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Vår Ligusticakalender 2010 

 

 15 Maj Drottningodlingens 
dag på Visingsö 

 5 Juni  Studiebesök hos 
Thomas Dahl, Örebro 

 7 juli Visingsöträff med 
kalibreringsträff 

 25 sept. Årsmöte i Mantorp
  

 Föranmälan till samtliga 
tillfällen med tanke på 
fika och mat. 

 Anmäl till Stig Engberger 

tel: 019– 323 284 

E-mail: stigbi@tele2.se  
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 Nybörjarkurs i drott-
ningodling 

 Nybörjarkurs i drott-
ninginseminering 

 Kurs i Nosema- mikro-
skopi 
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Bli testbiodlare! 

Du som vill utveckla både dig själv och din biodling, kom med 
och bli testbiodlare, så vi vet var vi har de bästa bina.  

Vi behöver många olika bra bistammar med olika egenska-
per, så det behövs också många olika testbiodlare.  

Ring Bengt Olof Persson ( tfn på näst sista sidan) så får du 
veta mer. 

Vadå glada? 
Klart att vi är! 

Hela familjen är 
med i Ligustica-
biodlarna! 

Kostar bara 4 bur-
kar honung! 
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Ligusticabiodlarnas program och kurser  
för 2010 

 

15/5 – Drottningodlingens dag på Visingsö  
Öppet hus med en mängd olika föreläsningar och aktiviteter, tipspromenad, lotteri med 
drottningar i pris. Krister Linell hälsar välkommen kl:11. 

 Vi räknar med att avsluta vid 15-tiden. Programmet för dagen hittar du på sid 15! 
Lämpliga färjor från Gränna är 09:30 eller 10.00. Du kan åka remmalag från färjan på Vi-
singsö till Persgården om du har anmält dig till Per-Olof Wagnsgård före 5/5. 

 

15/5 — Drottningodlingskurs i Ligusticaodlarnas regi 
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 drott-
ningar. 
 

5/6 – Familjemingel och studiebesök hos yrkesbiodlaren Thomas Dahl i 
Örebro samt besök på parningsstationen på Vinön i Hjälmaren. Anmälan till Stig Engberger 
före 26/5 Läs mer på sid 26-27! 
 

7/7 – Kalibreringskurs på Visingsö – heldag i samband med att vi gör total-
genomgång 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. 

 
 

25/9 – Årsmöte enligt senare kallelse. Med stor sannolikhet träffas vi den här 
gången i Mantorp 

Anmälan och förfrågningar till: 

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. 
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Ordföranden har ordet. 

J ag vill först av allt framföra ett 
varmt tack till Mariestads biod-
larförening, som i år stod för 
värdskapet under vårt avelsmö-

te. Vilken trevlig föreningsstuga och en 
sådan avancerad honungshanteringsut-
rustning ni har! Det är bara att gratule-
ra föreningen ! 
Vi inledde avelsmötet med en årsmötesdel 
där vi tog beslut om att införa familjemed-
lemskap i våra stadgar.  Efter några små 
justeringar antogs också den föreslagna 
budgeten.  
Min reflektion är att vi, om möjligt, tar alla 
beslut rörande stadgeförändringar och bud-
geten på vårt ordinarie årsmöte.  
En fråga som styrelsen kommer att lägga 
ner energi på framledes, är att hitta former 
för att engagera medlemmarna i avelsarbe-
tet. Denna modell på avelsmöte som vi har 
idag kommer jag inte att vilja driva vidare. 
Bredden på förkunskaper är för stor för att 
vi skall kunna ”tala samma språk”  
Vi har med denna mötesform, vilket märk-
tes i Mariestad, inte mycket att säga var-
andra. Så här tidigt på året har vi heller ing-
en klar uppfattning hur det står till med bi-
styrkan i våra bigårdar.  
Mitt förslag är att vi förlägger mötet till nå-
gon gång i mitten av maj. I maj vet vi ju 
också bättre hur det går med våra uppsatta 
testserier och glädjen med biodlingen står 
på topp. Vi har också kommit längre i vårt 
bedömningsarbete av våra bisamhällen.  

Vår avelsplanerare 
Bengt Olof Persson 
kan kanske då också få 
ett bättre gensvar från 
medlemmarna gällande 
sitt rop efter uppsatta 
testserier.   

Våra kommande möten kan 
ha några timmar teoretiskt 
avelsarbete på förmiddagen 
och att vi sedan efter lunch, 
går ut i en bigård och visar 
odlingsmetoder och drottningodlingsred-
skap.  
Jag tror att vi med denna typ av möte kan 
skapa ett större intresse för odling av goda 
drottningar och att vi också får fram fler 
avelsintresserade biodlare bland den allt-
mer ”grånande” skaran biavlare.  
Det gäller att inte stanna upp i några fasta 
mönster utan att gå vidare och pröva nya 
former av möten och träffar. Alla har vi oli-
ka krav på hur vår förening skall fungera.  
Jag tycker att också den sociala delen har 
fungerat bra genom de träffar som vi har 
haft och även fortsättningsvis skall ha på 
Visingsö.  
Programpunkterna på Visingsö och kurs-
verksamheten fanns presenterade i Ligusti-
caBladets förra nummer och i Bitidningens 
marsnummer. Det vore trevligt om du och 
din förening kommer till ön den 15 maj. 
Jag hoppas på en manifestation för biod-
lingen denna dag. Anmäl Dig gärna också 
till de kurser som går av stapeln på ön un-
der sommaren.   
Bekymmersamt är det som hänt med våra 
bisamhällen under vintern. Jag får in rap-
porter så gott som dagligen från våra biod-
lare i Jönköpingsdistriktet om att man har 
mist bisamhällen. Den kalla vintern i kom-
bination med virusinfektioner kan vara an-
ledningen. De samhällen som varit starka 
på hösten och dragit ner sin mat utan pro-
blem har visat sig i stort sett tomma på 
döda bin vid vårundersökningen. Vart tog 
bina vägen?  
Nybörjare, som köpt kupor och utrustning 
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ringer och förhör sig om hur de skall få tag 
på nya samhällen efter de två som man hade 
förväntat sig så mycket av i sommar. Är det 
alltid så här att bina dör under vintern frågar 
man.  
Vi som håller på med avelsarbete har kanske 
i vinter tappat flera år av träget avelsarbete. 
Men skam den som ger sig! Nu gäller det att 
ta nya tag och avla vidare från dessa överlev-
nadssamhällen, som förhoppningsvis har 
goda nedärvningsbara egenskaper.  
Glädjande är att det avelsmaterial som vi 
tacksamt mottagit från Bert Thrybom för att 
användas som drönarsamhällen på Hallands 
Väderö i år, har utvecklats väl i de avläggare 
som gjordes av Sten-Erik Falk, Gösta Svens-
son och Heinrich Valtinat på eftersommaren.  
Fyra samhällen kommer med all sannolikhet 
att ställas ut på Hallands Väderö. Stamtavlan 
presenterades som du redan säkert har sett i 
majnumret av Bitidningen.  

Vi är nu ca 150 medlemmar i föreningen. Av 
dessa har i skrivande stund, 126 betalat sin 
medlemsavgift. Fick Du en inbetalningsta-
long medskickat med Ditt förra nummer av 
LigusticaBladet så är du en av dem som inte 
betalat. Kanske medlemsavgiften 125:- är så 
låg att du förbisett densamma? Eller varför 
inte ta med hunden och katten i föreningen 
också? Familjemedlemsskapet kostar dig 
bara 75 kr till. 
 Krister Linnell tog på sig ansvaret för ge-
nomförandet av årets avelsmöte som kommer 
att avhållas i Mantorp lördagen den 25 sep-
tember. Sedvanliga mötesförhandlingar och 
dessutom en attraktion utlovas av Krister. 

 

Väl mött på våra träffar och kurser och       
en angenäm bisommar önskar 
        Per-Olof Wagnsgård 

Ordförande 

Ordföranden har fortfarande ordet. 

Avelsmötet i Mariestad den 27 mars 2010 

E n fortfarande vintrig dag 
hindrade inte ett trettiotal 
biodlare tillhörande Ligus-
ticabiodlarna från att träf-

fas i Mariestads biodlarförenings nya 
fantastiska lokal. 
Vill du själv besöka föreningen, så kan du 
komma med båt via Tidan. När du ser Väs-
terängs koloniträdgårdar är det dags att för-
bereda landstigningen. 
Här finns ett hundratal kolonilotter. Under 
föreningens litet mer än trettioåriga historia 
har antalet försäljningar ökat en del under se-
nare år. 
Vill du virtuellt besöka området, så sök på 
Västerängs koloniträdgårdar. Där finns förut-
om en massa trevlig läsning om koloniområ-

det, ett antal mycket intressanta länkar till bl 
a Mariestads Biodlarförening. 
Gänget från Östergötland hann, tack vare ett 
uppstigande före solen denna morgon, göra 
ett besök i Töreboda för att hämta chauffö-
rens beställda varor. Vi var också tidigt på 
plats i Mariestad och hann titta en del på de 
faciliteter som föreningen har i sin ägo.  
Otroligt väl utrustade 
och väl disponerade 
lokaler! En av stug-
värdarna och tillika 
kassör, Rolf Svantes-
son gick verkligen 
omkring och myste 
när han fick berätta 
om allt för de nyfikna 
mötesdeltagarna. 

Jan-Erik Jansson 
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Avelsmötet i Mariestad den 27 mars 2010 forts 

 

 LP:s Biodling 
AB 

 0533-631 11 Torstenbyn 

 Värdförening-
ens ordföran-
de, Lars Nol-
berger hjälpte 
till att serva 
med fika.  
Senare under 
dagen dukade 
han upp till en 
välsmakande 
lunch. Ett stort 
tack till Marie-
stads biodlar-
förening som 
skötte det 
praktiska vid 

detta möte på ett föredömligt sätt! 
Varroabehandling och övervintring 
I samband med att Stig Engberger förrättade 
uppropet, så ombads deltagarna berätta om 
övervintring och behandling mot varroa. 
Som vanligt visade det sig att siffrorna när 
det gäller övervintring varierar. En del hade 
hittills inte förlorat något samhälle, andra 
hade förluster upp mot 20%. 
Det är inte bara undertecknad som upplevt 
att väldigt starka höstsamhällen går ett hårt 
öde till mötes. 
I Jönköpingstrakten fanns samhällen som 
under en del av vintern inte syntes till. Men 
det som göms i snö….. 
I Vimmerbytrakten hade vilda svin visat ett 
så stort intresse för bikupor att de vippat 

omkull dem. 
Bert Thrybom berättade också om omkull-
vippade samhällen, men ville inte ange nå-
gon skyldig. 
Bert hade också en teori om att varroan kan 
ge upphov till diaréer och muskulatur som 
inte fungerar. 
Vår ordförande PO Wagnsgård avslutade 
denna del av programmet genom att uppma-
na oss alla att i alla lägen föra anteckningar 
över samhällena och få ett gott underlag för 
att hitta avelsdugliga samhällen. Kanske kan 
alla de typer av skötselkort som finns vara 
till hjälp? Du finner ett sådant på SBR´s 
hemsida under medlemsservice, Nedladd-
ningsbara trycksaker och ritningar 
 

Familjemedlemskap 
Även detta möte fanns några punkter som 
föreningen skulle fatta beslut om. Ett sådant 
beslut var att införa familjemedlemskap.  
75 kr i påslag så är hela familjen med, dock 
utan att få flera  exemplar av det även denna 
gång lovordade LigusticaBladet. 
Däremot gick inte mötet med på något juni-
ormedlemskap. Inte heller mottogs förslaget 
om flerårigt medlemskap positivt. 
 

