 

På Visingsö har 15 odlare parat 112 

drottningar.  Under året har bisamhällena 

på Visingsö inventerats, och icke önskvärda 

drottningar är utbytta.  

Val av styrelse och övriga funktionärer följde 

valberedningens förslag och Lars Olov 

Andersson Örebro nyvaldes som styrelse-

ledamot. 

På övriga frågor fick styrelsen ett flertal 

förslag att arbeta med. Några av förslagen 

var att anordna semineringskurs på Visingsö, 

att diskutera olika odlingsmetoder på avels-

mötet, junior och familjemedlemskap, 

upprättande av avelsregister och testserier, 

så nog har styrelsen att jobba med det 

kommande året. 

Efter lunch i folkhögskolans matsal presen-

terade ”Penna Bosse” Karlsson sin bok ”På 

sôffe-lôket” och läste egenhändigt, fyndigt 

skrivna dikter blandat med att berätta 

västgötahistorier.  

Mötet avslutades med att mötesdeltagarna 

med en applåd framförde ett tack till 

ordförande P-O Wagnsgård för årets arbete, 

och ordförande Wagnsgård framförde ett 

tack till de avgående styrelsemedlemmarna.     

 

Bengt Olof 

Referat från årsmötet i Mullsjö, förmedlat genom  

mötesordföranden Bengt Olof 

Ligusticabiodlarnas Årsmöte 
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 §1. Medlemskap 

Ligusticabiodlarna är en politiskt, religiöst och 

etniskt obunden ideell organisation, som bygger 

på principen om frivilligt, individuellt medlemskap. 

Medlemskap i Ligusticabiodlarna kan även 

vinnas av juridisk person som t.ex. biodlar-

förening. Fullvärdigt medlemskap fås då man 

erlagt stadgad medlemsavgift för verksamhets-

året. Medlemsförmåner bygger på individuellt 

medlemskap och kan endast erhållas för en (1) 

person. Vid kollektiv anslutning erhålls endast en 

(1) förmån. Medlem kan uteslutas av styrelsen 

om denne ej betalar fastställd årsavgift, 

motarbetar eller skadar föreningens intressen. 

Styrelsens beslut i detta avseende kan 

överklagas till årsmötet.  

 

Förslag tillägg från årsmötet i Mullsjö; 

Familjemedlemskap kan erhållas för flera 

personer på samma mantalskrivningsadress och 

medför fullständigt medlemsstatus med rösträtt.  

 

§2. Verksamhetsmål 

Ligusticabiodlarnas målsättning är, att enskilda 

medlemmar efter bästa förmåga skall medverka 

till att kunskapen om det Svenska Ligusticabiet 

sprids och att villkoren för rasföreningen 

förbättras. Ligusticabiodlarna skall arbeta för att 

fortsätta den utveckling det Svenska Ligustica-

biet under cirka hundra år har genomgått, ett bi 

som på vissa avgörande punkter kan anses skilja 

sig från den ursprungliga italienska nominatrasen 

(Apis mellifera ligustica, Spinola, 1806). Kriterierna för 

Det Svenska Ligusticabiet  framgår i särskild 

bilaga, där även de godkända och 

kvalitetscertifierade drottningodlarna listas.  

 

§3. Organisation 

Ligusticabiodlarnas verksamhetsområde är hela 

landet. Föreningen är en ideell organisation utan 

vinstsyfte. Föreningen skall ha ett organisations-

nummer, med säte enligt styrelsens beslut. 

Föreningens högsta beslutande organ är års-

mötet och den verkställande makten mellan 

årsmötena utövas av styrelsen.  Vid årsmötet 

väljs olika funktionärer och en styrelse enligt 

särskild ordning. Valbar till styrelsen är varje full-

betalande medlem. Styrelsen konstituerar sig och 

tillträder omedelbart efter årsmötet. 

Styrelsen utser inom sig firmatecknare. Styrelsen 

är beslutför, då minst en mer än hälften av de 

valda ledamöterna är närvarande. Styrelsen kan 

även ha sina möten genom telefon eller 

elektroniska media då samma beslutsregler 

gäller. 

Verksamhets- och räkenskapsår för föreningen är 

1 september – 31 augusti. 

Ändringar av dessa stadgar skall beslutas av två 

på varandra följande medlemsmöten, varav ett 

skall vara årsmöte. 

Protokoll skall alltid föras vid sammanträde med 

styrelsen och föreligga i justerat skick senast fyra 

(4) veckor efter sammanträdet. Protokoll fört vid 

årsmöte skall finnas i justerat skick senast sex 

(6) veckor efter årsmötet. 

Beträffande kommittéers, arbetsgruppers, m.fl. 

skyldighet att föra protokoll beslutas detta av det 

organ som inrättat respektive grupp. Ett minimi-

krav är dock att sådana grupper dokumenterar 

sin verksamhet genom minnesanteckningar och 

att detta slutredovisas vid ett årsmöte. 

Föreningens revisorer granskar räkenskaper och 

förvaltning och skall avge en revisionsberättelse 

Stadgar för Ligusticabiodlarna 
Antagna vid ordinarie årsmöte i Örebro 20080927 samt avelsmöte i Mantorp 20090328 
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Stadgar för Ligusticabiodlarna 

Antagna vid ordinarie årsmöte i Örebro 20080927 samt avelsmöte i Mantorp 20090328 

efter varje revision, vanligen årligen och i god tid 

före ordinarie årsmöte. 

 

§4 Årsmöte 

 

Årsmötet är Ligusticabiodlarnas högsta beslut-

ande organ. Ordinarie årsmöte skall hållas under 

perioden 15 september till 15 oktober varje år. 

Förslag till föredragningslista skall upprättas av 

styrelsen. 

 

Följande punkter är obligatoriska på 

föredragningslistan; 

1) Godkännande av kallelse och föredragnings-

listan för årsmötet. 

2) Verksamhets– och kassaberättelse. 

3) Fastställande av resultat– och balansräkning. 

4) Revisorernas berättelse. 

5) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

6) Behandling av motioner och styrelseförslag. 

7) Verksamhetsplan och budget för det komm-

ande verksamhetsåret. 

8) Val av styrelse och andra föreningsfunk-

tionärer. 

9) Beslut om arvoden och årsavgift till föreningen 

 

Ligusticabiodlarnas årsmöte består av de då 

närvarande medlemmarna vid årsmötets 

öppnande. Alla, vid varje tidpunkt, närvarande 

medlemmar har rösträtt vid årsmötet. Styrelse-

ledamot har ej rösträtt i fråga om styrelsens 

förvaltning eller ansvarsfrihet. Röstning sker i 

första hand genom enkel votering. Mötesordför-

ande har utslagsröst samt bestämmer formerna 

för varje votering. Kallelse till årsmöte sker enligt 

styrelsens bestämmande, dock minst två (2) 

veckor före mötesdatum. Kallelse bör alltid också 

ske i Bitidningen.  

Medlem har rätt att inlämna enskild motion. 

Motion skall inlämnas till föreningens ordförande 

före den 1 september eller enligt årsmötets 

bestämmande.  

Valberedningens uppgift är att förbereda person-

valen vid årsmötet. Valberedningen skall bestå av 

minst två (2) ledamöter, varav en är samman-

kallande. Valberedningen skall delge styrelsen 

sitt förslag minst två (2) veckor före tiden för ett 

ordinarie årsmöte. 

 

Årsmötet väljer, inom föreningens medlemmar, 

en styrelse på minst fem (5) ledamöter, samt 

minst två (2) ersättare, som skall kunna tjänst-

göra vid förfall av ordinarie styrelseledamot. 

Funktionerna i styrelsen skall vara ordförande, 

vice ordförande, sekreterare, kassör och 

avelssamordnare. 

Ordförande väljs för ett (1) år i taget.  

Övriga ledamöter i styrelsen väljs med mandat-

perioder på två (2) år. Hälften av styrelseleda-

möterna väljs udda år, resterande ledamöter 

jämna år. Ersättare har alltid mandattiden ett (1) 

år.  

 

Val av två (2) revisorer med en mandattid på två 

(2) år och valet sker med ett varannan års 

förfarande vid ordinarie årsmöte, där revisorer-

nas mandattid skall gå omlott.  

 

Val av valberedning sker vid varje ordinarie 

årsmöte. 

Om årsmötet utser speciell projektledare eller 

motsvarande med ett uttalat uppdrag och mål, 

skall denna utses för endast ett (1) år i taget. 

Avrapportering skall ske inför årsmötet och 

vederbörande skall ha rätt att närvara vid 

styrelsemöten, samt erhålla kallelse till dessa. 
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Stadgar för Ligusticabiodlarna 

Antagna vid ordinarie årsmöte i Örebro 20080927 samt avelsmöte i Mantorp 20090328 

§5. Övrigt 

Mötesordföranden har tolkningsföreträde vid tvist. 

Frågor av tvistemålstyp skall nogsamt 

protokollföras och där det slutliga beslutet skall 

vara spårbart. 

Årsmötet skall drivas beslutseffektivt och vid 

frågor som tagits upp i dessa stadgar beslutar 

årsmötet enligt enkel majoritet, dock ej i frågor 

om föreningens upplösning. Denna fråga kräver 

2/3 majoritet, samt att frågan offentligt utlysts i 

särskild kallelse. 

Styrelsen kan på eget initiativ sammankalla extra 

årsmöte. Om föreningens revisorer eller fler än 

1/3 av medlemmarna så begär, skall även extra 

årsmöte sammankallas. Kallelse vid extra 

årsmöte får ej utgå senare än fyra (4) veckor 

efter framställan och extra årsmöte får ej utlysas 

tidigare än fyra (4) veckor efter kallelse till det 

extra årsmötet. Endast frågor som angetts i 

kallelsen till det extra årsmötet får behandlas. 

I övrig verksamhet äger föreningens ordförande 

tolkningsföreträde, men hans beslutsrätt skall vila 

på demokratiska principer. Han skall även tillse 

att verksamheten och styrelsearbetet drivs enligt 

gällande lagar och förordningar. Han bör särskilt 

beakta att verksamheten drivs på ett 

kvalitetsmässigt gott sätt, samt att föreningens 

resurser förvaltas på ett kostnadseffektivt sätt. 

