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Avelsarbete i Skaraborg 

Ligusticagruppens avelssamordnare 
Bengt Olof Persson, anser att papper och 
penna i bigården, bra drönarsamhällen, 
elitavel och parningsstationer, är viktiga 
delar i avelsarbetet. Men var finns de 
biodlare som vill hålla på med avelsarbete 
idag?

För att förbättra bistammen i Skaraborg 
startade två framsynta män, Torsten 
Hallman och Sven Andersson, år 1980 en 
parningsplats i skogarna söder om Skara. 
Vi hade inget bra naturligt område för 
renparning av drottningar i Skaraborg. Men 
ett försök gjordes ute i skogen långt från all 
annan biodling.
Några bra drönarsamhällen ställdes ut. Det 
visade sig att parningen lyckades bra och att 
de flesta av de
utställda drottningarna hade anlag från de 
utställda drönarna. 
På denna parningsplats parades runt tusen 
drottningar per år under 1980-talet. Av olika 
anledningar har dessa parningsplatser fått 
flyttats ett antal gånger under årens lopp. 
Men vi har försökt att alltid ha några platser 
öppna varje år i Skaraborg. 
Ser vi i SBRs statistik kan vi konstatera 
att Skaraborg legat väl framme i skörd per 

bisamhälle de senaste åren. Jag tror att 
det beror på det intresse för bra bin som 
väcktes genom våra parningsplatser, och 
den förbättring av bistammen vi fick i såväl 
hanterbarhet som skördemässigt.                                                                                               
Det är nödvändigt med en elitavel för 
att få fram bra drönarmaterial till våra 
parningsplatser.
Men det är minst lika väsentligt att det finns 
bra parningsmöjligheter för bruksdjur nära 
biodlarna.
Alla biodlare bör ha tillgång till en enkel 
parningsplats inom 5- 6 mils resväg.  
Det är ju inte så farligt om det skulle bli 
”snedparning” i något fall. Då är det ju bara 
att byta drottningen. För att öka intresset 
för biodling måste alla biodlare ha tillgång 
till produktiva, snälla och lättskötta bin.
     Som jag nämnde tidigare är våra lokala 
parningsplatser mycket värdefulla. Det 
stora bekymret idag är hur vi ska få fram 
bra drönarmödrar till våra parningsplatser. 
Flera av våra gamla entusiaster för avel 
med Ligusticabin har lämnat oss för alltid 
och återväxten tycks vara liten. Vi måste 
lära oss att ta med papper och penna och 
notera ute i bigårdarna för att veta vilka 
samhällen som är bra för fortsatt avel.
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Meningen     
med föreningen

honungsproduktion, i båda fallen med goda 
VHs-egenskaper. 

I målsättningen för parningsstationerna ingår 
att dessa löpande skall underhållas med nya 
inseminerade drottningar, vars drönare skall 
utnyttjas som fäder vid insemination av nästa 
generation. 
 Utöver det finns parningsstationer som förval-
tas av enskilda medlemmar eller drottningod-
lingsklubbar som utgör basen för den genetis-
ka bredden inom Ligusticagruppen. 

Samtliga bisamhällen i de öppna parnings-
stationerna, kalibreras årligen enligt Svensk 
Biavels bedömningsreglemente och avvikelser 
åtgärdas därefter.  Målsättningen är att sam-
tidigt testa samhällena avseende förekomsten 
av varroa för att få en uppfattning av vilka 
samhällen som har bäst VSH-egenskaper.    

Ligusticagruppen är en rasförening som 
verkar för att ta tillvara Ligusticabiet, infor-
mera biodlare om dess fördelar och driva 
biavel i syfte att åstadkomma bin, med goda 
VSH-egenskaper, som är fromma, svärmtrö-
ga, kakfasta, ha bra städförmåga, bra samlare 
och i allmänhet ett trevligt bi att umgås med 
i små som stora biodlingar.

Bin med goda VSH-egenskaper har förmåga 
att själva rensa ut de puppor som bär på ferti-
la varroakvalster ( varroa destructor) och kan 
på så vis hålla varroakvalstren på en nivå 
som gör att bina håller sig friska. 