Parningsstationer 
Det var två parningsstationer som fick peng-
ar till sin verksamhet, nämligen Nyköping 
och Vinön, 2000 kr var. Vidare upplyste PO 
om möjligheten för flera att komma in med 
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Avelsmötet i Mariestad den 27 mars 2010 forts 

ansökningar. 
Flera mötesdeltagare framförde besparings-
förslag för de som vill para drottningar. Var-
för inte kunna skicka oparade drottningar till 
parningsstationer och inseminatörer och på 
så sätt  slippa att själva köra materialet till 
parningsstationer. Det kräver dock en insats 
från mottagande part. 
 

Boken om Biavel och Insemination 
Bert Trybom ombads att berätta något om sin 
förträffliga bok Boken om Biavel och Inse-
mination som finns till salu i Bibutiken för 
299 kr. 
Boken har ett långt förspel i form av föreläs-
ningar och kurser. 
- Jag tog till mig av vad andra sa och anpas-
sade till egna förhållanden. Så småningom 
blev det en bok, tillkommen under stora 
födslovåndor, som gett föga tillbaks ekono-
miskt, men som förhoppningsvis ger mycket 
till Sveriges biodlare, inledde Bert. 
- Jag hade gärna haft med mera om genetik. 
Men jag lydde rådet och tog bara med en del 
om detta, berättade Bert. Inte heller blev det 
någon litteraturlista. 
Bert hoppas att läsaren ska finna den lättbe-
griplig. Han tar mycket gärna emot sypunk-
ter om någon har idéer som de vill bolla. 
Bert menade också att varroabehandling på-
verkar drönarnas spermakvalité. Av den an-
ledningen kommer inte samhällena på 
Hallands Väderö att behandlas mot varroa 
under pågående tjänstgöring. 
 

Kursverksamhet 
Alla Ligusticabiodlarna har kunnat läsa i Li-
gusticaBladet om vår kommande kursverk-
samhet. Ordförande Wagnsgård kunde dock 
meddela att det fortfarande finns en del plat-
ser kvar på kurserna. 

-Gör reklam i era föreningar! 
Och skicka oss gärna kursma-
terial i form av bin! I papperspåse! uppmana-
de ordföranden mötesdeltagarna. 
Kalibreringskurs blir det den 7 juli på Vi-
singsö. Hela Sverige är då välkomna för att 
få se och även pröva på hur man gör en ka-
librering. 
Det blir mycket praktik i denna kalibrerings-
kurs. En testbiodlarkurs innehåller mera teo-
ri. 
 

Parningsstationer 
Hallands Väderö kommer bimässigt att be-
folkas av Thrybom-bin. Sju friparade drott-

ningar är på gång och den 10 juni kan villiga 
drottningar få träffa, förhoppningsvis, villiga 
drönare på ön. 
Sedan är det besök på ön i parningssyfte var-
je torsdag fram t o m den 5 augusti. Då är det 
slut på förlustelserna på ön, åtminstone för 
bin. 
Bästa sätt är, åtminstone ännu så länge, att 
själv åka med till Hallands Väderö. Kan du 
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Avelsmötet i Mariestad den 27 mars 2010 forts 

inte detta så kontakta parningsföreståndaren. 
Det är bara SBR´s parningskassetter som är 
tillåtna och så kostar det 6o kr. Du ska också 
ha besiktningsprotokoll som visar att bina är 

friska som du tar till ön. 
Avelsmaterial kommer som tidigare nämnts 
från Bert Thrybom Det är sju  friparade 
drottningar. 

Kunglig drönare ? 
 
I detta sammanhang kan nämnas att förmod-
ligen är 1000-tals drottningar på väg in i 
Sverige från norra Italien och Argentina. 
Mötet är inget för import av varken bin eller 
drottningar. Däremot tycker vi att det är okey 
med sperma. 
 

Planering inför 2011 
PO vädjade till deltagarna att sätta up testse-

rier även om det kan verka krångligt. 
Hur ska vi få fram testserier med sikte på 
2012? Modern till drönarna ska vara testade 
och katalogiserade. Samhällena  ska vara no-
semaprovade och dessutom ska utrensnings-
prov vara gjorda på avelsdrottningar. 
Dock är det förenklade regler hos Svensk Bi-
avel på gång när det gäller utrensningstest. 
Detta gäller det första året och sedan blir det 
mera noggrant. 
- Vem kan sätta upp testserier? Vilka är det 
som har stamtavla på sina bin? Detta är ett 
krav för att kunna sätta upp testserier! påstår 
och undrar ordföranden. Skulle t ex Marie-
stads biodlarförening kunna ha en egen test-
bigård? 
- Nästa år kan vi kanske ha en utbildning i 
samband med avelsmötet sista helgen i mars 
för de som vill köra testserier, fortsätter han. 
Kanske att det kan bli en testbiodlarkurs re-
dan i år i Jönköping. Kunskapen finns hos 
våra medlemmar. 
 

Årsmöte 25 september Framtida avelsmöten 
Avslutningsvis tog vi upp höstens årsmöte. 
Troligen blir det den 25 september. 
Den geografiska medlemsmittpunkten ligger 
i Bottnaryd, vilket kan vara ett platsalternativ 
för årsmötet. Andra platser som diskuterades 
var Mantorp och fjärde storstadsregionen, 
dvs Linköping/Norrköping. 
Det kom också fram en del idéer om vad 
framtida avelsmöten ska handla om 
Odlingsmetoder och material för avel kan 
vara något att ta upp på kommande möten. 
Det är viktigt att få fram de bästa samhällena 
med de bästa bina med funktionell materiel. 
Var finns det kurser på nybörjarnivå när det 
gäller drottningodling. Annonsera gärna i Li-
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gusticaBladet och Bitidningen! 
Vi talar sällan om materialets resultat. Vad 
blev det av de drottningar som t ex parades 
på Hallands Väderö? Pelle i Nyköping har 
skickat med lapp med drottningleveranser, 
men får inte tillbaka några svar. 
Varför inte ha en stående punkt på avelsmötet 
där vi delger varandra erfarenheter. 
Det vore också bra med drottningspresenta-
tioner, egenskaper och erfarenheter. 
Var vi kan hämta material skulle kunna fin-
nas med i LigusticaBladet. 
 

Avslutning 
Så var ännu ett avelsmöte slut och de närva-
rande tackade för sig. Någon ny kandidat till 
nästa avelsmöte gick inte att få fram. Men 
deltagarna visade ännu en gång sin stora upp-
skattning för det gedigna arbete som Marie-
stads biodlarförening lagt ner. 

En så väl fungerande föreningsbigård borde 
resultera i ett stort antal flera nya biodlare 
under innevarande år. 
Troligen var det inte bara i Östgötabilen som 
nya planer smiddes och idéer bollades mellan 
fram och baksäte på vägen hem. 

L 
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Största och minsta biet 

Det största biet är Megachile Pluto, 39 mm. 

Minsta biet är Trigona minimum, 2,1 mm 

I Wikipedia finns uppgifter om att det finns nästan 20 000 sorters bin i världen. I Sverige är 
det lika många biarter som det finns fåglar dvs runt 300 olika. 
Förmodligen finns det flera som ännu inte är funna, absolut i världen och kanske att även 
Sverige kan tillföra några nyheter. Det är bara en kontinent, Antarktis som saknar bin. 

TACK för tipset, Olda Vancata! 
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1 § Mötet öppnandes av ordförande Per-Olof Wagnsgård  
 
2 § Dagordningen för det extraårsmötet godkändes av mötet. 
 
3 § Kallelsen till årsmötet godkändes av mötet. 
 
4 §       a) Till ordförande att leda mötet valdes Bengt-Olof Persson.  
            b) Till sekreterare för mötet valdes Lars-Olov Andersson. 
  
5 §       Mötet valde Jan-Axel Lindeberg och Krister Linnell att justera protokollet och  
           tillika rösträknare. 
 
6 §       Mötet beslöt att fastslå årsmötesförslaget att tillåta familjemedlemskap. Till familj räknas alla  
           som bor på samma adress. Ungdomar under 15 år har inte rösträtt. Medlemsavgiften för familj 
           medlemskap fastslogs till 75 kronor.  Förslaget om flerårigt medlemskap avslogs.. 
 
7 §       Kjell Ekelöf redogjorde för styrelsens förslag till budget. Mötet godkände förslaget. En diskus- 
            sion om ekonomiskt stöd till lokala parningsplatser fördes. I debatten deltog sex medlemmar och 
            för att kunna komma vidare föreslog ordförande att 4000 kronor ska avsättas till två lokala par- 
            ningsplatser, i år Vinön och Tallarö. Mötet beslutade enligt förslaget.  
 
8 §       Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 Prerliminärt  
Protokoll från Ligusticabiodlarnas extra årsmöte Mariestad 27 mars, 2010 

Så ser översta delen av vår hemsida ut 

Logga in på: 

http://ligustica.se/ 

Lars Forsberg 

Stigby Persgård  

56034 VISINGSÖ  

0390-404 64 

lars.forsberg-vo@telia.com 

Parningsstationen  

på  

Visingsö 
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Rapport från Avelsforum avhållet på  
Hotell Högland i Nässjö 10 april 2010 

N itton personer hade anmält sig 
till Avelsforum med Sveriges 
Biodlares Riksförbund som ar-
rangörer. För några blev det 

istället sjuksängen, och för de som var 
där blev det många intressanta tankar att 
ta med hem. 
Alla jublade inte över allt. Men alla var 

överens 
om att 
det kan 
bli något 
bra i 
framti-
den. 
 