Ordföranden skall särskilt beakta medlemsnyttan 

i sina beslut. 

 

Vid eventuell upplösning av föreningen skall 

årsmöte besluta dels om hur upplösningen skall 

realiseras, dels hur eventuella tillgångar skall 

fördelas. 

 

Texten innehåller revisionsförslag från 

årsmötet i Mullsjö; § 1 

/LN 

L 

Vid årsmötet i Mullsjö—föreslogs att 

man skulle kunna ansluta sig till 

föreningen genom ett slags 

familjemedlemskap — och att det 

samtidigt innebar att medlems-

avgiften var reducerad. Vidare så 

var ett annat förslag att man skulle 

kunna betala sin medlemsavgift för 

flera år på en gång och även detta 

med en prisreduktion. Om detta skall 

bli verklighet, så krävs att vi på 

avelsmötet tar oss en stund med 

dessa frågor och även beslutar hur 

det skall bli i framtiden. 

#1 familjemedlemskap eller inte 

#2 vilka krav skall ställas för #1. 

#3 hur stor tillägg ska det vara på 

medlemsavgiften vid ett #1 

#4 hur ställer vi oss till flerårigt 

medlemskap 

/LN 

 



12 

Var inte en grottmänniska! 

Sedan några månader tillbaka är jag medlem i 

Ligusticabiodlarna. Att jag tagit det steget har flera 

förklaringar. Jag ska nedan redogöra för några av dessa.  

Först ska jag säga att Ligusticabiodlarna, med Södra 

VätterBygdens Biodlareförening i spetsen, verkar vara ett 

ovanligt gôtt gäng. Per Olof Wagnsgård har med finger-

toppskänsla och naturligt gemyt lyckats samla många 

goda krafter för en god sak. Han låter alla komma till 

tals, men kan säga ifrån om det behövs. Det luktar fram-

gång lång väg. Prestigelöshet och en ovanligt öppen 

inställning till nya tänkesätt bådar sannerligen gott. I en 

sådan atmosfär vill man gärna befinna sig. Men det finns 

fler skäl att bli medlem i Ligusticabiodlarna. 

Vi biodlare arbetar ofta på olika sätt, men vi har ändå 

mycket gemensamt, till och med om vi odlar olika raser. 

Som många av er vet så är jag engagerad inom 

Föreningen NordBi, där jag försöker medverka till att 

vårt ursprungliga bi även fortsättningsvis kommer att få 

utgöra en resurs i vårt land. Detta gör jag inte bara för de 

svenska biodlarnas skull, utan kanske ännu mer för att 

motverka den mycket tydliga utarmning av biologi och 

genetik som ägt rum de senaste 100 åren. Tyvärr går den 

biologiska och genetiska erosionen bara fortare och 

fortare. 

Växt- och djurarter försvinner i en allt snabbare takt, 

men det händer även saker med den genetiska 

variationen inom varje art. Att raser försvinner är i sig illa 

nog. Vad som är minst lika illa är att de raser som finns 

kvar riskerar en likriktning som leder in i ett evigt 

mörker. Detta illustreras mycket väl av den situation som 

råder inom jordbrukssektorn som helhet.  

Följande är ett citat frånNordGen´s hemsida: 

” Det har visat sig att sorter med snäv genetisk bas helt 

kan slås ut av växtsjukdomar. Förädlarna har då fått gå 

till äldre sortmaterial eller närbesläktade vilda arter för 

att hitta anlag för motståndskraft mot sjukdomen ifråga. 

Inte ens avancerad genteknik kan ersätta den naturliga 

variationen med dess otaliga gener och samspelet dem 

emellan. Den är oersättlig och utan den kan ingen 

förädling äga rum.” 

 

Det är min bestämda uppfattning att detta i högsta grad 

också berör oss biodlare. Vad vi måste göra för att kunna 

säga att vi driver en ansvarsfull, uthållig biodling, är att 

beakta den genetiska variationen när vi planlägger våra 

avelsåtgärder. Det kan betyda att vi måste göra en del 

förändringar jämfört med tidigare. Jag menar att det 

traditionella bruket av parningsstationer kommer i en 

helt annan dager när vi väl har insett vad den genetiska 

variationen betyder för en utveckling på längre sikt. 

Flera avelsgrupper i Sverige använder sig av ett relativt 

litet antal avelsdjur. I tillägg till detta är man ofta noga 

med att drönarmödrarna på parningsstationerna ska 

vara systrar. Man behöver inte vara något matematiskt 

snille för att förstå att den genetiska likriktningen inte 

kommer att låta vänta på sig. Att man har sett sig nöd-

sakad att snart sagt varje år importera nytt avelsmaterial 

är närmast ett bevis för den saken. Visst har man insett 

att något är fel när livskraften avtar. Avelsprogrammen 

har då ofta rekonstruerats så att inget, eller nästan inget, 

hålat yngel uppstått i yngelklotet. Man har då menat att 

ingen inavel förekommer, allt är gott.  

Kommer importerna att upphöra? Säkert inte! 

Jag menar istället att förekomsten av hålat yngel, som ju 

enbart tar sikte på könsallelerna och inget annat, inte är 

en tillräckligt bra indikator på om inavel förekommer 

eller inte. Låt oss istället se på hur naturen har inrättat 

binas parningsprocedur, och på hur inavel nästan blir en 

omöjlighet i en fri, naturlig population. Det bör noteras 

att i den naturliga populationen lagras också egenskaper, 

just nu neutrala ur överlevnadsperspektiv, i avvaktan på 

att aktiveras när tiden är inne.  

Det måste numera ses som fastslaget att en ungdrott-

ning på sina fåtaliga parningsutflykter i livet parar sig 

med ett betydligt större antal drönare än vad man 

tidigare trott. Man måste samtidigt inse att mycket av 

den säd som en drönare lämnar till drottningen inte blir 

kvar i spermatecan, utan rinner ut, kanske det mesta. 

Det betyder, menar forskare, att drottningens sperma-

teca efter fullbordade parningsutflykter innehåller 

sperma från i medeltal 15-20 olika drönare (det är 

uppmätt över 40 drönares sperma i en drottning).  
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I en naturlig population av tillräcklig storlek är den 

statistiska risken relativt liten att drottningen är närmare 

släkt med någon av de drönare som hon parat sig med.  

Likaledes kommer ett flertal varianter på en egenskap att 

finnas tillgängliga, inte i varje enskilt bisamhälle, men väl 

i populationen som helhet. I förlängningen kommer 

selektionstrycket att bestämma vilka genetiska varianter 

som populationen kommer att innehålla. Gener som är 

negativa för överlevnaden kommer att fasas ut, medan 

de som är positiva kan öka i frekvens. Därutöver kommer 

ett stort antal gener som är neutrala i den situation som 

nu råder, men som kan bli av intresse i framtiden, också 

att finnas kvar. Det är ett komplicerat, men dynamiskt 

samspel. Den genetiska arvsmassan förändras hela tiden.  

Och precis som NordGen säger, inte ens avancerad 

genteknik kan ersätta den naturliga variationen med 

dess otaliga gener och samspelet dem emellan. Den är 

oersättlig. Var då också klar över att ”den naturliga 

variationen med dess otaliga gener och samspelet dem 

emellan” bara kan förekomma i en population värd 

namnet. Parningsstationer kan i genetiskt avseende 

aldrig motsvara komplexiteten i en naturligt fungerande 

population. Alltså; hemskt gärna förädling, men utan 

bevarande av de genetiskt komplexa populationerna så 

sågar vi av den gren vi sitter på.  

 

 

NordGen igen: 

”Ett organiserat bevarande av växtgenetiska resurser är 

en förutsättning för att kommande generationer ska 

kunna förädla växter som möter nya behov. Alla fram-

tida krav på växtsorter vet vi inte idag, men några är att 

de måste kunna ingå i miljövänligare odlingssystem och 

ha bättre kvalitets- och resistensegenskaper, särskilt för 

att möta de klimatförändringar vi står inför.” 

Så som jag har uppfattat saken är Ligusticabiodlarna en 

av de avelsgrupper som är på väg att förändra sitt sätt att 

bedriva avel. Att öppna för möjligheten att tillåta flera 

linjer bland drönarmödrarna på parningsstationerna är 

tveklöst ett steg i rätt riktning, även om detta till en 

början inte är kompatibelt med de avelsprogram som 

man hittills har använt för att dokumentera hur aveln 

bedrivits. Samma typ av process förekommer inom 

Föreningen NordBi. Och precis som Föreningen NordBi 

måste Ligusticabiodlarna nu inventera möjligheterna för 

att bevara fria fungerande ligusticapopulationer av 

åtminstone någon storlek. Den processen understödjer 

jag mer än gärna. Vi måste alla göra vad vi kan för att 

bevara den genetiska variationen. Det gäller livet!  

Det är tur att vi inte är grottmänniskor, eller hur? 

Per Ideström 

Ulricehamn 

Ordförande i Föreningen NordBi    
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8/5 kurs i Nosemadiagnostik. En heldag på Visingsö. Du lär dig att ställa 

diagnos och bedöma infektionsgrad samt använda mikroskop.  

Anmälan till Per-Olof Wagnsgård ( Tfn: 036-50509 eller e-post: wagnsgard@allt2.se ).  

Begränsat deltagarantal. Anmälan senast 15/4. Kursavgift: 350 kr. 

 

Kurs i Drottningodling på Visingsö – med start 15/5. Övriga datum som är 

planerade är; 22/5, 29/5-30/5; 13/6 samt avslutning 30/6. Ev. kan en del dagar 

flyttas. Nybörjarkurs som tar dig med på hela resan till färdiga drottningar. 

Anmälan till Per-Olof Wagnsgård ( Tfn: 036-50509 eller e-post: wagnsgard@allt2.se ). 

Begränsat deltagarantal. Anmälan senast 15/4. Kursavgift: 1150 kr. Du betalar 

själv resekostnader, övernattningskostnad och andra utgifter i kursen. 

 

7/7 Kalibreringskurs på Visingsö – heldag i samband med att vi gör 

totalgenomgång av samtliga bisamhällen på ön. 