Föreningen förvaltar två öppna parnings-
platser för Ligusticabin belägna på öar där 
drottningodlare kan placera sina drottningar 
för parning.  Målsättningen med dessa par-
ningsplatser är att drottningar som parats 
där skall bli avelsdrottningar för vidare avel 
respektive bruksdrottningar i bisamhällen för 
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Årsmöte hölls lördagen den 27 september på 
Brunstorps Wärdshus med 25 medlemmar 
närvarande. Sture Käll från Jönköpings 
biodlardistrikt medverkade. 

Parningsplatser
Gruppens verksamhet omfattar parning-
splatserna Visingsö, Hallands Väderö, Vinön 
Örebro, Långedalen Hunneberg, Dillön 
Mariestad, Mollön Uddevalla, Brunstorp 
Huskvarna, Koön Marstrand och Tärnön 
Carlshamn. Samtliga stationer har haft öppet 
för parning från mitten av maj till mitten av 
augusti. Vinön har inte utnyttjats för parning 
och Brunstorp har varit stängd p.g.a. angrepp 
amerikansk yngelröta. 

Avelsträff
Årets verksamhet startade den 21 mars 
med en Avelsträff på Brunstorps Wärdshus 
i Huskvarna där 24 deltagare utbytte 
erfarenheter i avelsfrågor. 
Till mötet hade kallats Åke Fredriksson 
från östgötadistrikete som berättade om 
sina avelsmetoder.  På mötet utdelades 
förtjänsttecken till Åke Flood, Stig Engberger 
och Gösta Svensson.
 
Sässongupptakt
Lördagen den 16 maj hölls säsongsupptakt 
på Visingsö med utsättande av stolpar och yt-
terhus för parningskassetter.

Drottningodling
Lördagen den 30 maj hölls Drottningodlin-
gens teori och praktik med Bert Thrybom 
som föreläste om VSH-binas egenskaper och 
drottningodlingens olika steg och metoder. 27 
personer deltog.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2014-2015
Kalibreringsdag
Söndagen den 28 juni kalibrerades 73 samhäl-
len inom parningssationens flygområde enligt 
Svensk Biavels reglemente. 

Besök på Visingsö
Under säsongen har olika grupper besökt 
parningsstationen på Visingsö och fått 
information om föreningens verksamhet.
9:e juni Personal från Vetlanda Kommun
13:e juni Stockholms Biodlargrupp
5:e juli Rimforsa Biodlarförening
12:e juli Lidköpings Biodlarförening
1:a augusti Grupp från Kalmar

Biavel
Lördagen den 18 juli hölls Träff för 
avelsintresserade med Janne Mårtensson från 
Pelarne som höll ett inspirerande föredrag om 
biaveln och dess olika metoder.

Årsmöte
Årsmöte lördagen den 3 oktober i Biodlarnas 
hus i Skänninge.

Hemsida och Ligusticabladet
Åke Brånn och Jan Jynnås har arbetat med vår 
hemsida och Redaktörerna Jan-Erik Jansson 
och Magnus Apelqvist har gjort Ligustica-
Bladet. 

Styrelsen har haft 7 protokollförda möten 
varav 6 via Skype. 

Tack
Ligusticagruppens styrelse vill till sist tacka 
för det gångna verksamhetsåret och för visat 
intresse från föreningens medlemmar. 



6

Årskrönika 
2015Avelsträff i mars

Upptaktsmöte på Visingsö
Drottningodlingens teori och praktik
Biets dag
Träff för avelsintresserade
Årsmöte

Avelsträff i mars
Ännu ett Ligusticaår har börjat och som 
vanligt inleds det med en avelsträff. Da-
tum var den 21 mars. Även om dagens 
huvudtalare, Åke Fredriksson inte upp-
märksammades som pionjär, så kan han 
med sin digra erfarenhet räkna sig till den 
skaran. Att allt inte varit frid och fröjd på 
Visingsö den gångna vintern blev också 
uppenbart.

24 Ligusticavänner droppade in under den 
timma som var avsatt till kaffe och mingel 
innan mötet började kl.10. 
I vanlig ordning undrade ordföranden PO 
Wagnsgård hur vi upplevt övervintringen så 
här långt. Samtliga upplevde situationen som 
god och att samhällena har foder kvar, men 
att det nu gäller att hålla koll på fodertill-
gången eftersom bina varit ute på rensning 
och yngelsättningen redan kommit igång.