Av delta-
garna 
kom någ-
ra givet-
vis från 

SBR´s Avels och Bihälsokommitté (AB-
kom), Aktiebolaget som bildats för Svensk 
Biavel var där, Buckfast-, NordBi-, Carnica- 
och Ligustica-biodlarna var alla represente-
rade, men bara fyra avelsamordnare från di-
strikten. Dessa representerade Skåne, 
Halland, Kalmar Södra och Jönköping. 
På ett lågmält, men distinkt sätt skötte Alf 
Sjöberg (AB-kom) fördelningen av ordet. 
Efter en sedvanlig presentationsrunda, fick 
Bengt Andreasson representerande Svensk 
Biavel AB (SBiAB), möjlighet att presentera 
bolaget. 
Svensk Biavel AB 
Det var under verksamhetsåret 2005-2006 
som SBR och Biodlingsföretagarna fick i 

uppdrag av Jordbruksverket, att samordna 
sig och verkligen ta tag biaveln. 
Nu har Svensk Biavel kommit till det läget 
att bolaget arbetar på fem fronter: 
 en avelsplan som strukturerar upp hur ar-
betet ska genomföras 
 en bidatabas där fakta ska samlas 
 kompetensutveckling av biodlare som 
vill få fram bättre bin 
 kommunikation ut till biodlarna av de 
kunskaper som samlas 
allt finansierat med bidrag från Nationella 
programmet. 
- Någon egen drottningodling sysslar vi inte 
med, upplyste Bengt. Det ber vi biodlarna ta 
hand om. 
Hela tiden revideras avelsplanen beroende 
på de erfarenheter som görs. Utrensningstes-
terna är ett exempel där det har skett en för-
ändring. Numera kräver man att avläsningen 
görs redan efter 24 timmar. Det gäller nu 
inte bara att hitta de drottningar som är bra. 
Nu söker vi de allra bästa! Vidare måste me-
todiken för frysteknik vid utrensningsteknik 
utvecklas. Det kostar 
att köpa material till 
detta. 
- Regelverket kring 
nosemaanalyser är 
något som har fått oss 
att arbeta för att dessa 
ska kunna ske inom 
Sveriges gränser. 
Dock blir det för dyrt 
att göra dem på SLU, 
åtminstone i nuläget, 

Jan-Erik Jansson 
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säger Bengt både med uppgivenhet och hopp 
om en förbättring i rösten. 
Bengt ger också exempel på den kompetens-
utveckling som kommer att ske redan i år. 
SBiAB 
står/stod för genetikkonferens som går/gick 
av stapeln den 24-25 april i Uppsala 
- Och så blir det en femdagarskurs i drott-
ninginseminering med  Bert Thrybom på Vi-
singsö under sommaren. Vi inom Svensk Bi-
avel är mycket intresserade av tekniken 
inom detta område, omtalar samme repre-
sentant från SBiAB. 
Vidare kände Bengt också till de kurser för 
avels och testbiodlare som anordnas av 

avelsföreningarna, nu närmast i Brunnstorp, 
Husqvarna den 19 maj. 
Bidatabasen är på väg att ikläda sig en ny 
kostym då en ny utvecklare har tagit över 
efter den förre som fått brist på tid. Bengt 
hade förhoppningar om att databasen ska 
komma att innehålla 200 drottningar innan 
biåret är slut. www.bidatabasen.se är den bli-
vande adressen på nätet. 
- Vi har också initierat ett utvecklingsprojekt 
för att få fram en avelsmodell för varroatole-
rans under svenska förhållanden. Professor 
Ingemar Fries är den som ska hålla i detta, 
kunde Bengt också berätta. 
Bengt berömde också Ligusticaodlarna för 
den redan etablerade s k rasparningsstatio-
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nen på Visingsö. Kanske den kan hjälpa till 
att förklara begreppet och dessutom vara en 
mönsteranläggning för hur en rasparningssta-
tion kan se ut. 
Leif Svensson, geografiskt verksam i Väster-
vikstrakten och dessutom med i styrelsen för 
SBiAB, berättade om ett försök med miljö-
besparande logistik, där drottningar brevle-
des skickades till och från parningsplatsen. 
Ett försök som föll väl ut under 2009. 
Detta fick flera av deltagarna att hoppas på 
det nya projektet där larvigt material, dvs 
kakbitar med ägg och larver, också kan trans-
porteras utan medföljande transportör och 
istället använda posten. 
Parningstationer 
När Bengt Andreasson berättade att parnings-
stationerna ska övergå till att helt drivas i 
avelsföreningarnas regi senast from 2012 
blev det liv i luckan. Flera deltagare befarade 
inledningsvis att detta skulle leda till ned-
läggning av flera parningsstationer. 
- Vi klarar inte att driva Hallands Väderö i 
egen regi, sa PO Wagnsgård. Bara resvägen 
är mer än 100 mil tur och retur. 
- Då måste vi hitta nya lösningar på Lurö, ut-
brast Ingvar Arvidsson, Nordiska Biet, även 
om vi har en kort resa, 10-11 mil plus båtre-
sa. 
- Avelsarbetet kan inte bygga bara på enbart 
ideella insatser det måste ersättas, framförde  
Egon Andersson representerande Buckfast. 
Anställningen är viktig liksom arbetsmiljöan-
svaret. Vi inom Buckfast-biodlarna är säkra 
på att ju fler som parar på en parningsplats , 
desto fler goda bin får vi i landet. 
- Vi är nöjda som det är nu, även om det är 
närmare 25 mils resväg, framfördes av Carni-
ca-odlaren Hans Lindberg. 
Deltagarna var överens om de rekryterings-

svårigheter som redan nu finns och som för-
modligen kommer att bli större när nuvaran-
de idealister inte är verksamma längre. 
Representanterna från SBiAB menade att de 
vill ha ut mera av stationerna. Slutprodukten 
är viktig. Den syns när drottningen registre-
ras i bidatabasen. Ekonomisk stimulans är 
verktyget. Exempelvis ger en testad drottning 
200 kr, en öppen parningsstation där minst 
100 drottningar paras får 5 000 kr, ett upp-
ställt samhälle där ger 3 000 kr medan en 

Leif Hjalmarsson larvar Buckfast 
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drottningodlare bara får 50 kr i ersättning för 
en drottning. 
Den som har ansvaret för stationen har små 
möjligheter att påverka inkomsterna. Där-
emot kan denne påverka kostnaderna. Får 
den ansvarige ännu större ansvar är det tro-
ligt att de inte vill vara med längre. Vi läm-
nar den ideella verksamheten och går mer 
mot finansiell verksamhet. 

Visst finns det lösningar 
Som alltid när det ser mörkt ut och det finns 
tänkande människor så övergick diskussio-
nen så småningom till att bli mera problem-
lösande. 
-  På Visingsö har vi Lasse Forsberg som 
ständigt finns i närheten av parningsstatio-
nen, uppgav PO Wagnsgård. 
-   Den som nyttjar parningsplatsen får betala 
vad det kostar. Då kanske vi slipper de som 
bara utnyttjar parningsplatsen genom att para 
drottningar bara för att få bra egna bin. 

-   Höj parnings-
avgiften! 
-    Inseminering 
kan lösa en del 
av problemen. 
-   Än finns tid 
att lösa proble-
men. Det är inte 
förrän 2012 som 
förändringen ska 
ske. 
-    Begär mera 
pengar från na-
tionella pro-
grammet! 

Antal parade drottningar 
Antalet officiellt parade drottningar är som 
följer: 

Buckfast nästan 1400 parade per år 
Carnica ca 100 parade drottningar per år 
Ligustica ca 250 på Hallands Väderö och ca 
800 på rasparningsplatser 
Nordiska biet ca 250 parade drottningar per 
år 
Avelssamordnarna har ordet 
De fyra avelssamordnarna fick också möjlig-
het att berätta om sin verksamhet. 
Inom Jönköpingsdistriktet, uppger samordna-
ren Peter Karlsson att där  finns alla fyra bi-
typerna representerade bland drottningodlar-
na. Det har varit svårt att få kontakt etablerad 
med odlarna. 
Inom Södra Kalmar sköter varje förening sin 
del utan några mer omfattande kontakter dem 
emellan. Samordnaren Erik Olsson tar själv 
emot celler för parning. Den parade drott-
ningen hämtas sedan av ägaren till drottning-
en. 
I Göteborgs och Bohus län tycker Egon An-
dersson, som själv inte är avelssamordnare, 
att det finns samordningsproblem. Entusias-
terna ställer dock alltid upp.  
Man har i distriktet en lista med åtta punkter 
som man försöker arbeta utifrån. 
Lennart Olsson avelssamordnare från Skåne, 
pekade på en del praktiska svårigheter med 
samordningen. Biodlare hör inte av sig, läm-
nar inga meddelande i förväg. 
Evald Corneliusson, samordnare inom 
Halland, upplever att det även där är svårt att 
samordna. Han uppger också att intresset för 
rasparningsplatser är litet, vilket kan bero på 
närheten till Vändelsö och Hallands Väderö. 
Avelsarbete är nu inte en arbetsuppgift för 
samordnaren utan detta är en arbetsuppgift 
för alla. 
När det gäller nosematester kan det kanske 
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vara/bli en uppgift för samordnaren. En av-
lönad arbetsuppgift, med samma ersättning 
som bitillsyningsmannen ansåg deltagarna. 
Och vem är det som ska utbilda avelssam-
ordnaren? Borde det inte vara SBiAB? El-
ler är det någon annan? 
Vad kostar en drottning? 

Vad är priset på en 
drottning undrade 
flera deltagare? 
Celler kostar i regel 
bara en femtiolapp. 
Är den kläcknings-
färdig så höjs priset 
med 50% till 75 kr. 
Har du en oparad 
drottning och får 

den parad är det normalt att betala 75 kro-
nor. 
När det gäller bruksdrottningar är det i 
praktiken en spridd prisbild, 150- 350 kr 
inklusive moms. Här borde priset ligga på 
400 kr inklusive moms. 
Kläckningfärdiga celler för 75 kr kan an-
vändas i stora samhällen. 
Och ett samhälle? 

När det gäller hela samhällen så borde ett 
vårsamhälle med funktionsduglig drottning 
betinga ett pris på 2000 kr plus moms. 

Verkligt pris ligger på 1200-1600 kr plus 
moms 
En avläggare på fyra ramar i juli, betingar 
ett liknande pris. 

Janne Mårtensson, SBR, för 
dagen med titeln konferens-
värd, visade deltagarna för-
slag på benämningar. Nog så 
viktigt så att vi förstår var-
andra. Så här långt är de att 
betrakta som förslag. Men 
några ska du redan nu få ta 

del av. Har Du synpunkter så hör gärna av 
Dig till ”konferensvärden”. 

Avelsarbete  
 = att medvetet höja kvalitén på bina 

Drottningodling  
 = förökning av önskade egenskaper 
från avelsarbetet 

Biavlare  
 = drottningodlare som tar fram nya 
avelslinjer 

Drottningodlare  
= odlar fram döttrar efter utvalda 
mödrar 

Parningsstation (t ex Hallands Väderö) 
   = total drönarkontroll 
   = systerserie 
 = biavlare 

Rasparningsstation (Visingsö) 
    = flera systerserier 
 = total drönarkontroll 
 = drottningodlare/biavlare 
Avslutningsvis uttryckte Björn Jacobsson, 
stor glädje och tacksamhet över att även de 
han representerade, hade blivit inbjudna till 
detta forum. 

Avelsforum 10 april 2010 forts 

Vårsamhälle 2000 kr ? 
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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.  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. Buss avgår från hamnen på 
Visingsö då båtturen med avgång 10.00 från Gränna anlänt. Vi kommer 
att inleda klockan 11 med att Krister Linell, Förbundsstyrelsen, hälsar 
välkommen och berättar om dagens aktiviteter – som är för hela famil-
jen. Klockan 11.30 räknar vi med att samtliga aktiviteter kör igång och 
då parallellt, så att man kan gå runt i sin egen takt. Lunchuppehåll 12.45-13.15. 

Alla aktiviter går i ”repris” under dagen.  

Tipsresultat och lotteridragning sker kl 14.35. 

Bussen avgår mot  hamnen på Visingsö kl 14.45. 

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 inför-
skaffat 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 demonstrera  ”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 träd-
gården och också berätta om ett å annat med biodlingsanknytning.  

 L 
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 Jan-Axel Lindeberg ( Jönköpings biodlarservice: tfn 070-888 7622) 
kommer att sälja Visingsöhonung samt biredskap om du beställt 
före 5/5. 

 

 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 bul-
le.  
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. 