Anmälan till Per-Olof Wagnsgård ( Tfn: 036-50509 eller e-post: wagnsgard@allt2.se). Ingen 

kursavgift.  Anmälan om deltagande senast 29/6 helst per e-post. 

 

Vi har ett avtal med Wisingsö Hotell och Konferens, där du kan boka rum inkl. frukost och 2-

rätters middag till bra pris. Uppge då du bokar – att du är medlem i Ligusticabiodlarna.  

Tfn: 0390-56600 eller info@wisingso.se 

/LN 

Kursverksamhet 2010 

Svensk Biavel AB anordnar en 5-dagars kurs i 

drottninginseminering sommaren 2010 

Kursen omfattar två kursdagar x två tillfällen i juni ( preliminärt vecka 23-24) samt en 

uppföljningsdag i början av aug. (vecka 31 eller 32). Begränsat antal deltagare. Tillgång 

till egen utrustning är krav. Kursen kommer att hållas på Visingsö med två övernatt-

ningar på Wisingsö Hotell och Konferens till självkostnadspris.  

Kursledare kommer Bert Thrybom att vara och vi kommer att använda hans bok; Boken om Biavel 

och Insemination. Boken finns att köpa genom SBR´s hemsida; www.biodlarna.se 

Kursavgift; ca 400kr som inkl. förbrukningsmaterial. Du ska ha med dig minst 10 oparade 

drottningar till kursen ( och som inte ska sparas!) 

Mer information och Anmälan till lars@naimell.se eller tfn; 070 – 543 7998 före 12/4 2010 

Välkommen att utveckla din kompetens med Svensk Biavel 
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Ligusticabiodlarna inbjuder till öppet hus på 

Visingsö lördagen den 15 maj 2010 under temat 

DROTTNINGODLING 

 

 

Vi kommer att vara vid vår nyuppförda stuga vid Persgården, där vi 

också har vår rasparningsplats. Anmäler du dig till Per-Olof Wagnsgård 

(se sid.2)  före 5 maj så får du chansen att åka remmalag om du åker 

med färjan kl: 09.30 eller 10.00. Vi rekommenderar att du ställer bilen i 

Gränna hamn, där finns gott om P-platser. Ska du ha med bilen över till 

Visingsö måste du boka bilplats i förväg. Vi kommer att inleda klockan 

11:15 med att föreningsordförande Per-Olof Wagnsgård hälsar 

välkommen och berättar om dagens aktiviteter – som är för hela 

familjen. Klockan 11.30 räknar vi med att samtliga aktiviteter kör igång och då parallellt, så 

att man kan gå runt i sin egen takt. Alla aktiviter går i ”repriser” under dagen. Vi räknar 

med att vara nöjda och klara vid ca 15-tiden på eftermiddagen. Lämpliga färjor är följande; 

(07.55) 09.30 och 10.00 (10.30) till ön och åter ”fastlandet” 15.15 och 15.45 (16.15). 

Passagerarfärjan (dvs. inga bilar) går 15.05 och 16.05. 

 

 Vi kommer att visa vår fina stuga och all den utrustning som vi har införskaffat för att 

driva en rationell drottningavel och – odling. 

 Vi kommer att ha en tipspromenad med drottningar i pris, samt 10 fina 

ligusticadrottningar kommer att lottas ut.  

 Bert Thrybom kommer under en dryg timme att berätta och visa bilder 

från sin nya bok om drottningavel.  

 Leif Svensson kommer att visa ”Hur jag odlar drottningar”. Han kommer 

att visa både lämpligt material och själv berätta om de olika stegen i 

drottningodlingen. 

 Biodlare och musikant Walle Johansson kommer att underhålla oss med musik i 

trädgården och också berätta om ett å annat med biodlingsanknytning.  

 Jan-Axel Lindeberg ( Jönköpings biodlarservice: tfn 070-888 7622) kommer att sälja 

Visingsöhonung samt biredskap om du beställer före 5/5. 
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 SBR kommer att representeras av förbundssekreterare Michael Cornell och 

styrelseledamot Krister Linnell. De kommer att presentera SBR och berätta om 

fördelarna med att organisera sig i en stark intresseorganisation. Man kommer också 

att sälja böcker och en del profilmaterial.  

 

 Persgården har öppet från klockan 10.00 där 

du kan köpa fika och ostmacka eller bullar. Du 

kan även fylla på med olika ekologiska 

produkter inne i butiken.  

 

 

 Du kan även passa på att besöka Persgårdens 

Galleri, som har konstutställning med Carina 

Sundemos akvareller, även det öppnar klockan 10.00. Galleriet stänger klockan 17.00. 

 

Två av Carinas akvareller. Den till vänster heter Seglats och den till höger Ros 

Välkommen till Visingsö lördagen den 15 maj — vi börjar klockan 11.15 
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LITE FAKTA OM S.K. CEMENTHONUNG 

VAD ÄR CEMENTHONUNG? 

 

– ”Cementhonung är honungsdagg från den stora 

granbarrlusen (Sacciphantes abietis) som är upp-

hovet till problemet.”  

 

– Och det kallas cementhonung därför att 

honungen kristalliserar till en fast seg massa i 

kakorna. 

Ovanstående finns att läsa på SBR hemsida en 

uppgift om cementhonungen från den 1 oktober 

2009. Bakgrunden var ett inslag i radio Skaraborg 

tidigare under hösten. 

Sedan dök det upp en artikel  ”Eländets cement-

honung” i Bitidningen  nr: 11/12 2009 skriven av  

Kent-Inge Wallgren som upprepade samma 

uppgifter om att granbarrlusen (Sacciphantes 

abietis) är orsaken till cementhonungen. 

 

Men – detta är inte rätt !  
 

Enligt min kännedom har SBR kontaktats med 

påpekande att granbarrlusen inte är ”boven” och 

att man borde tillrättalägga den felaktiga uppgiften 

på hemsidan. Nu har SBR inte gjort något konstruk-

tivt för att korrigera det felaktiga påståendet om 

granbarkslusen eller överhuvudtaget visat intresse 

vad som är egentligen rätt.  

Att missleda folk är kontraproduktivt. Det behövs 

att man gör någonting åt det för att det är en icke 

avskiljbar del av kunskapsprocessen. Biodlare skall 

utbildas och inte fördummas. Därför skrevs denna 

artikel. 

 

VAD ÄR HONUNGSDAGG 
 

Olika arter av ”löss” lever både på blad- som 

barrträd. Dessa lever av sav som de suger ut ur 

trädens grenar, stam eller blad. Saven från träden 

innehåller bl.a. olika sockerarter Lössen är 

huvudsakligen intresserade av aminosyror (prot-

einer) som de genom tryckfiltrering behåller i 

kroppen där de absorberas i mellantarmen. 

Överskottsvatten som innehåller de olika socker-

arterna från saven, utsöndras ur kroppen utan att 

det har gått genom matsmältningssystemet. 

Honungsdagg är därmed inte någon avföring. 

Honungsdagg inte kommer ut genom avförings-

kanalen.  ( Se bild nedan ) 

Några få lusarter men inte alla, metaboliserar fram 

vissa sockerarter med melecitos som resultat. 

Melecitosen kristalliserar väldigt snabbt och hon-

ungen kan inte slungas. Lämnas cementhonungen 

kvar i kupan under vinter svälter bin, för att de inte 

förmår lösa upp melecitoskristaller. 

Genom oxidering av den ursprungligen vattniga och 

ljusa honungsdaggen färgas honungen i en mörk 

brun färg. Till detta kan även vissa sotsvampar 

bidra. 

Uppkomsten av draget på honungsdagg är en 

konsekvens av massförökningen av lämpliga 

honungsdaggproducenter som i sin tur är av-

hängig klimatet, förökningsförmåga och trädens 

förmåga att assimilera (ålder, hälsotillstånd, till-

gång på vatten och näringsämnen, läge osv.) 

Halten av olika sockerarter varierar under säson-

gen och kan också ha ett inflytande på de hon-

ungsdaggsproducerande lössens förökning. 

Vidare kan lössens förökning påverkas negativt av 
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LUSARTER SOM ÄR VIKTIGA PRODUCENTER AV HONUNGSDAGG            Källa: O.Haragsim 2009 
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olika fiender, parasiter och sjukdomar. Regnet 

kan spola bort honungsdaggen och även hela 

luskolonier. 

PRODUCENTER AV HONUNGSDAGGEN   

Olika träd, buskar och växter fungerar som värdar 

för ca 800 arter av familjen Lachnidae och runt 

250 olika arter av familjen Lecaniidae. Drygt 

hälften producerar honungsdagg men bara 45 

olika arter har något ekonomiskt betydelse för 

biodlingen och bara 14 arter har en viktig 

betydelse för biodlingen.  

 

Honungsdaggen kan under gynnsamma 

omständigheter bli ett huvuddrag. 

 

( Se tabell på föregående sida ) 

 

 

PRODUCENTER AV MELECITOS: 

På granen lever sju olika arter av löss, varav fyra är 
viktiga som producenter av honungsdagg. Utav 
dessa sju är det två (2) som producerar melecitos: 
 
Cinara piceae ( Panzer ), familj Lachnidae. 

Storproducent. Kan orsaka att honungen är svår att 

slunga. 

Cinara  costata ( Zetterstedt ), familj Lachnidae. Kan 

orsaka problem med övervintringen. Kan leda till 

utsot eller svältdöden. 

På lärkträd lever två olika arter av löss varav en (1) 

producerar melecitos: 

Cinara laricis ( Walker ), familj Lachnidae. 

Storproducent. Orsakar problem med 

övervintringen. 

Olda Vancata - 2009 

DU vet väl att vi har en hemsida — som du hittar på adressen;  

www.ligustica.se . 