En tyst minut hölls till minne av Mats Pers-
son fån Skene, som tyvärr hade avlidit sedan 

gruppen senast var samlad. Mats Persson 
var mycket duktig på avel och odlade fram 
otaliga mycket fina drottningar som väldigt 
många biodlare hade förmånen att förse sina 
bigårdar med. En del av hans avelslinjer 
lever fortfarande kvar trots att det är några år 
sedan han slutade vara aktiv p.g.a. ohälsa.
Dagens huvudattraktion var, förutom fö-
redragshållaren Åke Fredriksson från Lin-
köping, de tre pionjärerna Stig Engberger 
Örebro, Åke Flood Borlänge och Gösta 
Svensson Lönneberga. Stig Andersson från 
Grästorp, tillhör också den skaran men hade 
tyvärr inte möjlighet att närvara den här da-
gen.

Drottningodlingens historia
Åke Fredriksson från Linköping, berättade 
om sig själv och sitt biodlarskap genom 
åren. Han berättade även om avelsarbete 
som drottningodlare med specialitet att 
klämma bra drönare på sperma, som han 
sedan genom medhjälpare får på plats hos 
drottningarna. Åke berättade att han började 
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med att ofta åka ut till parningsstationen 
Hov vid Tåkern, där han fick lära mycket 
matnyttigt om drottningodling och biavel. 
Parningsstationen i Hov är tyvärr nedlagd 
sedan många år, men hade stor betydelse 
för Ligusticabiet från 1975 och fram till 
90-talet.

Ivar Hedberg var en av de första som 
började med systematisk drottningodling i 
Sverige redan år1917. 
Svenskamerikanen Elmer Jonsson var en 
annan pionjär inom drottningodlingen och 
1947 startade han upp parningsstationen 
på Hallands Väderö, som fått väldigt 
stor betydelse för biaveln, främst då för 
Ligusticabiet.
Jonsson importerade många gula drottningar 
från USA eftersom tillgången på bra 
drottningar i Sverige och Europa var dålig 
efter kriget. 1958 kunde gula drottningar 
köpas från Kjell Lundin i Malmö och 1964 
kom Joel Svensson igång med import av 
gula drottningar från bl.a. USA. Några år 
senare, närmare bestämt 1979, importerar 
Joel Svensson under året 9000 drottningar.
Idag importeras bara ett fåtal 
drottningar beroende på mycket stränga 
importrestriktioner, vilket väl är en fördel 
med tanke på riskerna för smittspridning och 
spridning av kvalster, kupskalbaggar och 
dylika otyg. 

Hallands Väderö
Under åren 1964 till 2006 ansvarade Hans 
Sahlin för parningsstationen på 
Hallands Väderö. Under dessa år parades 
många tusen drottningar på  
ön och dessa drottningar förbättrade 
bistammen väsentligt både när det gällde 
honungsskörden och det sätt som bina kunde 
hanteras på, till fördel för Sveriges biodlare. 
Under 80-talet fick drottningodlingen 
i Sverige ett stort uppsving då det bl.a. 
importerades Taberbin från USA, som hade 
många goda egenskaper som att de t.ex. var 

bra städare. 
Visingsö
På 70-talet hade SBR en parningsplats på 
norra delen av Visingsö som sköttes av 
parningsstationen på Hov. Under ett antal år 
under samma årtionde byttes successivt alla 
drottningar på ön ut mot Ligustica.   
På 60-talet ökade honungsskördarna väsentligt 
från att tidigare ha legat på ett årsgenomsnitt på 
15 – 20 kg/samhälle. Enligt Fredrikson gick det 
inte att gå i närheten av en bigård utan ordentlig 
skyddsutrustning innan det blev vanligare att 
man bedrev drottningodling i syfte att få fram ett 
snällare bi. 
Detta tillskrivs främst framgångarna i biaveln. 
De bin vi har idag och som vi kallar Ligustica 
är resultatet av ett noggrant, enträget urval och 
avelsarbete, för att få fram ett bi som är vänligt, 
dragvilligt, svärmtrögt och kakfast. Alltså ett 
bi som är trevligt och behagligt att arbeta med 
och som man kan ha i en villaträdgård utan att 
grannar och förbipasserande blir anfallna.
Även om Åke Fredriksson inte själv sade det, så 
är han en av de drottningodlare som håller aveln 
levande och med mycket hög kvalité.