 

En tidigare akvarell av Carina 

Konstkort ytterligare en av Carinas                    
specialiteter 

Öppet hus Visingsö 15 maj  forts 

En otroligt fin hemsida 

http://www.carinasundemo.se/ 
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Drottningodlingens vedermödor och tillfredsställelser 

G oda råd kan vi aldrig få för 
mycket av. I det här numret av 
LigusticaBladet har Berth 
Thrybom vänligheten att dela 

med sig av sin stora erfarenhet när det 
drottningtillsättning, 
I drottningodling är alla länkar lika viktiga, 
från valet av avelsdrottning till färdig och 
tillsatt drottning. Fusk eller slarv straffar sig 
alltid i slutänden. 
Som drottningodlare har jag förstått att den 
länk som är svårast, och som egentligen är 
den mest kostsamma, är tillsättningen av en 
odlad eller inköpt drottning. En drottning 
som är odlad efter bra material och efter 
konstens alla regler blir en ”dyr” förlust om 
tillsättningen misslyckas. 
En absolut förutsättning för att lyckas med 
tillsättningen är att samhället är viselöst. Det 
räcker inte med att konstatera att samhället 
saknar ägg, en oparad eller nyparad, ännu ej 
äggläggande, drottning kan finnas i samhäl-
let, ett sent ”stilla byte” kan vara på gång etc 
En mogen drottning som varit äggläggande 
tre till fyra veckor är lättare att tillsätta än en 
nyparad. Tillsätter man en nyparad drottning 
med försändningsbur har man stor chans att 
misslyckas! 
För att ha största möjliga chans att lyckas 
med tillsättningen skall drottningen tillsättas 
en liten avläggare med enbart täckt yngel 
och utkrypande ungbin samt minst en foder-
ram och en pollenram.  
Några timmar efter att avläggaren har bildats 
har alla äldre bin lämnat avläggaren. En ram 
med utkrypande ungbin och tomma celler 
lyfts upp. Bina borstas av och drottningen 
släpps ut på ramen på ett område med utkry-
pande ungbin och tomma celler. En påsticks-
bur trycks ner över drottningen. Ungbin 
kommer att krypa ut till henne och efter 2 

dygn är drottningen i allmänhet ute ur buren 
alternativt lyfter du bort buren. Drottningen 
har oftast kommit igång med äggläggningen 
och fyllt de tomma cellerna med ägg. 
Avläggaren förenas senare med det samhälle 
där drottningen skall bytas. 
 Den gamla drottningen buras och får 

hänga kvar i sitt yngelrum 
 Avläggaren ställs ovanpå samhället, tid-

ningspapper och spärrgaller under avläg-
garen 

 (Tre-)  sju dagar senare avlägsnas buren 
med den gamla drottningen, yngelkakor-
na kollas så att inga viseceller finns och 
plats bereds i yngelrummet för avlägga-
rens ramar 

 Avläggarens ramar med bin och drott-
ning flyttas ner i det gamla yngelrummet 

 
// Bert Thrybom 

 
I Berts bok finns ännu mera goda råd för 299 kr 
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O vanstående är texten på förstasi-
dan till en rapport framtagen av 
Jordbruksverket. Några av för-
fattarna till denna skrift känner 

du säkert igen: Kerstin Ebbersten, Ingemar 
Fries och Preben Kristiansen. 

”Honungsbin har ett stort ekonomiskt värde ut-
över produktionen av honung och vax. De polli-
nerar också viktiga grödor och är nyckelorganis-
mer för den biologiska mångfalden. 

Varraokvalster och associerade virus orsakar 
massdöd av bin både i Sverige och internatio-
nellt. En bra strategi mot varroakvalster är avgö-
rande för att minska risken för massdöd av bin. 
Dessutom behövs nya beredskapsplaner mot ett 
antal patogener som utgör ett hot mot den svens-
ka biodlingen. 

I slättbygderna, som är landskap med intensiv 
växtodling och låg andelskog och andra naturli-
ga biotoper, är det brist på pollen- och nektar-
växter. Detta är ett hot mot binas hälsa och där-
med binas pollineringsarbete.” 

Det är ju trösterika ord för oss biodlare. Vi går 
vidare och tittar på 

”Sammanfattning 

Denna utredning beskriver de samhällsekonomis-
ka konsekvenserna av massdöd av bin. Vad hän-
der om bina dör och vad kan vi göra för att mins-
ka risken? Utredningen utgår främst från exem-
pel på massdöd av bin på 2000-talet. 

Värdet av den svenska honungsproduktionen är 
117–135 miljoner kronor medan värdet av binas 
pollinering i Sverige är 189–325 miljoner kronor. 
I beräkningarna används priserna som biodlaren, 
lantbrukaren eller trädgårdsodlaren får för sina 
produkter innan förädling. Butiksvärdet av pro-
dukterna är mycket högre.  

En förlust av 40 procent av bisamhällena i Sveri-
ge skulle innebära en utebliven intäkt på 200–
300 miljoner kronorom förutsättningarna för bi-
odling i övrigt är bra. Värdet av honungsbinas 
pollinering av den vilda floran är svårt att upp-
skatta men förmodligen är det mycket betydelse-
fullt.  

På grund av en oroande minskning av antalet vil-
da specialiserade pollinatörer har vi blivit bero-
ende av en supergeneralist som honungsbiet som 
besöker ett mycket stort antal växtarter. 

Varroakvalster och associerade virus är de troli-
gaste orsakerna till massdöd av bin i Sverige och 
internationellt. En bra strategi för bekämpning 

Massdöd av bin 
– samhällsekonomiska konsekvenser och 
möjliga åtgärder Rapport 2009:24 

• Värdet av honungsbinas pollineringstjänster är 1,4–2,8 gånger 

så högt som värdet av honungsproduktionen i Sverige. Därtill 

kommer värdet av binas pollinering av den vilda fl oran. 

• Varroakvalster och associerade virus är de troligaste orsakerna till 

massdöd av honungsbin. Det behövs nya beredskapsplaner mot 

ett antal olika patogener. 

• Brist på pollen och nektar kan skada binas hälsa. Det behövs 

strategier för att få fl era pollen- och nektarväxter på slättbygden. 
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Rapport 2009:24 ……...forts 

av varroakvalster är därmed avgörande för att 
minska risken för förluster av bin. Den svenska 
beredskapsstrukturen mot skadegörare i biodling-
en är bristfällig. Det finns behov av att utveckla 
nya beredskapsplaner och övervakningssystem 
såväl mot läkemedelresistenta varroakvalster, 
som mot trakékvalster, lilla kupskalbaggen, tropi-
laelapskvalster och virus. Dessutom finns ett be-
hov av fortsatt övervakning av förekomsten av de 
båda Nosemaarterna N. apis och N. ceranae. 

I kampen mot skadegörare i biodlingen bör man 
eftersträva en balans mellan regelverk och frivil-
liga åtgärder. I praktiken saknas kraftfulla sank-
tionsmöjligheter mot biodlare som inte följer reg-
lerna om bland annat flyttning av bisamhällen. 

På slättbygden är det ofta brist på pollen- och 
nektarväxter. Särskilt brist på pollen av bra kvali-
tet är ett hot mot binas hälsa. Med enkla åtgärder 
är det dock möjligt att öka antalet pollen- och 
nektarväxter även på storskaliga lantbruk på 
slättbygden. 

Miljöersättningarna för bland annat skyddszoner 
behöver ses över för att uppmuntra lantbrukare 
på slättbygden att gynna och plantera lämpliga 
växter för såväl honungsbin som för vilda polli-
natörer. 

Det finns inget känt samband mellan GMO och 
massdöd av bin. Den moderna biaveln leder till 
minskande genetisk variation inom samhällena 
och inom populationerna. Forskning visar att bi-
samhällen skapade genom avelsmodeller som 
ökar binas genetiska variation ger samhällen som 
bättre motstår sjukdomar och parasiter. 

Neonikotinoider, som används som betningsmedel 
mot insekter, och akaricider (bekämpningsmedel 
mot varroakvalster) kan skada bin men är inte de 
allvarligasteorsakarna till massdöd av bin.” 

Här blir det ett stort hopp i den omfångsrika skrif-
ten till sid 39. Kanske Du redan nu funderar på 
varför vi tar upp den här rapporten. Enligt vår me-
ning har den avgörande betydelse för den svenska 
biodlingen. Och i vanlig oredning ska inte vi Li-

gusticabiodlare följa utvecklingen, vi ska leda 
den! 

”Har vi CCD i Sverige? 

Det finns ingen officiell registrering av CCD i 
Sverige även om biodlare har rapporterat om lik-
nande symtom. 

IAPV, som är en av de eventuella orsakerna till 
CCD, har inte registrerats i Sverige. Kemikalie-
lagstiftningen och proceduren med godkännande 
av pesticider är betydligt strängare i Sverige än i 
USA och hela strukturen av biodlingen är annor-
lunda. Man har inte som i USA en stor vandrings-
biodling. 

Det ska dock understrykas att man i dagsläget 
har mycket dåligt kontroll på förekomsten av vi-
russjukdomar i Sverige och det saknas bered-
skapsplaner för att förhindra spridning av bl.a. 
trakékvalster.  

I Sverige pratar man om vinterförluster i stället 
för CCD. Vinterförluster har registrerats sedan 
1920-talet i Sverige. Vinterförlusterna varierar 
mycket från år till år. Fyra av de sju åren med de 
största vinterförlusterna sedan 1970 har dock re-
gistrerats efter 2002.” 

Mycket har så här långt konstaterats i utredning-
en. Finns det något hopp om att det går att få rät-
sida på det? Vi går till sidan 63. 

”Organisationen av bitillsynen ser ganska bra 
och effektiv ut på papperet, men situationen är i 
verkligheten väldigt varierad. Det är inte tidsen-
ligt med människor som sköter myndighetsuppgif-
ter vid sidan av ett annat jobb och med en in-
byggd jävsituation. 

Systemet med ”Godkänd biodlare” är värdefullt 
men biodlaren bör erhålla sitt ”erkännande” 
tidsbegränsat. Detta tillstånd ska också kunna 
dras in vid överträdelser. 

I Storbritannien har man arbetat länge med en 
databas över biodlingen i England och Wales. 
Avsikten med denna databas är att ha övervak-
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ning och kontroll över bisjukdomarna i landet. 
Härigenom har man också ett verktyg för att 
överföra information tillbaka till biodlarna i form 
av kartor över biodlingen och utbredningen av 
bisjukdomar. Man kan också sprida forskningsin-
formation med mera till biodlarna. Detvore önsk-
värt med ett motsvarande system i Sverige. 

I kampen mot skadegörare i biodlingen bör man 
eftersträva en bra balans mellan regelverk och 
frivilliga åtgärder. Erfarenheterna från de senas-
te åren visar att det i praktiken saknas tillräckliga 
sanktionsmöjligheter mot biodlare som inte följer 
reglerna. 

Jag ser stora möjligheter för att vi, trots alla pro-
blem som finns, ändå ska vara kapabla att lösa 
biodlingens problem, frivilligt och understödda 
av regelverken.” 

Ännu några sidor längre fram tas problemen med 
efterlevnaden av flyttning av bikupor upp till be-
handling. Är vi inom Ligustica syndare när det 
gäller flytt av bin? 