 

På hemsidan hittar du de allra senaste nyheterna om våra 

aktiviteter, telefonnummer och andra konstruktiva nyttigheter 

som Köp & Sälj sidor  

 

Nytt för 2010 kommer att vara en sida där du hittar de som vill 

sälja Ligusticadrottningar  

 

 

Ni som önskar köpa drottningar — kräv 

att de drottningar du tänker köpa är 

testade enligt Svensk Biavels normer, 

då vet du vad du får för pengarna 
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Hur många drönare parar sig drottningen med 

egentligen? Spelar det någon roll om det är få eller 

många drönare som hon parar sig med? Har det 

betydelse om dessa drönare är besläktade eller 

inte? Parning med många drönare ökar den 

genetiska variationen. Bidrottningens flerfaldiga 

parning är en företeelse som inte är okänd, men 

dess betydelse för bisamhällets sätt att fungera har 

inte ägnats något större intresse under årens lopp. 

 

Bidrottningens parning 

Bidrottningen, liksom myrdrottningen och 

getingdrottningen, parar sig med ett stort antal  

hanar. Uppgifterna om hur många dessa drönare är 

varierar, men nyare undersökningar anger ett större 

antal än äldre. Äldre litteratur kan ange 6-8 drönare, 

men forskarna Tarpy, Richard och Grozinger från 

North Carolina State University (NCSU) anger att 

drottningen kan para sig med fler än 40 drönare. 

Medeltalet anger de dock till 12. 

De rent tekniska omständigheterna känner vi till 

sedan tidigare. Drottningen kan ta sig relativt långa 

avstånd till de drönarsamlingsplatser som finns i 

landskapet. På dessa finns ett stort antal drönare 

från trakten samlade (tusentals), och ett antal av 

dessa kommer i tillfälle att befrukta drottningen, ju 

fler desto bättre. Drottningen parningsflykter 

försiggår under ett antal dagar, varefter denna fas i 

hennes liv är avslutad. Hon kommer efter detta att 

lägga ägg, såväl befruktade som obefruktade, resten 

av sin levnad.  

Hur detta beteende (parning med många drönare) 

har utvecklats, har varit föremål för flera 

undersökningar. Forskarna tycks vara ense om att 

den naturliga selektionen har fungerat så att de 

drottningar som lyckas med många parningar på få 

parningsflykter har gynnats, men flera teorier om 

beteendets uppkomst finns. 

Parningsflykt innebär hög risk, parning i sig innebär 

låg risk. Så snart tillräcklig parning uppnåtts 

genomförs inga fler parningsflykter. Detta hindrar 

dock inte att den ”tillräckliga parningen” kraftigt 

överskrids under den sista parningsflykten, Schlüns, 

Moritz, Neumann, Kryger, Koeniger (2004). 

Forskarna i undersökningen slår också fast att 

mängden sperma i drottningens spermateca ökade 

signifikant med det antal gånger som drottningen 

hade parat sig (number of matings). Moritz m.fl 

(1996) anger 45 drönare som ett slags övre gräns. 

Flera studier visar att det krävs en viss mängd 

parningar eller insemineringar för att fylla 

drottningens spermateca Woyke (1960). Det skall 

också noteras att en stor del av drönarens sperma, 

97%, stöts ut efter inseminationen, 

Koeniger&Koeniger (2000) 

Att drottningen är väl parad tycks alltså vara en 

fördel. Hon kan då bidra till bisamhällets utveckling 

utan att risken för att hon i förtid skall bli en s.k. 

drönarmoder. Men parningens betydelse är större 

än så. 

Den flerfaldiga parningens betydelse 

Att ge sig ut på parningsflykt är alltså ett 

risktagande. En del drottningar återvänder faktiskt 

inte från dessa flygturer. Ändå är huvudregeln att en 

bidrottning ger sig ut flera gånger för att para sig 

med många drönare. Forskare har förklarat detta 

med att den flerfaldiga parningen motverkar inavel, 

och utjämnar de risker som kan uppstå om endast 

en eller få drönare blir fäder till samhällets invånare 

(Tarpy 2002).  

Den genetiska variation som blir följden av den 

flerfaldiga parningen ökar bisamhällets 

välbefinnande. Sådana bisamhällen blir mindre 

Den genetiska variationen skyddar bisamhället mot  

sjukdomar och predatorer, och främjar dess tillväxt.  
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mottagliga för sjukdomar och gynnas dessutom av 

att arbetsdelningen blir mer effektiv (Robert Gove).  

Tarpy hade inseminerat 48 drottningar, 24 med 

sperma från en drönare (”av annat ursprung”), och 

24 med samma mängd sperma som de första, men 

som härrörde från en blandning av sperma från 

drönare av samma källa som den första gruppen 

drottningar. 

Ett stort antal fäder ökar chansen till att det alltid 

finns arbetsbin som kan ta itu med olika specifika 

utmaningar som drabbar bisamhället. Tarpy´s studie 

(som mätte yngelbortfall och hygieniskt beteende) 

visade att en drottning, genom den flerfaldiga 

parningen, minimerar risken för allvarligare utbrott 

av kalkyngel, vilket i sin tur påverkar tillväxt och 

hälsa positivt.   

Forskare från Cornell University, Mattila och Seely 

(2007) inseminerade 12 drottningar med sperma 

från 15 drönare (olika 15 drönare för varje 

drottning), och 9 drottningar med sperma från en 

enda drönare. Dessa sattes i samhällen (som 

förmåtts svärma?) i början av juni. Efter två veckor 

hade de bisamhällen som hade flerfaldigt parade 

drottningar byggt 30% mer vaxkaka, och insamlat 

78% mer honung än de endrönarinseminerade 

drottningarnas samhällen. Honungslagret var i 

genomsnitt 39% större hos den förra gruppen.  

Vid sommarens slut fanns fem gånger så många bin, 

åtta gånger så många könsmogna drönare, och mer 

lagrad honung i de flerfaldigt inseminerade 

samhällena, än i de endrönarinseminerade.  

Vid vinterns slut hade 25% av de genetiskt 

diversifierade samhällena överlevt, men inget av de 

endrönarinseminerade (Fick de ingen mat?? 

Översättarens anmärkning). Mattila säger: ”Dessa 

skillnader är anmärkningsvärda då samhällena hade 

ett lika stort antal bin vid testets början. Detta visar 

på de enorma fördelar som den genetiska 

variationen för med sig”.  Mattila och Seely menar 

sig ha funnit bevis för att bin i genetiskt 

diversifierade bisamhällen i högre utsträckning 

använder sig av sofistikerade mekanismer för att 

kommunicera med varandra.  

Mattila och Seely menar att ett genetiskt 

diversifierat bisamhälle har större chans att klara 

prövning och utnyttja goda dragmöjligheter. Än 

genetiskt utarmade bisamhällen. 

  

Feromonernas betydelse 

Liksom många andra djur använder honungsbin 

feromoner för att kommunicera med varandra. 

Richard (NCSU) undersökte feromonproduktionen 

hos drottningar och kunde klarlägga att mängd och 

sammansättning av feromoner styrdes av det antal 

gånger som drottningen hade parat sig. Bin som 

utsattes för feromon från drottningar som 

inseminerats med en drönare, och med drottningar 

inseminerade med många drönare (10 st), föredrog 

feromonet från de senare. Analys av de två olika 

typerna av feromon visade kemiska skillnader dem 

emellan. Även hjärnaktiviteten hos de olika 

grupperna av drottningar skilde sig åt. ”Våra resultat 

visar tydligt att antalet parningar (inseminationer) 

påverkar drottningen fysiologi (differences in the 

two types of queens in brain expression levels of a 

behaviorally relevant gene), feromonernas 

sammansättning och samspelet mellan drottningen 

och arbetsbina”, säger forskarteamet från NCSU.  

 

Sammanfattning 

Bidrottningen parar sig med många drönare om hon 

kan. I naturen är chansen stor att dessa drönare inte 

är närmare släkt med varandra. Detta får 

konsekvenser på flera plan. Bisamhället får en 

besättning som kan fler saker. Arbetsfördelningen 

påverkas till det bättre och fler av omvärldens 

påfrestningar och möjligheter kan mötas på ett 

framgångsrikt sätt. Sett ur biodlarens perspektiv 

betyder det att möjligheterna till ett lyckat 

produktionsutfall ökar. 

Det är också fastslaget att drottningen påverkas 

fysiologiskt av den flerfaldiga parningen. Hennes 

feromonproduktion påverkas till sin omfattning och 

till sin sammansättning. Detta visar sig i att bin 

faktiskt föredrar feromoner från flerfaldigt parade 

/inseminerade drottningar framför feromoner från 
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dåligt parade /endrönarinseminerade drottningar, 

men också i bättre produktionsförmåga och hälsa 

hos den förra gruppen.   

 

Reflektioner 

Är diskussionerna angående den flerfaldiga par-

ningen bara en dagslända utan varaktig betydelse? 

Är den genetiska variationen bara vackra teorier 

som inte är relevanta för den svenska biodlingen? 

De av oss som bevistade biodlarkonferensen i 

Jönköping i oktober 2007 (?) kunde höra chefen för 

Svensk Biavel, Bengt Andréasson, berätta att de 

svenska medelskördarna av honung inte hade rört 

sig framåt på 20 år. Trots mycket ambitiösa avels-

program, säkert inkluderande importer av ”världens 

bästa bin”, har de svenska biodlarna inte lyckats 

förbättra sina bin eller sina skördar, under denna 

tid.  

Undertecknad frågade om det fanns någon teori om 

vad detta kunde bero på, och föreslog samtidigt att 

det mycket sannolikt måste bero på en alltför långt 

driven inavel, eller i vart fall att den genetiska 

variationen inte har beaktats i tillräcklig omfattning. 

Bengt kunde, efter viss tvekan, gå med på att detta 

mycket väl kunde ha med saken att göra.  

Den minnesgode kommer ihåg att Kerstin Ebbersten 

(f.d. Jordbruksverkets handläggare av biodlings-

frågor), i samband med att hon presenterade sin 

doktorsavhandling för ett antal år sedan, varnade 

för just detta fenomen. Hon fick då ingen respons 

från den tidens ansvariga biavlare. Min uppfattning 

är att den genetiska variationen i mycket högre grad 

än tidigare måste få vara vägledande inom den 

svenska biaveln, även den biavel som bedrivs inom 

Föreningen NordBi. Detta kommer att ställa stora 

krav på NordBis fortsatta verksamhet, men med ett 

kraftfullt stöd från ansvariga myndigheter kan det 

gå vägen. 