Vår parningsstation
Visingsö är en mycket viktig plats för 
Ligusticabiet och har under de senaste åren blivit 
en central plats för Ligusticagruppen. 
Rasparningsplatsen finns sedan den 6 juni 2008 
invid Persgården, på öns södra del, där numera 
föreningens stuga med utbildningslokal är 
belägen.

Lars Forsberg som förestår parningsstationen 
på Visingsö, redogjorde för problemen med de 
10 samhällen vid parningsstationen, som dött 
eller rymt under hösten och vintern. Forsberg 
vädjade till den samlade erfarenheten om möjliga 
förklaringar till det inträffade och möjliga 
åtgärder för att inte behöva uppleva samma 
sak igen. Ingen hade tyvärr några konkreta 
förklaringar till vad som kan vara orsaken trots 
att frågan ventilerades ganska ingående. 
Forsberg själv misstänker att det kan bero 
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på reinvation av varroa från alla de 
parningskassetter som ställts upp under 
sommaren. Klas Johansson från Huskvarna 
trodde inte att det kunde vara så eftersom 
bina till kassetterna är ungbin tagna ur 
skattlådor som har mycket lite kvalster 
på sig. De flesta kvalstren håller till nere i 
yngelrummen i närheten av de ramar där 
ynglet finns, eftersom det är där kvalstren 
skall lägga sina ägg. 
Deltagarna uppmanades att tänka på 
Visingsöstationen och bidra med avläggare 
och bra drottningar för att återuppbygga 
parningsstationen till den nivå som den hade 
tidigare. Parningsstationen kommer trots 
förlusterna att fungera under den kommande 
sommaren, men kanske med något mindre 
genetisk bredd. 

Digitala kupvågen
Lars Forsberg förevisade statistik och 
diagram från den kupvåg som finns 
installerad i ett av hans privata samhällen på 
Visingsö. Lars visade olika exempel på vilka 
iakttagelser och lärdomar man kan få ut av 
kupvågen.  Se sid

Hederstecken
Några av de enträgna och målmedvetna 
pionjärer som arbetat hårt för att 
åstadkomma Ligusticabiet som det är idag, 

fanns bland oss i Huskvarna under dagen, 
nämligen Stig Engberger från Örebro, 
Åke Flood Borlänge och Gösta Svensson 
Lönneberga. 
Dessa tre hedersmän inom 
Ligusticabiodlingen, tilldelades under 
dagen vårt nya, helt unika, hederstecken för 
eställande ett Ligusticabi, iguldöverdraget 
silver designat av juveleraren Robin Linnér 
från Huskvarna. Stig Andersson kommer att 
bli dekorerad med sin nål då han kommer till 
någon av våra samlingar på Visingsö under 
sommaren.
De tre närvarande pionjärerna berättade och 
intervjuades av ordföranden,  
var och en om sin verksamhet inom biodling, 
drottningodling, insemination och avel. Det 
framgick allt tydligare av deras berättelser 
hur stora deras insatser varit under åren, med 
olika drottningar, drönare och avelslinjer. 
De iakttagelser de gjort och dragit 
nytta av, har under åren fört aveln inom 
Ligusticabiodlingen framåt. 

Som vanligt när biodlare samlas så 
saknas det aldrig samtalsämnen och detta 
gjorde även denna gång att avelsmötet på 
Brunnstorps Wärdshus i Huskvarna blev en 
mycket trevlig och intressant tillställning. 

Jan Hallgren
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Upptaktsmöte på Visingsö
Ännu en säsong förberedde trogna med-
lemmar i Ligusticagruppen avelssäsongen 
på Visingsö. Det spettades, bankades och 
fästes. Korvgrillning och diskussion fanns 
det också plats för.