”Biodlarnas attityder till regelverken är delvis en 
känslig fråga att beskriva. Det är känt att biodla-
re flyttar bin utan vederbörliga tillstånd. Det 
finns även stora biodlare somflyttar sina bin utan 
vederbörliga undersökningar och tillstånd. Sär-
skilt de stora biodlarna är ekonomiskt beroende 
av sin biodling, och borde inte riskera hälsan på 
sina bin. De riskerar också hälsan på andra biod-
lares bin. Vid återflyttningen från långväga flytt-
ningar är det stor risk att smittor kan följa med 
hem. 

Problemet är dels att informationen och reglerna 
inte har nått ut till alla biodlare och att de sank-
tioner som får tillämpas vid brott mot bisjuk-
domslagen är så tandlösa att flyttningarna lönar 

sig även om man riskerar att ”åka fast”. 

Biodlarna bör informeras mer om riskerna vid att 
inte följa regelverken i samband med vandrings-
biodling och annan flyttning av bin. Det behövs 
också en uppgradering av tillgänglig kunskap ge-
nom forskning och försök.” 

Och så var det det här med kemiska bekämp-
ningsmedel! 

”Användning av otillåtna bekämpningsme-
del/läkemedel 

Det är känt i biodlarkretsar att det finns biodlare 
som använder olika bekämpningsmedel mot var-
roakvalster som inte är tillåtna. 

En del biodlare bereder själva ”stickor” av faner 
och liknande och doppar i lösningar av bekämp-
ningsmedel som sedan sätts ned i bisamhällena. 
Man talar skämtsamt om ”stickefolket” både i 
Sverige och i Danmark. Andra biodlare köper 
hem icke-tillåtna preparat via internet. 

Det är viktigt att företrädare för biodlingen och vi 
som arbetar centralt med dessa frågor informerar 
mycket mera om vad dessa kemikalier verkligen 
har för effekter respektive bieffekter. Även om ett 
medel kan vara ofarligt för oss människor att 
hantera, så kan det vara synnerligen giftigt för 
”miljön” till exempel, mark- eller vattenlevande 
organismer.” 

Det står klart att bina behöver tillräcklig mängd 
av bra pollen för att må bättre. Ett antal förslag 
till förbättringar tas upp i rapporten: 

”Sammanfattning av förslag på åtgärder: 

- Insådd av blommor på åker 

- Skyddszoner med näringsväxter 

- Blommande grödor (raps, klöver, åkerböna) i 
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växt 

   följden 

- Undersådd av ärtväxter i spannmål 

- Högre andel klöver i vallen 

- Roterad/senare slåtter av klövervall 

- Roterad putsning av klöverfröodling 

- Träda med näringsväxter 

- Sälgplantering 

- Frukt- och bärodling” 

Till varje avsnitt finns en mycket diger litteratur 
och källförteckning för den som vill gå till källan. 

När det gäller avel begränsar jag citaten till de 
föreslagna åtgärderna: 

”Vi måste nu våga inse hur komplext bina funge-
rar, och detta innan det är för sent. 

Nedanstående faktorer har alltså betydelse för 
bipopulationernas genetiska mångfald och dess 
möjlighet till uthållighet: 

 Stationär biodling 

 Friparning 

 Tillåta svärmning – dvs. att bisamhälle- 

na delas så att avläggare skapas innan en         
svärm normalt skulle avgå 

• Låta bina bygga mycket vax 

• Lokal anpassning 

• Avel för resistens 

• Tillåta mycket drönare för parning och låta en 
spontan gametisk selektion ske 

• Drottningar ska helst födas i sitt eget samhälle; 

kraftiga välparade drottningar ger friska samhäl-
len 

• Parningsstationer och drottningodling medver-
kar till att minska den genetiska variation, som är 
nödvändig för att bina på sikt ska fungera och 
spontant kunna utveckla resistens 

• Försök inte att identifiera könsallelerna – låt 
diploida drönare upprätthålla sin funktion – att 
reducera inavel och att fördela det genetiska ma-
terialet i populationen” 

Ännu är det antal sidor kvar av den här rapporten. 
Den är nämligen 178 sidor lång. Vi tillåter oss 
avslutningsvis att ta med hela den avslutande 
sammanfattningen om det ändå nu skulle finnas 
någon läsare som inte tänker läsa hela rapporten. 

”Slutsatser 

Utredningen visar att värdet av den svenska 
honungsproduktionen är 117–135 miljoner kro-
nor och värdet av binas pollinering av odlade 
grödor är 189–325 miljoner kronor. I beräkning-
arna används priserna som biodlaren, lantbruka-
ren eller trädgårdsodlaren får 

för sina produkter före förädling. Butiksvärdet av 
produkterna är mycket högre. Värdet av binas 
pollineringstjänster i Sverige är alltså 1,4–2,8 
gånger värdet av honungs- och vaxproduktionen. 
Binas pollinering av äpplen, jordgubbar och olje-
växter har störst ekonomisk betydelse – 85 pro-
cent av pollineringens ekonomiska värde härrör 
från dessa tre grödor. Odlingen av grödor som 
behöver pollineras eller gynnas av pollinering är 
koncentrerad till ”slättbygdslänen” i Skåne, Ös-
tergötland och Västra Götaland medan biodling-
en inte i samma utsträckning är koncentrerad till 
dessa län. 

L 
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En förlust av 40 procent av bisamhällena i Sveri-
ge skulle innebära uteblivna intäkter på 200–300 
miljoner kronor fördelade på tre år om förutsätt-
ningarna för biodling i övrigt är bra. Man kan på 
få år producera nya samhällen som ersättning för 
de förlorade. De svenska biodlarna hanterade 
rutinmässigt vinterförluster på 5–10 procent, 
även innan varroakvalstret kom till landet. Om 
biodlingen drabbas av stora förluster flera år i 
rad, eller om förutsättningarna för biodling i öv-
rigt inte är bra, kan antalet bisamhällen dock för-
väntas att stabilisera sig på en lägre nivå än tidi-
gare. Många biodlare har biodlingen som en hob-
by och erfarenheterna från när varroakvalstret 
drabbade bina visar att många slutar med hobbyn 
om motgångarna blir för stora. 

Värdet av honungsbinas pollinering av den vilda 
floran är svårt att uppskatta men förmodligen 
mycket betydelsefullt. Honungsbin är en naturlig 
del av vår fauna ochodling av honungsbin har 
därför en naturvårdande funktion särskilt för att 
de pollinerar ett mycket stort antal vilda växtar-
ter. 

Det totala antalet vilda pollinerande insekter 
minskar i antal och artrikedomen av växter mins-
kar också. Detta beror framförallt på förändring-
ar i landskapet och ett alltintensivare jordbruk, 
men även på grund av klimatförändringar och 
nya skadegörare.  

Odling av honungsbin kan delvis kompensera 
dessa nedgångar genom att pollinera denvilda 
och odlade floran. Bevarande av vilda pollinatö-
rer är dock också viktig av flera skäl. Det är ett 
risktagande att förlita sig på ett fåtal arter för 
tillräcklig och säkerleverans av ekosystemtjänster 
som pollinering. 

Vinterförluster har registrerats i Sverige sedan 
1920-talet medan syndromet Colony Collapse 
Disorder (CCD) först väckte stor internationell 
uppmärksamhet 2006. CCD och vinterförluster 
kan orsakas av många olika samverkande fakto-
rer. Varroakvalster och associerade virus är de 
troligaste orsakerna till massdöd av bin både i 

Sverige och internationellt. En bra strategi för 
bekämpning av varroakvalster har därmed avgö-
rande betydelse för att minska risken för förluster 
av bin. Tidpunkt för varroabekämpningenhar stor 
betydelse för hur stora vinterförlusterna blir. 
Stress, sjukdomar, pesticider, pollenbrist och 
brist på vinterfoder är andra faktorer som regi-
onalt och lokalt kan ha stor betydelse. Det pågår 
ett internationellt samarbete för att kartlägga och 
minskaförlusterna av honungsbin. 

Den svenska beredskapsstrukturen mot skadegö-
rare i biodlingen är bristfällig. En genomgång av 
existerande och tänkbara problem med skadegö-
rare i biodlingen i Sverige kan sammanfattas: 

• Regelverket inom området bisjukdomar bör mo-
derniseras. 

• Nya införselregler av levande bin gör det akut 
nödvändigt att kontinuerligt övervaka om det 
finns läkemedelsresistenta varroakvalster och tra-
kékvalster. En handlingsplan för fynd bör utveck-
las. 

• Handlingsplaner för fynd av lilla kupskalbaggen 
och tropilaelapskvalster bör utvecklas. Parasiter-
na utgör dock sannolikt inget omfattande hot mot 
svensk biodling. 

• Fortsatt övervakning av den relativa förekoms-
ten av sjukdomarna Nosema apis och Nosema ce-
ranae behövs för att bedöma om påverkanpå bi-
samhällen förändras över tiden. 

• Fortsatt utveckling av möjligheterna till virus-
analyser behövs för att kunna bedöma om sådana 
infektioner driver upp antalet förluster av bisam-
hällen. 

• Ett system med ett antal bigårdar som överva-
kas för sjukdomar och parasiter och där vinter-
förluster registreras bör etableras som en fortlö-
pande aktivitet. 

I kampen mot skadegörare i biodlingen bör man 
eftersträva en balans mellan regelverkoch frivilli-
ga åtgärder. I praktiken saknas tillräckliga sank-
tionsmöjligheter mot biodlare som inte följer reg-
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lerna för flyttning av bisamhällen och använd-
ning av icke-tillåtnaläkemedel mot varroakvals-
ter. 

På slättbygden är det ofta brist på pollen- och 
nektarväxter. Särskilt brist på pollen av bra kva-
litet är ett hot mot honungsbinas hälsa. Det finns 
dessutom växter med pollensom påverkar hon-
ungbinas hälsa negativt på grund av låg protein-
halt eller dålig proteinkvalitet. Den negativa ef-
fekten av undermåligt pollen inträffar först flera 
veckorsenare när ambina utfodrar larverna och 
är därmed svår att upptäcka i tid. Arbetsbinsom 
har fått undermåligt pollen som yngel har korta-
re livslängd och derasimmunförsvar kan försva-
gas så de blir mer känsliga mot sjukdomar. Om 
bina samlar in stora mängder pollen av dålig 
kvalitet kan effektiviteten av pollineringen påver-
kas negativt, även i efterföljande grödor. Bina 
har ingen egen kvalitetskontroll vid polleninsam-
ling utan samlar in pollen i blindo. 

Med enkla åtgärder är det möjligt att öka antalet 
pollen- och nektarväxter även på storskaliga 
lantbruk på slättbygden. Miljöersättningarna för 
bl.a. skyddszoner behöver ses över för att upp-
muntra lantbrukare att gynna och plantera lämp-
liga växter för såväl honungsbin som för vilda 
pollinatörer. Lämpliga strategier på gårdsnivå 
är bl.a. att odla blommande grödor (t.ex. raps) i 
växtföljden, att plantera sälg och vide på lämpli-
ga ställen, att utnyttja existerande trädor och 
”skräpmarker” till att så pollen- och nektarväx-
ter samt att söka miljöersättning för sprutfria 
kantzoner. Om man odlar grödor som gynnas av 
pollinering är ekonomin bra för de flesta av åt-
gärderna. 