Det finns därför anledning att på allvar sätta de 

hittills allenarådande sanningarna om hur fram-

gångsrik biavel går till under lupp. Som det nu ser ut 

verkar de datoriserade avelsprogrammen vara 

viktigare än det levande materialet. Om dessa 

program ”kräver” att endast systerdrottningar 

används som drönarmödrar vid parningsstation-

erna, borde de då inte göras om? Alla som sätter sig 

in i saken inser lätt att den flerfaldiga parningen 

med drönare som inte är närmare släkt, kan 

medföra stora fördelar. Varför skulle vi säga nej till 

dem? 

 

 

Per Ideström 
 

Källförteckning: 

 

Promiscuous queen bees make healthier hives, NewScientist.com, John Pickrell (Tarpy, North Caroli-

na State University), (http://www.newscientist.com/article.ns?id10173&print=true) 

 

Genetic diversity gives honeybees an edge, Not exactly rocket science, (Heather Mattila, David Seely, 

Cornell University), (http://notexactlyrocketscience.wordpress.com/2007/07/24/genetic-diversity-

gives-hon...) 

 

Genetic Diversity In Honeybees Colonies Boosts Productivity, Source: Cornell University 

(http://www.sciencedaily.com/releases/2007/07/070719185521.htm)  

 

An answer to the mystery of wanton queen honeybees, Promiscuity produces more productive colo-

nies, Susan Lang, July 19, 2007 Chronicleonline, 

(http://news.cornell.edu/stories/July07/beesPromiscuity.sl.html) 

http://www.newscientist.com/article.ns?id10173&print=true
http://notexactlyrocketscience.wordpress.com/2007/07/24/genetic-diversity-gives-hon
http://notexactlyrocketscience.wordpress.com/2007/07/24/genetic-diversity-gives-hon
http://www.sciencedaily.com/releases/2007/07/070719185521.htm
http://news.cornell.edu/stories/July07/beesPromiscuity.sl.html
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Multiple Mating Behaviour in Honey Bees, a Mechanism Compensating for Inbreed, David A. Cush-

man, (http://website.lineone.net/~dave.cushman/multiplematings.html) 

 

Multiple nuptial flights, sperm transfer and the evolution of extreme polyandry in honebee queens, 

Schlüns, Moritz, Neumann, Krüger & Koeiniger 2004. 

(http://www.sciencedirect.com) 

 

Effect of mating number on honeybee queen pheromone profiles, physiology, and worker-queen inter-

actions, Freddie-Jeanne Richard, David Tarpy, Christina Grozinger, North Carolina State University, 

(http://iussi.confex.com/iussi/2006/techprogram/PI961.htm) 

 

The evolution of multiple mating behavior by honey bee queens, Robert E. Page, 1979 

 

Benefit functions of promoting multiple mating in honeybee queens, Robert Gove 2007 

 

Genetic diversity within honeybee colonies prevents severe infections and promotes colony growth, 

David R. Tarpy, 2002 

 

For Honeybee Queens, Multiple Mating Makes Difference, (Richard, Tarpy, Grozinger) 

(http://www.huliq.com/37332/for-honeybee-queens-multpile-mating-makes-difference) 

 

The effects of multiple mating on the worker-queen conflict in Apis mellifera L., Robin Moritz, 2004 

 

http://website.lineone.net/~dave.cushman/multiplematings.html
http://www.sciencedirect.com
http://iussi.confex.com/iussi/2006/techprogram/PI961.htm
http://www.huliq.com/37332/for-honeybee-queens-multpile-mating-makes-difference
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Hjälp till att starta testgrupper 

 

I Ligusticagruppen finns ca 30 st test-

biodlare, inkl. 8 utbildade instruktörer som 

har gått Svensk Biavels kurs för testbiodl-

are. Några har startat testbiodling, både i 

egen bigård och i separat testbigård, med 

drottningar man mottagit från en drott-

ningavlare eller att man testar sitt eget 

material. Det är också viktigt att alla goda 

drottninglinjer tas tillvara, men det kräver 

att vi gör prestationsbedömningar för 

dessa linjer. 

 

Vi behöver bli fler!  

 

Man kan gå samman några stycken och 

dela på en testbigård. ( Alla behöver inte 

ha gått Svensk Biavels kurs, bara den som 

ansvarar för bedömningarna ). 

Testbigården bör bestå av minst 9 sam-

hällen. Man börjar alltid med grupper av 

tre systrar för bedömning och minst tre 

grupper, dvs. 9 samhällen. En annan test-

biodlare får ta emot en annan grupp 

systrar att sätta ut i en annan testbigård. 

Man kan även ha 12 eller max 15 sam-

hällen i sin testbigård. Svensk Biavel 

betalar ut en mindre summa pengar när 

man rapporterar in sina testresultat till 

bidatabasen. 

Ett viktigt skäl till varför vi måste bli mer 

aktiva i att testa våra drottningar är att 

utan kunskap om vårt bimaterial, så har vi 

svårt att hitta de bästa bistammarna att 

avla på. Samtidigt måste vi komma ifrån 

den smala genetiska bas som vi sannolikt 

har på sina håll i landet p.g.a. att vi under 

många år hämtat drottningar från några 

enstaka framgångsrika drottningodlare. 

Långsiktigt riskerar vi att få sämre bin på 

det sättet.  

Svensk Biavel kommer att öppna upp för 

ett förenklat testförfarande under 2010 

som man kan använda sig av, mer som 

träning så att man ser hur bra testmetoden 

är att använda. Den fullständiga testningen 

kommer naturligtvis också vara kvar.  

 

Därför menar vi i styrelsen att det är viktigt 

att vi kommer igång med en större bredd 

på vår drottningtestning. Är du intresserad 

så hör av dig till vår avelsansvarige Bengt 

Olof Persson eller om du har ett extra fint 

drottningmaterial som du vill dela med dig.  

Bengt Olofs adress är; 

Bösö 4 

53461 Vedum 

Tfn: 0512 - 40588 

E-post: bi.olle@telia.com 

 

 

 LP:s Biodling AB 
 0533-631 11 Torstenbyn 

 www.lpsbiodling.se 
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I namnet av den ”genetiska diversiteten” har man i 

Sverige börjat publicera uppgifter (bl.a. för att ”visa” 

och argumentera för hur dålig insemineringen är 

och hur olämpliga parningsöar är) att vid friparning 

parar sig drottningen med fler än 20 olika drönare, 

sedan har tillkommit siffra upp till 30 och den 

senaste ”uppgiften” är mellan 40-50. Utan att 

publicera en enda seriös studie som skulle bevisa 

detta. För att komma till rätta med ofoget och för 

att kunna bilda sig en egen uppfattning – dels om 

hur det egentligen ligger till, dels om ”diversitets-

freakarnas” påståenden och trovärdighet publiceras 

denna artikel..    / Översättarens anmärkning / 

 

Drottningar parar sig på drönarsamlingplatser med 
ett antal drönare. I genomsnitt brukar anges med 8-
12 drönare. Parningen varar några få minuter vid en 
enda parningsflykt. Så säger bokteorier. Ett forskar-
team från Tyskland och Sydafrikanska Republiken 
har tittat på problematiken med hjälp av genetisk 
analys (Schlüns et al. 2005). Teamet har kommit 
fram till mycket värdefulla uppgifter som är viktiga 
att känna till vid praktiskt avelsarbete och vid 
drottningodling. 

 

Experimentets metodik  

Försök har genomförts nära Berlin under juni 

månad. I försöksgruppen ingick 21 drottningar i 

parningskupor med ca 2000 arbetsbin i varje par-

ningskupa. Flustret var utrustat med en observa-

tionsbur av plexiglas (15 x 15 cm) för att kunna 

observera drottningens rörelser på flustret. Två 

personer har varje dag mellan klockan 12 och 17 har 

kontrollerat drottningens aktivitet på flustret. Buren 

var utrustad med ett spärrgaller. När drottningen 

befann sig i observationsburen avlägsnades spärr-

gallret så att hon kunde flyga ut på en parningsflykt 

tills hon återvände. Efter att drottningen har 

kommit tillbaka iakttog man om hon hade ett 

parningsmärke eller ej. 

 

De 21 drottningar delades i två grupper. En kontroll-

grupp och en försöksgrupp. Till försöksgruppen 

valdes slumpmässigt 5 drottningar som efter första 

parningsflygningen och efter att de visade intresse 

för att flyga ut på ytterliggare en parningsflykt. 

Dessa drottningar sövdes ner med koldioxid för att 

tvinga fram äggläggning. De återstående drottning-

arna fick fritt para sig så många gånger de ville 

(kontrollgrupp).  

Avkommor från alla drottningar analyserades 

genetiskt med 8 DNA mikrosatelliter – A1, A8, A24, 

A28, A35, A88, A113, B124, för att utröna med hur 

många drönare drottningarna har parat sig med. 

Man tog 35 arbetsbin från varje drottning för ana-

lys.  Efter att arbetsbin har kläckts har drottningar 

dödats och man räknade antal spermier i sperma-

tekan.  

 

Antal parningsflygningar 

Alla drottningar uträttade sina parningsflygningar 11 

– 13 juni 1997. Tre drottningar återvände inte. Åtta 

från den 13 drottningar stora kontrollgruppen 

började lägga ägg efter en enda parningsflygning. 

Återstående 5 drottningar flög ut för att para sig 

flera gånger. Dessa har börjat lägga ägg 5 dagar 

efter narkotiseringen med koldioxid. Fyra drott-

ningar la befruktade ägg och en drottning (nr. 5) var 

drönarläggande trots att parningsmärke fanns, när 

hon återvände från parningsflygningen. Förklar-

ingen ligger sannolikt i att hon inte har lyckats att 

pumpa sperma över till spermatekan. 

Av resultatet framgår att drottningar som parade sig 

flera gånger har i genomsnitt fler spermier i sin 

spermateka.  

 

Se tabell. 

Hur många parningsflykter gör drottningarna ?  