Vi som var med, börjar ha lite rutin 
på att placera ut, spetta hål, banka 
ner stolpar och förse dem med de 
vita ytterhusen fästa med spänn-
band. Den delen av dagen gick väl-
digt smidigt och vi kunde övergå till 
lättsammare aktiviteter. 
Redan halvvägs fram till den fina 
klubbstugan kändes doften av kol-
grill blandad med den aptitretande 
doften av grillkorv. Det var paret 
Löfqvist från Aneby som såg till att 
korvarna var lagom sotfärgade och 
hade perfekt temperatur för att utgö-
ra en läcker måltid i det fria tillsam-
mans med lättöl eller Loka. Natur-
ligtvis avslutades måltiden med en 
god kopp kaffe och köpekaka.

Medan vi åt och drack kaffe, ventilerades allt 
från den gångna vinterns bekymmer och det 
bästa sättet att starta en drottningodling samt 
kommande samlingar vid Visingsöstugan till 
det hittills ostadiga och kalla vårvädret. 

Luckorna i parningsplatsens samhällen efter 
de något svårförklarliga förlusterna under 

vintern, har nu så gott som helt täppts 
till, genom att fem goda samhällen 
från Östen Härdell i Söderköping och 
två från Klas Johansson i Huskvarna 
har inköpts och ställts på plats. 
Några av deltagarna hade hörsammat 
möjligheten att få sina medhavda döda 
bin undersökta, beträffande förekom-
sten av sporer från Nosema. 
Hur än P O Wagnsgård ansträngde sig 
att hitta några superelliptiska ringar 
bland pollenkorn och diverse andra 
fragment i de noggrant tillredda prepa-
raten, så fanns där inga att visa upp för 
deltagarna. De flesta av de undersökta 
preparaten var från bin hämtade från 
Visingsö, vilket ju kan vara bra att 
veta.   



10

Drottningodlingens teori 
och praktik 30 maj 
VSH-bin underlättar behandlingen av 
varroa, kolla kvalsterutvecklingen och 
selektera ut de samhällen som har lite 
nedfall. Odla på dessa drottningar. Det 
tycker Bert Thrybom att vi ska göra för 
att få fram s k VSH-bin.

Dagens samling i Ligusticaodlarnas stuga på 
Visingsö ägnades åt, som rubriken berättar 
– Drottningodlingens teori och praktik – och 

dagens huvudpersoner var Stig Andersson 
från Grästorp och Bert Thrybom. 
Stig Andersson fick ta emot Ligusticagrup-
pens hedersnål för sina många år fyllda med 
stora insatser i arbetet att ta fram det som 
idag är våra fina Ligusticabin.

Bert Thrybom föreläste om VSH-bin och om 
olika metoder att odla drottningar och dess 
för- och nackdelar. 
Thrybom berättade om sina ansträngningar 
för att få fram en bra stam med bin, med 
goda VSH-egenskaper, dvs bin som har 
förmågan att städa ut största delen av binas 

puppor som bär på fertila (reproduktions-
dugliga) varroahonor. 

VSH-bin ger lättare hantering av varroa
Thrybom redogjorde för metoder som gör 
det möjligt att 50% VSH fastställa hur stor 
procent VSH-egenskaper bina i ett samhälle 
har och berättade att om ett samhälle har är  
bina kapabla att själva hålla varroatrycket på 
en sådan nivå att man inte behöver göra någ-
ra behandlingar mot kvalstren.  
Om man skulle kunna upprätta parnings-
platser där alla samhällen hade minst 50% 
VSH-egenskaper skulle man kunna komma 
ett bra stycke på väg mot en lättare hantering 
av varroaproblemet.
En viktig del i att kunna arbeta med att få 
fram bin med VSH-egenskaper är att behärs-
ka tekniken med inseminering av drottningar 
med sperma som man klämt från utvalda 
drönare. 

Kolla kvalsterutvecklingen
Bert uppmanade oss att börja titta efter och 
försöka ha koll på, hur kraftig kvalsterut-
vecklingen är i våra bisamhällen, genom att 
tvätta bin i sprit, eller koncentrerad spolar-
vätska, och räkna antalet kvalster. Ett enkelt 
sätt att göra ett sådant test finns ingående 
beskrivet i Bitidningens aprilnummer 2015. 