Man har inte kunnat påvisa någon negativ på-
verkan på bin av kommersiellt odlade genetiskt 
modifierade växter. Det är dock viktigt att man 
vid riskbedömning av genetiskt modifierade väx-
ter beaktar eventuell påverkan på bin. 

Den moderna biaveln leder till minskande gene-
tisk variation inom samhällena och inom popula-
tionerna. Forskning visar att bisamhällen skapa-

de genom avelsmodeller som ökar binas genetis-
ka variation ger samhällen som bättre motstår 
sjukdomar och parasiter, beroende på ett breda-
re immunförsvar. Friparning av samhällenas 
egna drottningar är ett exempel på en lämplig 
avelsmetod. 

Akuta biförgiftningar på grund av pesticider är 
mycket sällsynta i Sverige i dag. Det beror bl.a. 
på mindre bifarliga bekämpningsmedel mot in-
sekter (insekticider) och en bättre utbildning av 
lantbrukare och trädgårdsodlare. Betningsmedel 
som innehåller neonikotinoider (insekticid) miss-
tänks av flera forskare kunna orsaka massdöd av 
bin. 

Med undantag av förgiftningsfall i samband med 
sådd av majs har vi i utredningen inte kunnat 
hitta ett bevisat samband mellan massdöd av bin 
och neonikotinoider. Akaricider (bekämp-
ningsmedel mot varroakvalster) kan konserveras 
och koncentreras i binas vax och orsaka förgift-
ningar eller försvagningar av bisamhället. 
Honungsbin har ett högt utvecklat kommunika-
tionssystem så även förgiftningar som inte dödar 
bina kan haallvarliga konsekvenser för bisam-
hället. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att 
massdöd av bin kan orsakas av flera olika fakto-
rer. För att minska riskerna för förluster måste 
man därför ta ett helhetsgrepp och inte fokusera 
enbart på en faktor. Biodlarna i Sverige har 
ännu inte upplevt lika stora förluster av bin som 
kollegorna i USA och Danmark. Vi har inte lika 
stora problem med sjukdomar som i bl.a. USA 
och det finns ganska mycket natur kvar som gyn-
nar både bin och vilda pollinatörer. I en globali-
serad värld är det dock sannolikt att vi kommer 
att se en större och snabbare spridning av skade-
görare framöver. Därför är det mycket angeläget 
att se över beredskapsstrukturen. Det är även 
viktigt med en strategi för att gynna honungsbin 
och vilda pollinatörer på slättbygden där man 
odlar den största arealen med grödor som behö-
ver eller gynnas av insektspollinering. 
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1 …. 

Det finns tre s.k. Mendel lagar. Den 
första handlar om distribution av hybri-

der i F1 generationen. Den andra lagen be-
handlar F2 generationen och den tredje Men-
del-lagen handlar följaktligen om F3 genera-
tionen. 

Wikipedia är källan till mången kunskap. Sö-
ker man på Wikipedia på ”Mendel lagar” 
kommer man till blandade resultat. 

På den tjeckiska sidan om Mendels lagar 
finner man alla tre lagar beskrivna (så klart, 
han var ju verksam i Brno).  

Både på den tyska och ryska sidan redovisas 
också alla tre lagar. 

På den ukrainska sidan nämns visserligen 
alla tre lagar, men bara den första lagen för-
klaras. På den engelska sidan nämns och för-
klaras bara 2 lagar. I den svenska delen av 
Wikipedia finns det inget att finna om Men-
dels lagar (skrivet den 18 februari 2010)! 

Rätt så intressant är hur pedagogiskt 
förklarande man är på olika språk. Den tredje 
lagen som på tjeckiska heter ”Lagen om den 
fria allelkombinationen med undantag för 
bundna gener", definieras på tyska som 
Oavhängighetsreglen/Nykombinationsreglen, 
på ryska –”Lag av oberoende arv”, på 
spanska – ”Lagen om oberoende 
segregation” och på  franska – ”Oberoende 
uppdelning av ärftliga egenskaper”. 
 

2 …. 

Mendels experimentdata har skär-
skådats många gånger därför att 
många kritiker tycker att de var allt-

för exakta. Det handlade dock inte om en di-
rekt förfalskning.  

Det man kan anmärka på är att Mendel bara 
har publicerat de experiment   ur sina tusen-
tals, som beskrev hans teorier. Den här slut-

Mindre kända fakta om Mendels lagar 

G regor Johann Mendel, född 
22 juli 1822, död 6 januari 
1884, var en österrikisk kor-
herre och ärftlighetsforskare, 

som genom sina experiment med att korsa 
ärtsorter framlade den första teorin om 
hur egenskaper nedärvs genom att anlag 
slumpmässigt kombineras i avkomman. 
Många av hans termer används än idag, 
däribland dominanta och recessiva anlag. 

Han publicerade sina rön 1865 i 
"Versuche über Pflanzenhybriden", Ver-
handlungen des naturforschenden Vereins 
in Brünn, IV. Band, S. 3-47, men hans idé-
er uppmärksammades först efter hans 
död, i början på 1900-talet när andra fors-
kare gjorde samma upptäckt. 

Olda Vancata har under 2009, studerat 
olika versioner av Wikipedia och delger 
oss här nedan sina synpunkter 
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satsen bevisas genom att Mendel har följt 
upp flera olika genetiska tecken men beskrev 
och publicerade bara de som styrs av en enda 
gen där ärftlighetsgången är av enklaste sla-
get.  

Det som också är uppenbart är att han använ-
de sig av ett idag otänkbart arbetssätt – när 
experiment  inte har utfallit exakt som det 
behövdes, har han ”förlängt” dem med ytter-
ligare miniexperiment så länge att han till 
slut fick de hybridiseringsfördelningar som 
han velat.   

Det som 
kan sägas 
till hans 
försvar, är 
att Men-
dels biolo-
g i a r b e t e 
var ett av 
de första 

som använde sig av statistiska metoder 
(Mendel studerade 1851-1853  fysik, kemi, 
matematik, botanik, zoologi och paleontologi 
på Wiens universitet. Tack vare dessa studier 
blev han medveten om hur viktig  matemati-
ken  och statistiken är för att förklara olika 
naturfenomen och som han senare använde 
vid sina experiment.). På den tiden existerade 
statistiken de facto inte . Så hans sätt att ar-
beta på kan betraktas som normalt – för den 
tiden han levde i. Till yttermera visso - han 
försökte aldrig ”gömma” sitt sätt att arbeta 
på.  

 

3 ... Mendel arbetade inte bara med ärtor. 
Han undersökte senare även ärftlig-
heten hos fibblor. Och det var tur att 

det inte var tvärtom. Skulle han börjat med 

fibblor då skulle vi inte ha Medels lagar idag. 
Fibblorna är nämligen mycket knepiga.  

Fibblor – som det har visat sig 40 år senare 
(efter Mendel) är för att på ett experimentellt 
sätt förklara ärftlighetslagar en mycket krä-
vande växt.  

En fibbla har förmågan att bilda avkommor 
genom jungfrufödsel. T o m kastrerade blom-
mor producerar frön. Och där Mendel för-
väntade sig uppkomsten av varierande av-
kommor blev avkomman enhetlig. Fenome-

net heter på vackert språk – 
apomixis.  

Wikipedia säger om ämnet: 
” Apomixis är fenomenet att 
en organism förökar sig utan 
vare sig befruktning, meios 
eller produktion av gameter. 

Termen används nästan uteslutande inom bo-
taniken. Motsvarigheten i zoologi kallas par-
tenogenes. Vid apomixis är fröna genetiskt 
identiska med moderplantan.”  

Fibblorna blandade bort Mendels kort så illa 
att han år 1869 (dvs fyra år efter han presen-
terade sin ärftlighetsteori – 1865) offentligt 
fick förklara  att: ”ärftlighetslagar som jag 
ansåg vara allmängiltiga kunde jag inte bevi-
sa”. Dvs det är tur att Mendel inte började 
med fibblor.  

Och skadliga verkningar 
av arbete med fibblor slu-
tar inte där. Eftersom fibb-
lor har små blommor och 
frön fick Mendel oftare an-
vända sig  av det som inte 
var hälsosamt för honom - 
ett mikroskop och dåtidens 
dåliga belysningsteknik. 

Hans syn försämrades så mycket att han fick 
avbryta allt arbete under ett halvt år. 

Wiens universtitet 

Bi intresserat  

av fibbla 

Wikipedialogga 
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Ligusticabiodlarna 
bjuder in  

till 

 familjemingelmöte i Närke 

5 juni 2010 

Kl 09.30-16.00 

Färjan tar oss över Hjäl-
marens klarblå vatten. 

Lunch äter vi på  Vinöns Värd-
hus.  

Vi samlas vid Odensbackens café (Se vägbeskrivning nästa sida) och åker gemensamt 
till Höre där Yrkesbiodlare Tomas Dahl visar oss sin biodling och driftmetod. 

Efter maten guidar 
Rose-Marie Hellén oss 
i öns historia. Vi tittar 
också på parningssta-
tionen. 

Vi avslutar dagen med att Passaga Ramic berättar 
hur vi kan producera bin till nya samhällen. 

Anmälan till Stig Engberger 019-32 32 84, 

Mail: stigbi@tele2.se 
 

Sista anmälningsdag 30 maj 2010 
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Enkel vägbeskrivning till Odensbacken 

Om du kommer från 
Kumla är det 2,5 mil till 
Odensbacken 

 

Om du kommer från 
Vingåker är det 2,8 mil 
till Odensbacken 

 

Vill du se vad sifferbeteckningarna står 
för gå till: 

http://www.vinon.se/pages/karta.php 
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Sven-Åke Nilsson och Lars Naimell har 
översatt följande artikel som är en sam-
manfattning av ett föredrag för biavlare i 
Kirchhain, november 2009 av Prof. Dr. 
Kaspar Bienefeld, som är verksam vid 
Länderinstitut für Bienenkunde vid Ho-
hen Neuendorf, Tyskland. 

C irka 70 % av de tyska biodlarna 
föredrar i sin drottningodling att 
använda en drottning från en linje 
med ett populärt och välkänt 
namn eller att linjen används av 

många biodlare. 

 Som grund för denna ”linjetrogenhet” gav 
drottningköparna följande tre skäl; 

 Linjerna är bra genomsnittligt och där-
medstabila. Biodlaren räknar inte med 
några (genetiska) överraskningar, när 
han på nytt väljer samma avelslinje. 

 De olika avelslinjerna (Se bild 2) skiljer 
sig i väsentliga egenskaper och de väl-
bekanta linjerna passar min biodling 
och min region. 

 Korsningar mellan avelslinjerna produ-
cerar mycket mer honung. 

Detta föredrag och denna artikel har till syfte 
att undersöka om dessa förväntningar upp-
fylls av de olika avelslinjerna. 

Vad är en avelslinje hos honungsbina? 

I djuravel menar man med linjeavel, ett med-
vetet urval av mindre undergrupper inom ra-
sen för att bibehålla värdefulla genetiska 
egenskaper från en anfader.  