Hur många drönare parar de sig med? 
Dipl. ing. A. Pridal Phd (Mendels universitet, Brno)  / Övers.: O. Vancata, 2009 
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Likaså kan man visa att vissa drottningar hade flera 

spermier i spermatekan bara efter en parning eller 

tvärtom att tre parningar inte var nog, för att 

drottningen skulle pumpa över till spermatekan ett 

stort antal spermier, dock samtliga drottningar ur 

kontrollgruppen blev äggläggande och hade 

diploida avkommor.  

Från testgruppens resultat är det troligt att drott-

ningarna försökte para sig flera gånger så att de 

skulle kunna fylla spermatekan med tillräckligt antal 

spermier. Drottningar i testgruppen hade minst 

spermier och drottning nr. 5 tom inga. Å andra sidan 

hade drottning nr. 4 i testgruppen fler spermier i 

spermatekan jämfört med någon av drottningarna 

från kontrollgruppen vilka har inte begränsats när 

det gäller antal flygningar. 

 

Hur många drönare parade sig 
drottningarna med ? 

Genom den genetiska analysen kunde man komma 
underfund med hur många drönare som varje 
drottning har parat sig med. På grund av det stora 
antalet mikrosatelliter är tillförlitligheten i de 
presenterade resultaten mycket hög.  
Drottningar i kontrollgruppen har parat sig med 8 – 
18 drönare. Inom ramen för kontrollgruppen var 
antal drönare inte signifikant mellan drottningar 
som parade sig en gång och drottningar som har 

Drottningens nummer Antal parningsflykter 

Antal spermier i 
spermatekan  
( x 106 ) 

Antal drönare drottningen parade sig 
med  

Kontrollgrupp - en enda frivillig parningsflykt 

1 1 1,38 10 

2 1 1,50 11 

3 1 2,74 11 

4 1 1,73 12 

5 1 0,47 14 

6 1 2,32 15 

7 1 2,16 16 

8 1 2,71 16 

Medelvärde, standardavvikelse 1,88 ± 0,27 13,13 ± 0,85 

Kontrollgrupp - flera frivilliga parningsflykter 
9 2 1,03 8 

10 2 0,95 12 

11 2 3,11 14 

12 3 3,55 11 

13 3 1,60 18 

Medelvärde, standardavvikelse 2,05 ± 0,54 12,6 ± 1,66 

Testgrupp - påtvingad en enda parningsflykt 

1 1 0,22 6 

2 1 1,75 9 

3 1 1,16 10 

4 1 1,97 11 

5 1 0,00 Utan diploid avkomma 

Medelvärde, standardavvikelse 1,02 ± 0,40 7,40 ± 1,81 
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parat sig flera gånger. Drottningar som har parat sig 
flerfaldigt har parat sig med ett mindre antal 
drönare, men har lyckats med att pumpa över något 
större antal spermier i spermatekan.  

Betydligt färre antal drönare har parat sig med 

drottningar ur testgruppen där man hindrade 

upprepad parning. Dessa drottningar försökte 

sannolikt para sig flera gånger därför att antal 

drönare efter första parningen inte var tillräckligt 

som korresponderar med litet antal spermier i 

spermatekan.  

 

Diskussion och slutsatser 

Trots att vi har ett litet mätmaterial, kan vi anta ur 

det presenterade resultatet — att drottningen 

känner att hon behöver para sig fler gånger när hon 

inte har tillräckligt antal spermier i spermatekan.  

Denna fysiologiska mekanism har uppenbarligen 

haft sin betydelse vid evolutionen av flerfaldig 

parning hos bin av släktet Apis. Början av ägglägg-

ningen är däremot med högsta sannolikhet påverk-

ad av sättet av kopulationen och icke av fyllnads-

graden av spermatekan (Koeniger 1981). 

Från de först kläckta arbetsbina har det blivit möjligt 

att bestämma parning med tom 18 drönare (se 

drottning nr. 13.) Drottningen kan med hög 

sannolikhet befrukta ägg under hela sitt liv med 

spermier från samtliga drönare hon parade sig med  

och inte en drönare efter en annan – som man 

ibland hävdar. 

Drottningarnas parning kan fortgå under fler dagar 

än en dag. Därför är det mycket viktigt att man på 

en parningsstation inte stör bina, för att förhindra 

drottningförluster. Det är nödvändigt att hålla 

nyligen inseminerade drottningar kvar i parnings-

kupor med hjälp av spärrgaller tills de börjar lägga 

ägg för att förhindra eventuella försök att ytterligare 

fripara sig och spoliera drottningodlarens insemin-

eringsarbete och intentioner. Samtidigt gäller att 

drottningar som har börjat lägga ägg inte gör några 

ytterligare försök att para sig och att hennes lager 

av spermier måste räcka under återstoden av 

hennes liv.  

Forskning av parningens biologi har betydelse för 

förståelsen och utvecklingen av artificiell 

reproduktion av honungsbiet 

 

LITTERATUR: 

Koeniger G. 1981. In welchen Abschnitt des 

Paarungsförhaltens der Bienenkönigin findet die 

Induktion der Eiablege statt? Apidologie 12: 329 – 

343. 

Schlüns H., Moritz R:F:A:, Neumann P., Kryger P., 

Koeniger G., 2005: Multiple nuptial flights, sperm 

transfer and the evolution of extreme polyandry in 

honeybee queens. Animal Behaviour 70:125.131. 
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DEFINITION AV INAVELS- OCH SLÄKTSKAPSKOEFFICIENTER 

En stamtavla måste skrivas korrekt för att beräkningen av inavelsfaktor skulle vara möjlig. För att skapa 

förståelse varför det är så kommer här en MYCKET FÖRKORTAT OCH FÖRENKLAD sammanfattning och 

enligt vilka principer beräkningar görs. Det är nämligen så att stamtavlan måste genomsökas med hänsyn 

till olika förbindelselänkar mellan olika förfäder och dessa länkar måste valideras enligt bestämda regler. 

Det finns idag ett program som gör allt detta automatiskt. Det enda som behövs är att skriva in stamtavlan 

(ö.a.).  

För att behålla rena linjer tillämpas inavel som resulterar i homozygotetsökning och inavelsdepression. Därför är det 

viktigt att kunna beräkna hur pass stor inaveln är för att kunna förutsäga för möjliga kombinationer innan parningen 

sker.  

Inavelskoefficient (F) utrycker (enligt exvis LAIDLAW a PAGE, 1986) sannolikheten att två alleller på valfri lokus är 

identiska genom härstamning från en förfader som är gemensam för bägge föräldrar där för individ A är värdet FA 

summan av bidrag av alla gemensammas förfäders genetiska kopplingar i bägge föräldrars stamtavlor. 

Inavelskoefficient kan även utryckas som korrelation mellan från individens föräldrars två gameter (KNIZE, SILER at 

all, 1978). Detta möjliggör att använda sig av Wrigt‗s metod (delstrecks koefficienter) för härledning av formler för 

inavelskoefficienternas beräkning.  

Om ett lokus tas i anspråk istället individens A hela genom blir FA måttet på individens förväntad homozygositet. 

Släktskapskoefficient (R) är en liknande parameter men till skillnad till inavelskoefficienten utrycker den likhet 

(korrelation) mellan två individer.  

Bägge F och R koefficienter är grundläggande genetiska parametrar.  

De flesta husdjur tillhör diploida organismer och släktskapsförhållanden är enkla att definiera. Biet är en haplo-diploid 

organism med mer komplicerade förhållanden mellan individer. 

CROW och ROBERTS (1950) härledde F värden för sju regelbundna inavelssystem hos bin, man utgick från 

befruktning med en drönare. LAIDLAW och PAGE (1986) härledde förhållande för F beräkning för andra regelbundna 

inavelssystem, men likaledes bara för parning med en drönare.  

De flesta egenskaper hos bin som förädlare är intresserade av utrycks som resultat av deras samverkan. P.g.a. 

polyandri är släktskapsförhållande i ett bisamhälle inte homogena och därför används som mått ett genomsnittlig 

släktskap mellan tå valfria bin inom samhället och betecknas som sannolikt släktskap (R). Även vid beräkningen av 

inavelsfaktor (F) används denna transformation. Inavelskoefficienter är möjliga att utrycka för bin eller analogt för hela 

samhällen som genomsnittligt F för alla bin och släktskapskoefficienter som släktskap mellan två bin eller förhållande 

mellan två (eller fler) samhällen som genomsnittligt släktskap mellan ‖deras― bin. 
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Matematiskt förfarande för beräkning av F och R härledde Oldroyd och Moran (1983). Mer allmängiltiga formler 

beskrev Bienefeld (1986, 1988). Inga utav dessa löser dock situationer när det finns gemensamma förfäder i olika 

positioner i bägge föräldrars stamtavlor. 

Målet för detta arbete var att komma fram till en allmängiltig metod för beräkning av F och R som skulle vara 

användbar i det praktiska avelsarbetet. Översikt av alla möjliga positioner som gemensamma förfäder kan inta har 

dokumenterats i tidigare arbeten (CERMAK, 1991; 1993) 

 

BERÄKNING AV SLÄKTSKAPS OCH INAVELSKOEFFICIENTER MED HJÄLP AV STAMTAVLAN 

Vid beräkningen av inavels- och släktskapskoefficienter måste man ta hänsyn till artens specifika  

 Drottningen flerfaldiga parning (polyandri) och ur detta medföljande relationer mellan bin respektive samhällen.  

 Drönarnas haploiditet. Drönare har ingen fader, därför är alla spermier från en drönare genetisk lika. 

 Drottningen paras en gång i livet och därför har den 1:a filiala generationen en gemensam fader respektive grupp 

fäder. 

 Som fader betraktas drottningen vars drönare används för annan drottnings befruktning. Samma drottning kan 

uppträda i stamtavlor i positioner fader och moder. Genetiskt betraktat är en drottning en hermafrodit. 

 Drönare betraktas som gameter (spermier)  

 Binas bruksegenskaper är ett helt samhälle egenskaper för ett samhälle betraktas som en organism med en viss 

inre genetisk struktur. Från samhällets genetiska struktur går det att härleda strukturen hos nästföljande 

generation. 

Biets respektive samhället stamtavla gå att framställa grafiskt med hjälp av delstreckskoefficienter (se bild 1). 