För honungsbina används i allmänhet inte 
begreppet linjeavel för enskilda samhällen, 
utan refererar till kända biavlare (uppfödare) 
som Sklenar och Peschetz eller till erkända 
biinstitutioner som Troiseck eller Lattbusch. 
Enligt Friedrich Ruttner så definieras avels-
linjen via moderns härstamning.  

Till en gemensam avelslinje räknas alla sam-
hällen som har åtminstone 50 % gemensamt 
arv.  

I Tyskland har vi idag ca. 120 olika avelslin-
jer dokumenterade i vår BLUP databas 
( Zuchtwertschätz-Datenbank).  De flesta av 
dessa ca. 120 avelslinjer består bara av ett 
mindre antal samhällen som ursprungslinje-
avlaren (Linienbegründer) har namnsatt efter 

Linjeavel på honungsbin – är det fortfarande aktuellt? 

Bild 1: Procenttalet för antal bisamhällen som finns registrerade med linjekod vid  Avels-
värdesdatabanken (BLUP-tal) vid Länderinstitut für Bienenkunde Hohen Neuendorf 
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sitt handelsnamn eller familjenamn. De flesta 
avelslinjerna har bara funnits tillgängliga på 
marknaden under några få år, så man kan inte 
ännu prata om en avelsmässig vidareutveck-
ling och konsolidering.  

I denna uppsats och utvärdering har endast 
hänsyn tagits till de avelslinjer som har en 
nationell eller ”överregional” betydelse. 

Hur enhetliga och konsistenta är avelslin-
jerna i Tyskland? 

Bild 2 visar den genomsnittliga inavelsgra-
den ( x i % ) och det minsta resp. det högsta 
inavelsvärdet i gruppen, samt antalet samhäl-
len varje linje grundar sig på årligen.  

Antalet linjer i varje grupp (avelslinje) är 
skrämmande litet. Skulle man konsekvent ha 
tillämpat parning inom gruppen i respektive 
linje, så skulle det ge upphov till gränsvärden 

för inavel som är minst 10 
gånger högre än det som an-
ges i bild 2.  

Inavel uppstår när djur med 
nära släktskap parar sig och 
får fertil avkomma i sin tur. 
Det finns gemensamma ur-
sprungsgener på moderns 
och – eller på faderns sida. 

 Inavelskoefficienten är ett 
mått på sannolikheten för 
detta, d.v.s. denna beror på 
hur nära släkt föräldrarna är 
med varandra. Ju mindre en 
linje är, desto mer sannolikt 
är det att det sker parning 
mellan närbesläktade djur 
och därmed inavel. En ytter-
ligare komplikation för bi-
aveln och biodlingen är att 

bara ett begränsat antal ”fäder” brukas varje 
år.  

Ser man på bild 2 så framgår av storleken på 
de olika linjerna, att man knappast kan tala 
om konsekvent linjeavel.  Inom Troiseck-
Hoffmann-linjen måste det föreligga en bety-
dande inavel ( med ett genomsnitt på ca 6,7 ).  
 

I sub-linjerna för Sklenar (underlinjer 
47/09/24, 47/09/26 etc. ) är inte bara medel-
värdet utan också den högsta nivå för inavel i 
förhållande till sub-linjerna extremt liten. 
Detta förklaras av parningar mellan Sklenars 
sublinjer, men också genom frekvent utpar-
ning med yttre linjer eller med drottningar 
utan linjebeteckning. Parning med främman-
de linjer, är vanligt inte bara bland Sklenar-
sub-linjer.  Det finns skillnader mellan rader-
na på bild 2, som tyder på att korsningar sker 

Linjeavel på honungsbin …. forts 

Bild 2: Tabell över genomsnittligt antal bisamhällen per år och respektive inavels-
koefficienten för några linjer. Maximumvärden och minimivärden för respektive 
linjegrupp. Här har endast tagits med linjer som är av betydelse i ett flertal Tyska 
förbundsstater. 



30 

 

Linjeavel på honungsbin …. forts 

i alla linjer. Den procentuella andelen varie-
rar mellan 20% och 60%. 

Skiljer sig linjerna åt? 

I figur 3 visas olika samhällen för de fyra 
stora bilinjerna i Tyskland, dels avelsvärdet 
för honungsinsamlingsförmåga, dels avels
värdet för fromhet – temperament, samt 
avelsvärde för svärmbenägenhet. Endast 
Hoffmannlinjen visar en positiv utveckling 
av avelsvärdet för honungssamlarförmåga, 
medan övriga inte visar någon säker trend. 
Då det gäller fromhet – temperament så finns 
ingen statistisk korrelation för någon linje. 
Detta är inte förvånande, eftersom Hoff-
mannlinjen bäst kan beskrivas som ett 

”fullblod” genom sin utveckling av ökad in-
avel. 

Övriga linjer har inte samma utpräglade in-
avelsgrad som Hoffmannlinjen, detta beror 
på urval inom linjerna och de urvalskriterier 
man använt, samtidigt har man inte heller 
uppnått de här mätta avelsmålen i form av 
ökad honungsproduktion. Beteendemässiga 
egenskaper har större ärftlighet (arvsbarhet) 
än honungsproduktion, så att avelsbesluten 
har istället främjat stabila värden för t.ex. 
fromhet och temperament. Tydligt är också 
att de olika linjerna är mer lika över tid och 
man kan inte skilja på underliggande selek-
tionsfaktorer. 

Bild 3: Årligt genomsnittsvärde för honungsproduktion, fromhet och svärmbenägenhet för de undersökta linjerna. 
Gruppen ”Keine Angabe” avser bisamhällen utan linjekod men som finns registrerade i Avelsvärdesdatabanken. 
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Linjeavel på honungsbin …. forts 

Mer honung med linjekorsningar? 

Ju mer olika genetisk bakgrund parningssam-
hällena har, desto mer ”prestanda” kan man 
förvänta sig av korsningsprodukten. En spe-
ciell effekt s.k. heterosis innebär att kors-
ningsprodukten presterar  bättre än genom-
snittet av de båda föräldrargenerationerna. I 
praktiken brukar man tala om att heterosis 
innebär att ett korsavlat djur är bättre än sin 
bästa förälder.   

Professor Ruttner rapporterade en ökning av 
honungsproduktionen, men också en ökad 
aggressivitet med korsningar mellan carnica 
och melliferabin.        

Vad bör beaktas vid utvärderingen av olika 
linjekorsningar? Vanligtvis leder avel inom 

en linje till ökad inavel och till följd av detta 
en successivt minskande honungsavkastning. 
Härav följer att avelsarbete som ägnar sig åt 
att endast överträffa egenskaper som genom 
inavel har blivit tillbakahållna, inte alls har 
högt ställda mål.  

Ansträngningarna att upprätthålla olika linjer 
och deras korsningsresultat blir meningsfull 
endast om avkomman presterar bättre än ge-
nomsnittet och där föräldragenerationerna 
har ingen eller liten inavel .  

Sammanfattar vi bild 3 så finner vi ett svagt 
statistiskt samband men då till förmån för 
parning med obesläktade föräldrar, jämfört 
mellan de olika linjerna.  

Genomsnittlig honungsavkastning inom lin-

Bild 4: Honungsproduktionen mätt som kombinationseffekten av olika parningskombinationer mellan olika större och betydelsefulla 
linjer. På X-axeln är ”moderslinjen” (Mütterliche Abstammung) grupperad och undergrupperingen med olika färger på staplarna re-
presenterar ”fadersarvet”  (Väterliche Abstammung). ”Keine Angabe” betyder samhällen utan linjekod (se bild 3). I grupperna Celle 
och Hoffmann finns inte alla kombinationer med i denna redovisning. 
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Linjeavel på honungsbin …. forts 

 

 LP:s Biodling 
AB 

 0533-631 11 Torstenbyn 

jerna är 38,2 kg och den obesläktade 
”linjen” 38,9 kg. Visserligen ser man en rad 
positiva effekter i bild 4  med korsningen 
mellan olika linjer jämfört inom den egna 
linjen. Men det beror även på vilken linje vi 
talar om. 

Hoffmannlinjer ger mycket dåligt honungs-
utbyte oavsett vilken kombination man an-
vänder, medan både Peschetz och Sklenar 
ger antydan av ”heterosiseffekt”. 

Detta pekar på ett speciellt problem för 
honungsbina och dess parning mellan olika 
linjer. Om man gör en korsning mellan två 
olika linjer så innebär detta att drottningen i 
samhället är parad med ”linjefrämmande” 
sperma medan hon själv är företrädare för 
sitt ursprung med en högre grad av inavel 
än de döttrar ( arbetsbin ) hon har i sitt sam-
hälle.  

Men inavelseffekten för drottningen i  sam-
hället ger som effekt en sämre förmåga till 
positivt beteende för korsningssamhället. 

Speciellt gäller detta om inavelslinjen är på 
moderns sida (drottningens mor). Men det 
ser något mer gynnsamt ut om inavelslinjen 
är på drönarsidan (drottningens far), då 
honungsavkastningen blir större men i öv-
rigt relativt lika de inavlade linjerna. 

Får man bättre bevarande av genetisk 
mångfald genom linjeavel? 

Den genetiska mångfalden inom de olika 
hundraserna idag, är säkert mycket större 
(genetisk spridning) än vad som vargarna 
kan uppvisa. Hunden kommer ursprungli-
gen genetiskt från vargarna, men detta ex-
empel kan visa att avel inte nödvändigtvis 
innebär genetisk utarmning. Inom och mel-
lan varje hundras har man en stor genetisk 
spridning som är långt större än den gene-
tiska variation som vargarna har idag. ”Alla 
vargar är lika”, men det finns ett antal olika 
hundraser. 

Vad har detta med den tyska carnicastam-
men att göra? Man kan hävda att den gene-

Länderinstitut für Bienenkunde     
Hohen Neuendorf e.V. 

Friedrich-Engels-Str. 32 
D-16540 Hohen Neuendorf 
Telefon: 03303/2938-30 

Fax: 03303/2938-40 
info@honigbiene.de 
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Linjeavel på honungsbin …. forts 

tiska mångfalden bäst skulle kunna bevaras 
om man delat upp den totala bistammen i 
många olika linjer. Inom dessa linjer blir bina 
mer enhetliga av inavel medan skillnaderna 
blir större mellan linjerna. (jämför med de 
olika hundraserna.) Den genetiska mångfal-
den kommer då att öka totalt.  
Men detta är teori – i praktiken är det för 
våra bin annorlunda, på grund av linjernas 
begränsade storlekar och binas extremt starka 
inavelskänslighet.  

Trots att bina har en hög känslighet för in-
avel, så har vi ändå en högre grad av inavel i 
vår nuvarande population av honungsbin. 
Under linjeavelns glansdagar på 1960-talet 
fram till 1980-talet hade i genomsnitt 3,8 % 
av samhällena som valts till avelssamhällen 
en inavelskoefficient på mer än 20 %. Men 
bisamhällen med en låg inavelskoefficient, 
på mindre än 5 %, bidrog med ca dubbelt så 
stort antal avelsdjur ( 6,4 %). 

Anledningen till att man valde bisamhällen 
med en låg inavelskoefficient var att honungs
produktionen var avsevärt högre ( ca 15 % ). 
Samtidigt så hade drottningodlarna tydligt 
sett de negativa effekterna av en alltför hög-
gradig inavel och därför inte fortsatt att driva 

linjeaveln mot ökad inavel och således mot-
verkat ensidiheten av linjeegenskaperna.  