Koefficienternas tillhörighet är skuggat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förklaringar:  

A, B  individer för vilka beräknas släktskap 

P   individ för vilken beräknas inavel 

M  gemensam förfäder för A och B  i pos. moder 

O   gemensam förfäder för A och B  i pos. fader 

FP inavelskoefficient för P som avkomma av A,B 

R AB släktskapskoefficient mellan A och B 
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SYMBOLER SOM ANVÄNDS I NÄSTFÖLJANDE FORMLER: 

F antal individer på förbindelselänken mellan gemensamma förfäder av individen  

   P i moderns stamtavla och gemensamma förfäder i faderns stamtavla i Bild 1 för gemensam förfäder M är f = 3 

(individer A, P, B).  Antal individer i förbindelselänken mellan gemensamma förfäder i stamtavlan för en individ och 

gemensam förfäder i stamtavlan hos den andra individen i Bild 1 för gemensam förfäder M är r = 2 (individer A, B) 

ANMÄRKNING  
 
Bidrag till värdet FP eller RAB menar man är koefficientens beräknade värde för en förbindelse med gemensam 
förfäder. Ifall det förekommer flera förbindelser är resultat summan av dessa delbidrag. 
Från stamtavleanalysen har man kommit fram till att det vanligen förekommer fem olika situationer (fall) för en 

gemensam förfäder.  

 

 

INAVELS OCH SLÄKTSSKAPSKOEFFICIENT BYGGER PÅ BERÄKNINGEN AV SUMMAN FRÅN BIDRAG FRÅN 
OLIKA DELSTRÄCKOR I STAMTAVLAN. 
 

               

                

                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case nr. 1 (Bild 2) 

F = 0,5f . (1 + FM) 

R = 0,5r . (1 + FM) 

Case nr. 2 (Bild 3) 

F = 0,5f . (1 + FC) 

R = 0,5r . (1 + FC) 



31 

 

  
   
 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VID KOEFFICIENTBERÄKNINGAR MÅSTE FÖLJANDE REGLER FÖLJAS 
 

Regel nr. 1 

Om i bägge föräldrarnas stamtavlor (vid F beräkningen) en förbindelselänk mellan gemensam förfader respektive 

bägge individers (vid R beräkningen) upprepas någon individ, denna förbindelse ignoreras. 

 

Regel nr. 2 
Om samma gemensamma förfäder finns på flera ställen måste alla förbindelselänkar genom denna individ mellan 
stamtavlans faderhalva och moderhalva (vid F beräkningen) respektive mellan bägge individernas stamtavlor (vid R 
beräkningen) valideras. Deras giltighet bestäms av regel nr. 1. Exempel för bägge fallen finns på bild nr. 7. 

 

 

 

 

Case nr. 3 (Bild 4) 

F = 0,5f . (1 + FO) 

R = 0,5r . (1 + FO) 

Case nr. 4 (Bild 5)  

F = 0,5f . *(d - 1)(1 + FO) + 2+ / d 

R = 0,5r . *(d - 1)(1 + FO) + 2+ / d 

Case nr. 5 (Bild 6) 

F = 0,5
f  . (2 / d) 

R = 0,5
r  . (2 / d) 

Förbindelselänkar för RAB beräkning 
För gemensam förfader I = GCABFG – G upprepas, ogiltig länk 
För gemensam förfader I = DABFG – giltig länk, r = 5 
För gemensam förfader J = GCABE – giltig länk, r = 5 
För gemensam förfader J = GCABFG – G upprepas, ogiltig länk 
För gemensam förfader J = DABE – giltig länk, r = 4 
För gemensam förfader J = FABFG – giltig länk, r = 5 

Vid F beräkningen är förloppet liknande 
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Förhållande mellan F a R: 

F = inavelskoefficient 
 
 
 
R = släktskapskoefficient 
 
 
 
 

Inseminering  

FP = 0,5f . (1 + FPM) + 0,5f . *(d - 1) . (1 + FPO)+2+ / d 

RAB = 0,5r . (1 + FPM) + 0,5r . *(d - 1) . (1 + FPO)+2+ / d 

Friparning 

FP = 0,5f . (1 + FPM) + 0,5f . 2 / d 

RAB = 0,5r . (1 + FPM) + 0,5r . 2 / d 

 

)F  ).(1F  (1 . R 
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Ovanstående artikel av Olda Vancata, kallad; DEFINITION AV INAVELS- OCH 

SLÄKTSKAPSKOEFFICIENTER uppfattas kanske först som svårläst. Men jag tycker som 

redaktör att vi då och då kommer i den situationen att man måste redovisa fakta. 

Förståelsen för beräkning av olika släktskapssamband är viktig för de som håller på med 

ett aktivt avelsarbete. Det finns visserligen olika datoriserade hjälpmedel (dvs. dyra 

dataprogram) att ta hjälp av, men det finns också förenklade sätt att beräkna inavels-

koefficienten för en viss drottning. I denna uppsats redovisas ett av de enklare sätten 

att räkna — fördelen här är att man kan traggla en stund med papper och penna, så 

kommer man tillräckligt rätt för att använda siffrorna i praktiken. / LN 
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BERÄKNINGSEXEMPEL:

  

 

Beräkning av FB för individ  B: 

Om d=10; FK= 0,2; FH = 0,1; FN = 0,4; FT = 0; FL = 0,2 

 

 

 

Resultat FB  8,6 %.              RCD = 0,1728125  17,3 %   

 

Denna artikel är hämtad från BNB 8 e1 / redaktör: O. Vancata —  som i sin tur hämtat materialet från 
Dipl. ing K. Cermak PhD. Fullständig litteraturlista med referenser finns I BNB Nr: 8e1,  som finns att 
hämta på http://www.wermdobiodlare.se/under/bnb.html 

Gemensam förfäder  Case nr. f Bidrag till FB  

   Enligt formeln Resultat 

K 1 6 F = 0,56 .  (1+ 0,2) 0,018750 

H 1 7 F = 0,57 .  (1 + 0,1) 0,008594 

N 2 6 F = 0,56 .  (1 + 0,4) 0,021875 

T 3 6 F = 0,56  . (1 + 0) 0,015625 

L 4 6 F = 0,56 . [(10 - 1) . (1 + 0,2) + 2] / 10 0,020000 

X 5 7 F = 0,57 . (2 / 10) 0,001563 

      FB =  F =    0,086407 
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Hallands Väderö har sedan 1200-talet tillhört den 

danske kungen, men i samband med att Skåne 

blev Svenskt 1658 så kom Väderön att tillhöra 

kyrkan i Torekov. Ön har varit bebodd med aktivt 

lantbruk, djurhållning m.m. till i slutet av 1900-talet 

och är sedan 1958 Naturvårdsområde. Numer finns 

ett café, museum och några exklusiva sommar-

stugor, men inga bofasta på ön .  

SBR´s lilla bod i samband med parningsstationen 

finns ungefär vid ‖o-et‖ i Söndre skOg. Det finns 

väg och stig fram till stugan — det är ca 700 meter 

från hamnen.  

Innan varroan ställde till det för oss, så parades det 

som mest över 2000 drottningar per år på Väderön.  

Ön är ca 1 km tvärsöver och 3 km på längden. 

Totalt har ön 339 ha landyta och naturvårds-

området ca 1800 ha totalt med omgivande vatten 

enligt Lantmäteriet. Med andra ord så finns det plats för 

många stolpar.  

I år kommer det att erbjudas 4 drönarsamhällen från Bert 

Thryboms bästa drottninglinje.  

Styrelsen har en avelsansvarig ( Bengt Olof ) som nu söker 

med ‖ljus å lykta‖ efter bra Ligusticalinjer som man eventuellt 

kan använda för utsättning på de olika parningsplatser som 

Ligusticabiodlarna har som sina. Utöver Hallands Väderö 

som är en ren systerparningsplats kommer även Vinön i 

Hjälmaren att använda samma upplägg 2010 samt en del 

lokala parningsplatser.  

 

Visingsö däremot kommer att ha ett 

brett genetiskt arv att erbjuda, 

liksom även någon lokal 

parningsplats. 

Lite fakta om Hallands Väderö och om årets drönarstam 

Parningsstationen vid Hallands Väderö 

Karta över Hallands Väderö   Bild från Internet 

Drönarstam 2010 kommer från Bert Thrybom. Fyra sam-
hällen från en moder med toppresultat. Lugna och svärm-
tröga bin som producerar över genomsnittet med honung. 
Mer information kommer i majnummret av Bitidningen och 
även SBR´s hemsida. 
 
Parningsstationen kommer att skötas av arbetsgruppen 
som består av Sten-Erik Falk (administrativt ansvarig), 
Gösta Svensson, Heinrich Valtinat ( Ö-värd) och Lars 
Thorsson.  
 
Mottagningsdagar: Kommer att beslutar på avelsmötet 
den 27/3 — men förslaget från gruppen är torsdagar. 
Någon inlämningsverksamhet som förra året planeras 
inte.  
 
Utsättningsdagar kommer att publiceras i Bitidningen. 
Verksamheten föreslås avslutas i början av augusti. 
Liksom tidgare kommer det att finnas en liggare där man 
noterar sina utsättningar. 
 
 
Glöm inte att din bigård skall vara besiktigad och 
godkänd.  
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Gå på Svensk Biavels kurser  

Svensk Biavel AB kommer att anordna en tvådagars konferens i Uppsala  

- på Hotell Gillets konferens lördagen den 24 april och söndagen 25 april 2010. 
 

Prof. Erling Strandberg  från SLU Ulltuna talar om husdjursgenetik i allmänhet. Prof. Marla Spivak från Minnesota University talar om 

hygieniskt beteende hos bin samt erfarenheter av testmetodik för att mäta graden av varroakvalster. Prof. Kaspar Bienefeld från Berlin talar 

om avelsarbete med stöd av BLUP metoden samt sitt arbete med varroatoleranta bin. Prof. Ingemar Fries - SLU Ulltuna kommer att vara 

koordinator för konferensen, samt även uppdatera oss om kunskapsläget för bipatogener. 