Dessa beslut var korrekta då, eftersom det 
saknades såväl avelsvärden som inavelsvär-
den, de hjälpmedel som idag finns för att be-
driva ett systematiskt och klokt urval.  Då 
kunde man inte skilja mellan låg genetisk 
kvalitet och negativa effekter av en hårt dri-
ven inavel. Följden har då istället blivit att 
man baserat sin avel på oprecisa och odoku-
menterade egenskaper – och egentligen har 
avelsarbetet delvis stått stilla de senaste åren 
och vi har även fått en ökad genetisk utarm-
ning hos honungsbina. 

Sammanfattning 

De tidigare presenterade resultaten från avel 
med honungsbin och avelspraxis, visar en 
föga smickrande bild för användningen av 
linjeavel hos honungsbin. Det kan möjligen 
bero på att genomförandet varit bristfälligt 
och mindre på grund av den teoretiska avels-
principen.   

För en slutlig värdering måste man också ta 
med i beräkning den omvärld som biodlingen 
befunnit sig i och som kortfattat kan beskri-
vas så här: 

 

 

Länderinstitut für Bienenkunde vid Hohen Neuendorf, Tyskland. 
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Linjeavel på honungsbin …. forts 

Binas biologi /genetik 

 Honungsbina är extremt inavels-
känsliga. 

 Egenskaperna hos samhället beror 
på både drottningen och arbetsbina. 

 Linjekorsningar är inte så verksam-
ma för att förbättra av egenskaperna. 

 Många selektionskriterier uppfattas 
mycket olika av biodlaren 

 

Biodling i Tyskland 

 Biodling bedrivs i Tyskland som en 
hobby . 

 Högvärdiga drottningar betingar ett 
för lågt pris. 

 Biodling och biavel bedrivs i små 
verksamheter 

 Jämförelsevis små tendenser/
möjligheter att bilda större samar-
betsorganisationer för avelsarbete. 

 

Läget för den tyska linjeaveln 

 Övervägande mycket små linjer med 
jämförelsevis litet antal avelsdjur. 

 Inga linjespecifika avelsmål tycks 
finnas. 

 Som regel ingen utpräglad 
”linjediciplin”. 

 Man saknar långsiktig strategiska 
planer inom linjerna. 

 Inget samarbete mellan linjerna för 
att göra en målmedveten linjekors-
ning. 

 

 
Det ärliga svaret på den inledande frågan blir 
alltså – nej, linjeavel har nu blivit föråldrat 
och omodernt.  

Trots detta kommer linjerna att spela en fort-
satt roll då man fattar beslut som drottning-
odlare och köpare, eftersom man har förtro-
ende för dessa etablerade linjer. Idag finns 
möjligheter att utnyttja moderna hjälpmedel, 
som datorbaserade beslut, omfattande beräk-
ningar av olika faktorer för att särskilja 
avelseffekter från miljöeffekter. Detta kan 
göras trots att de enskilda bilinjerna är små 
populationer och där en hel rad olika slump-
fel kan elimineras på matematisk väg. 

 

Professor Dr. Kaspar Bienefeld 

16540 Hohen Neuendorf 

E-Mail kaspar.bienefeld@rz.hu-berlin.de 

Bimuseum rasar  —  Bimuseum byggs upp 

I  vintras blev det för mycket för det tak 
som skyddade bl a ett bimuseum i Skå-
ne. Det rasade ihop. Men nu lär krafter 
vara igång för att bygga upp det igen. 

För något år sedan invigde nuvarande jord-

bruksministern ett bimuseum i Uppvidinge. 

Nu är ytterligare ett museum på gång i Mjöl-
by. Föreningen där räknar med att kunna 
öppna den nya skapelsen i sommar. Håll 
ögon och öron öppna! 
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H allands Väderö finns även det-
ta år tillgängligt för oss Ligus-
ticabiodlare. Här får du veta 
vad som gäller när du skickar 

drottningar för parning den kommande 
säsongen. 
SBR`s parningsstation för Ligusticabin på 
Hallands Väderö kommer att vara öppen för 
utsättning av parningskassetter (SBR typ) en-
ligt följande.                                                                                                             
Första utsättning blir torsdagen den 10 juni. 
Därefter varannan torsdag dvs 24 juni, 8 juli, 
22 juli och sista hämtning 5 augusti. Drönar-
samhällena tas ut till ön för acklimatisering 
den 29 maj och samhällena tas hem från ön 
den 5 augusti, dvs samtidigt med sista hämt-
ningsdag. 
De 4 samhällena har lika drönare, dvs syster-
drottningar av Bert Thryboms välkända linje. 
Den är genetiskt utvald och framavlad för att 

ta till vara Ligusticabinas allra bästa egen-
skaper. Drottningarna på ön är friparade hos 
Gösta Svensson och S-E Falk. 
Parningskassetter kan efter anmälan till 
Heinrich Valtinat lämnas i Torekovs hamn 
vid båten före klockan 10:00 nämnda dagar. 
Men bäst är att de som önskar para sina 
drottningar på ön, åker med ut till stationen 
och hjälper till vid utsättning. Bemanningen 
är begränsad. 
All inlämning till stationen skall åtföljas av 
besiktningsprotokoll som visar att bigården 
som bina kommer ifrån är frisk. Endast drö-
narfria kassetter utsättes. Avgiften är som ti-
digare 60 kr per utsatt kassett. 
Förste ansvarig för stationen är Heinrich Val-
tinat   tel 0431-22274. 
Övriga kontaktpersoner är Gösta Svensson   
tel 0495-40002, Sten-Erik Falk tel 036-
52495 samt Lars Thorsson tel 0479-12827. 

Hallands Väderö 2010 

D et hjälper inte att ön heter 
Hallands Väderö. Den tillhör 
ändå Skåne. Länsstyrelsen i 
vårt sydligaste län fastställde 

1999 skötselplanen för Hallands Väderö. 
Några meningar finns givetvis med om vår 
parningsstation. 

”Stationen har funnits sedan 1947 och drevs i 
privat regi fram tll 1963. Stationen drivs med 
rasen Apis melifera melifera och drönarsam-
hällen förs in till stationen varje år. Verksam-
heten kräver undantag från gällande före-
skrifter och är beroende av att inga andra ra-
ser av bin förs in på ön.” 

”I Söndre skog finns en byggnad som sedan 
1964 används för biodling av Sveriges Biod-
lares Riksförbund enligt avtal med markäga-

ren.” 

”Biavelsverksamhet bedrivs i särskild lokal 
för ändamålet i Söndre skog. Lokalen upplåts 
av Torekovs Kyrkoråd genom avtal med Sve-
riges Biodlares Riksförbund.  

Verksamheten kräver undantag från gällande 
föreskrifter för reservatet. Undantag från gäl-
lande föreskrifter bör reglera rätten att ställa 
upp 

 erforderliga avelssamhällen 
(drönarsamhällen) inhysta i bihus samt 
rätt att under sommartid placera 

 postlådestora ytterhus, som utgör bostä-
der för mottagna drottningar, runt red-
skapsboden, samt rätt att 

 utföra erforderliga transporter med elbil.” 

Skötselplan för Hallands Väderö 



36 

 

”Lovsång” till Hallands Väderö  

T orekovs församling står för mycket av 
hemsidan som finns om Hallands Vä-
derö. Nedanstående artikel är ett av 
de skrivna alster som finns på :      
http://www.hallandsvadero.se/ 

Det låter som en dröm och ett besök på ön är väl 
snart en självklarhet ? 

Redan när båten lägger ut från Torekovs 
hamn infinner sig den där särskilda känslan 
av förväntan, spänning men ändå lugn. Un-
der färden ut förstärks känslan och i takt med 
att ön blir tydligare kan känslan övergå i för-
undran. Vad kommer man att få uppleva den-
na gång?  

Beroende på årstid bär skogen sina olika 
skrudar - vit, ljusgrön, mörkgrön eller grå-
brun. Nu lyser ön ljusgrönt och strax framträ-
der också röda gnejsklippor och vita sand-
stränder. Efter tjugo minuters båtfärd med en 
av turbåtarna är vi framme i Sandhamn på 
Hallands Väderö.  

Är det vinter eller sen höst är det ofta knäpp 
tyst här. Visserligen hör man ibland knubbsä-
larnas skällande från kobbarna ute i bukten, 
men annars är det stilla. Kommer vi däremot 
som nu på sommaren möts vi av en veritabel 
orkester av olika fågelstämmor. Av skogens 
fåglar sjunger väl näktergalen bland de ljudli-
gaste.  

Här vid bryggan är vattnet kristallklart och 
salt. Ett bad på direkten sitter inte långt inne. 

Från Sandhamn med dess badstränder har 
man en betagande vy av Bjärelandet.  

Det finns ett kafé med glass, underbara smör-
gåsar och pajer samt andra kioskvaror. Det 
finns också toaletter av modell TC.  

Hallands Väderö är en unik ömiljö med 
mycket höga biologiska och kulturhistoriska 
värden. Detta gör Väderön till ett av landets 
förnämsta naturreservat med värde som na-
tionalpark.  

Ön har en mycket omväxlande natur. Ibland 
har ön kallats en Noaks Ark eftersom den 
rymmer så många naturtyper och arter på en 
så begränsad yta som 3 km2. Det finns sand-
stränder och klippor. Det finns lummiga sko-
gar med gamla bokar och grova ekar, trolska 
alkärr, stora enefälader och medeltida öppna 
betesmarker. Skogen har lång kontinuitet och 
öns fågel- och insektsliv är mycket rikt. Det 
finns även många ovanliga lavar och svam-
par.  

På Väderön finns också många spår av män-
niskan – från stenålder fram till våra dagar. 
Det rör sig främst om 
olika lämningar från 
tidigt säsongsboende 
för fiske och jakt och 
senare från djurhåll-
ning, skogsbruk och 
sjöfart.  
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 0533-631 11 Torstenbyn 

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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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 
 

Vice Ordförande - Stig Engberger 
Villagatan 14  70215 Örebro 

Tfn: 019-323284 ; Mobil: 070-5784825 

Sekreterare - Lars-Olov Andersson 
Gärdesgatan 4, 70217 Örebro 
Tfn: 019-335150; Mobil: 070-5309696 
Skype telefon: 

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. 

Familjemedlemskap ytterligare 75 kr 

LigusticaBladet  
är Ligusticabiodlarnas medlemsblad. Vi ska försöka komma ut 
med fyra medlemsblad per år.                                                
Organisationsnummer är 802438-6065                                   
Plusgirot är 838 92 67-9                                                                
Ansvarig utgivare :Föreningens ordförande Per-Olof Wagnsgård  

Redaktörer                                                                              
Jan-Erik Jansson , 0703-08 40  05                                         
Postadress Karl Dahlgrensgatan 5, 582 28 Linköping            
Skype-telefon jajan17 
Lars Naimell ,0705-437 998 eller  
Postadress: Lustigkullevägen 47 Q, 591 45 Motala                
Skype-telefon: lkv47q.  

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. 

Adresser tilll styrelsen 
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Mottagare av LigusticaBladet 

Ligusticabiodlarna 
c/o W

agnsgård 
Kapplandsvägen 73 
56146  Huskvarna 

B
 

Föreningspost 