  

Prof. Spivak och Bienefeld kommer att hålla sina föredrag på engelska, i övrigt på svenska. 

 

Konferensavgiften är 1325 kr ( och utan moms 1060 kr ) som inkluderar fika och lunch (lördag-söndag) samt 2-rätters middag på 

lördagskvällen. Bindande anmälan före söndagen 21/3 till lars@naimell.se eller 070 – 543 7998. Betalning till Svensk Biavels bankgirokonto 

5973-3709 före den 10/4. Ditt boende ordnar du själv – i Uppsala finns ett stort  

utbud av hotell, vandrarhem eller annat lämpligt boende. Hotell Gillet ligger mycket centralt och inom gångavstånd till 

Uppsala järnvägsstation. 

Har du några frågor om konferensen så ring mig på tfn: 070 – 543 7998 eller e-post: lars@naimell.se 

Förbättra din kompetens i genetik genom att delta i Svensk Biavel AB´s arrangemang! 

Välkommen  

En 1-dagarskurs för instruktörer i testbiodling enligt Svensk Biavels normer 

kommer att ordnas under våren – försommaren 2010. 

Är du intresserad att gå instruktörskurs och lära dig att bedöma bisamhällena enligt de 

normer som gäller enligt Svensk Biavels normer, så anmäl ditt intresse till din rasförening 

eller direkt till mig. När och var kursen kommer att gå beror på deltagarna och när vi kan 

passa in för en hel dagskurs.  

Inga kurskostnader utöver dina egna resekostnader. 

Anmälan före 15/3 till lars@naimell.se eller tfn; 070 – 543 7998 -  eller din rasförening. 

OBS: Varje rasförening kommer i sommar att anordna en egen kurs i testbiodling enligt 

Svensk Biavels pärm, men då anmäler du ditt intresse direkt till din rasförening. Se 

respektive förenings program. 

Ovanstående kurs gäller de som vill satsa på att utbilda sig till instruktörer för de kurser som 

rasföreningarna sedan i sin tur arrangerar. 
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Onsdagen den 24 juni samlas 5 förväntansfulla 

biodlare under Göran Kvarnströms ledning vid 

hamnen i Hökö som ligger ett par mil söder om 

Trosa. Med oss har vi transportlådor innehållande 

kassetter, ytterhus och ett drönarsamhälle 

(drönarstammen kom i år från Sonja Gustafsson) 

samt givetvis en matsäcksväska. Vi kommer från 

Vikbolandet i söder till Södertälje i norr och odlar 

alla liguisticadrottningar. Efter att ha lastat vårt pick 

och pack i en gammal fiskeskuta lägger vår skeppare 

Tomas Öhman ut för att styra kosan mot Lacka, en ö 

(och naturreservat) långt ut i den Sörmländska 

skärgården. Båtresan tar ungefär en timme och vi 

lägger till vid öns klipphällar.  

 

Efter förtöjning är det bara att lasta ur alla grejor. 

Särskilt viktigt är att hålla ordentligt i Åke Janssons 

spett så att det inte trillar i sjön. Några bär upp 

drönarsamhället och sätter det på plats. Ytterhusen 

sätts upp. Några använder stolpar, andra häger upp 

dem på eller i träden. Kassetterna plockas upp, 

öppnas och stoppas i ytterhusen. När allt är på plats 

sätter vi oss ner och tar fram matsäcken som intas 

under livligt samspråk. Vi som inte kör bil unnar oss 

att skåla för ”drottningens parning och drönarens 

död”. Sedan är det bara att tuffa hem igen. 

 

Två veckor senare är det återsamling för att hämta 

hem våra förhoppningsvis parade drottningar. När 

vi förtöjt, går vi med spänning till våra 

parningskupor. Vi kollar om drottningarna är 

parade, stoppar ner kassetterna, monterar ner 

ytterhusen och plockar ihop drönarsamhället. Sedan 

blir det den obligatoriska fikastunden och vi tittar 

oroligt på himlen. Mörka moln tornade upp! Skulle 

väderprognosen med kuling och regn hinna i kapp 

oss? Som tur var, var båten lastad och vi gav oss 

snabbt iväg. När vi var halvvägs hem kom regnet 

och vi fick plocka fram regnkläder. Vinden höll sig 

dock lugn och vi klarade oss med att bara bli lite 

blöta 

 

Parning på Lacka 

Båten lastas av Åke Oscarsson och Tomas Öhman. 

Drönarsamhället ställs på plats av Lennart Löfgren och Göran 

Kvarnström. 

Lars-Göran Arvidsson sätter ut sina kassetter. 

Fikastund 
med Göran 
Kvarnström
Tomas 
Öhman och 
Åke 
Jansson 
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Hur gick det då? Vädret fint hela tiden och det blev 

ganska många äggläggande drottningar. Några kom 

dock igång med äggläggningen förrän efter några 

dagar i hembigården. Totalt hade vi med oss 49 st 

drottningar ut. Av dessa blev 32 st äggläggande eller 

65 %. Något lägre än hemma, men vi är nöjda. 

Dessa parningsresor har en lång tradition över 20 år 

och under båtresorna har många roliga historier 

berättats från tidigare tillfällen.  

 

 

Allt ifrån ofrivilliga dopp i Östersjön till hur man 

bevittnat drottningarnas parning i luften. Själv har 

jag haft förmånen att vara med sedan 2005.  

Vi som deltog i år var, Göran Kvarnström; 

Södertälje, Åke Jansson, Vagnhärad, Lennart 

Löfgren, Lästringe, Åke Oscarsson, Vikbolandet och 

undertecknad vid tangentbordet och kameran  

 

Lars-Göran Arvidsson, Vikbolandet. 

Nöjd ”färdledare”, Göran Kvarnström Solnedgång på hemvägen 

Parning på Lacka 

Lite smått & gott  
Under 2009 så sattes det ut 1968 drottningar för 

parning på SBR´s samlade parningsplatser — av 

dessa blev 82 % äggläggande. 

På Hallands Väderö blev 262 drottningar utsatta 

och 87 % blev äggläggande av dessa. 

På Visingsö blev 178 kassetter med drottningar 

utsatta och 86 % blev äggläggande. 

På Visingsö fanns under 2009 — 68 samhällen, 

samtliga kontrollerade och de som inte höll 

måttet utifrån Svensk Biavels testprogram blev 

utbytta ( 5 st ). De olika bilinjerna som finns 

representerade på ön är 2009 från Pelle Ljung-

holm (2 olika linjer), Mats Persson, Erling Vall-

berg och den ‖gamla‖ Visingsölinjen samt 2010 

ev. även en linje från från Åke Flood. 

Av Visingsös f.n. 68 samhällen, så ligger ca 45 

samhällen inom en radie på 1 km från parnings-

platsen. 

Samtliga bisamhällen ligger på öns södra del och 

den mest avlägsna bigården ligger ca 2 km från 

parningsplatsen.  

I praktiken så är samtliga bisamhällen på ön 

tillgängliga för parningsplatsen, fast man kan 

anta att det finns en drönardominans av de 

samhällen som tillhör parningsplatsen. 

Vinön i Hjälmaren kommer att öppna upp 2010 

med 4-6 samhällen med drottningar från Gösta 

Svenssons IDA-linje (2006) och drottningar från 

Örebros bf. föreningsbigård. 

// LN 
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 LP:s Biodling AB 
 0533-631 11 Torstenbyn 

 www.lpsbiodling.se 

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 
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Adresser till styrelsen: 

Ordförande - Per-Olof Wagnsgård 

Kapplandsväg. 73  56146 Husqvarna 

Tfn: 036-50509 ; Mobil: 070-5114858 

Skype telefon: mellifera1619 

 

 

Kassör - Kjell Ekelöf 

Bryggaregatan 3  59835 Vimmerby 

Tfn: 0492-14513 ; Mobil: 070-2617631 

Skype telefon:  kjell.ove.anders.ekelof 

 

 

 

Sekreterare - Lars-Olov Andersson 

Gärdesgatan 4, 70217 Örebro 

Tfn: 019-335150; Mobil: 070-5309696 

Skype telefon: 

 

Vice Ordförande - Stig Engberger 
Villagatan 14  70215 Örebro 

Tfn: 019-323284 ; Mobil: 070-5784825 

 

Ledamot - Per Ahlström 
Hargsvägen 1  61157 Nyköping 

Tfn: 0155-218674 ; Mobil: 070-5658074 

Skype telefon: hargsv. 

 
Ligusticabiodlarnas Plusgiro är 838 92 67-9 och  

föreningens årsavgift för 2010 är 125 Kr. 

LigusticaBladet  

är Ligusticabiodlarnas medlemsblad. Vi ska försöka komma ut 

med fyra medlemsblad per år. Organisationsnummer är 802438-

6065 och plusgirot är 838 92 67-9 (Medl.avg. 2010 =125 kr) 

Ansvarig utgivare är föreningens ordf. Per-Olof Wagnsgård,  

och redaktörer är Jan-Erik Jansson och Lars Naimell. 

Lars Naimell träffar du lättast på 0705-437 998 eller  

Skype telefon: lkv47q.  

Postadress: Lustigkullevägen 47 Q, 591 45 Motala 

Övriga deltagare i styrelsen: 

Ersättare: Lars Forsberg - Visingsö samt Lars Naimell - Motala 

Adjungerade styrelsemedlemmar med ansvarsområden: 

Ansvarig för övergripande avelsplanering - Bengt Olof Persson, Vedum 

Ansvarig för drottningförmedling - Per Ahlström, Nyköping 

Ansvarig för parningsstationen på Visingsö - Lars Forsberg, Visingsö 

Webb-redaktör och hemsida - Göran Nipsjö, Nyköping 

Redaktörer för LigusticaBladet - Jan-Erik Jansson, Linköping och  

            Lars Naimell, Motala 

Mottagare av deltagaranmälningar och mötesplanering - Stig Engberger, 

Örebro med tfn: 019-323 284 och e-post: stigbi@tele2.se 

 

OBS: Vid anmälan med e-post krävs att du fått ett svarsmail från Stig för att 

din anmälan om deltagande skall vara korrekt noterad. 
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Mottagare av LigusticaBladet 
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