Även om de flesta närvarande är någorlunda 
och väldigt många mycket erfarna som drott-
ningodlare, var Thryboms genomgång av 
olika metoder att odla drottningar nog för de 
flesta väldigt intressant. 
Vi var förutom föredragshållaren 26 perso-
ner som samlats i stugan som för dagen hade 
möblerats om för att så många föranmälda 
personer skulle få plats att sitta. 
Deltagarna kom från många håll, både när 
och fjärran, vilket gläder oss som arrangörer 
väldigt mycket. Platser som Öckerö och V. 
Frölunda nämns på närvarolistan. 

Jan Hallgren
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Biets dag på Åsens by, Aneby
Innevarande år, 2015, blir det tradition att 
Anebyortens Biodlarförening anordnar 
Biets dag på Kulturreservatet Åsens By i 
Aneby kommun. 
Åsens By är Sveriges första Kulturreservat 
där man bevarat en hel bondby så som en 
sådan såg ut vid förra sekelskiftet. 
Anebyortens Biodlarförening bildades 1902 
och är liksom årsbarn med Åsens by.
Vad passar bättre än att här presentera biod-
ling som ju på den tiden var en naturlig del i 
självförsörjningen på svensk landsbygd. 
På Åsens by installerades till 2014 års uppla-
ga av Biets dag, en permanent utställning om 
honungsbiet, biodling och binas stora bety-
delse för livsmedelsförsörjningen i världen.
 Utställningen inkluderar även ett litet av-
snitt om de många vilda bin, så kallade so-
litärbin, som också är av stor betydelse för 
pollineringen av alla olika träd och växter 
som vi är beroende av. 
       
Tre stationer
Den första var förlagd till den permanen-
ta utställningen där en grupp medlemmar 
presenterade utställningen, berättade om 
bisamhällets uppbyggnad, dess olika indivi-
der, lite om biodlingens historia, olika typer 

av bikupor genom tiderna och lite grann om 
drottningodling och biavel.

På station nr 2 fick besökarna samlas runt de 
bikupor, befolkade med fina Ligusticabin, 
som finns uppställda på platsen och vara med 
när några ramar plockades ur skattlådorna 
för slungning. Samtidigt gavs information 
om vad honung är och kan användas till och 
om de olika växter varifrån bina hämtar den 
nektar som förvandlas till honung under 
lagringen efter slungningen. 
Slutstationen var förlagd inomhus där några 
av våra medlemmar visade hur slungning 
och silning går till.

Försäljning av honung och andra biprodukter
Den slungade honungen tappades i små 100 
grams burkar som såldes till besökarna.
Det såldes också några andra biprodukter 
som till exempel ett antal salvor tillverkade 
med bivax som bas och ljus tillverkade av 
vaxmellanväggar. 

Föreningsbigård
Anebyortens biodlarförening är en av de 
föreningar som har expanderat kraftigt under 
senare år, från att ha haft 15 medlemmar till 
att i dagsläget ha 54 personer i sitt medlems-
register.
 
I föreningens utbildningsbigård träffas varje 
onsdagskväll under säsongen närmare 20 
personer för att tillsammans göra tillsyn av 
samhällena och att göra avläggare som med-
lemmar kan köpa till ett mycket rimligt pris. 
Föreningen har inga ambitioner att få en 
massa honung utan i första hand att se till att 
nybörjare och andra medlemmar förses med 
egna bin. 
En viktig ingrediens i dessa onsdagsträffar är 
det avslutande fikat med någon enkel köpe-
kaka och mycket utbyte av erfarenheter.

Jan Hallgren/PO Wagnsgård
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Träff för avelsintressera-
de på Visingsö den 18 juli
Janne Mårtensson med otroligt mycket 
erfarenhet av biodling och drottningod-
ling förespråkade KomBimetoden, då 
han var huvudtalare vid årets träff för 
avelsintresserade. Ett andra tips var att 
ta del av en tysk bibok Einfach Imkern!

Trots sol och närmare 20 grader var det 
ingen rusning vid färjeläget i Gränna. Så vi 
som bokat färjan 10:30 kom med 10-färjan 
och fick därför gott om tid innan mötet 
skulle börja 11:00.
Vi hann därför att tillsammans med Lars 
Forsberg, ta en sväng och inspektera de 
sex avläggare som Forsberg gjort med opa-
rade drottningar från Bert Thrybom med 
goda VSH-egenskaper. Då de blivit parade 
på ön och bildat samhällen, kommer dessa 
samhällen förhoppningsvis, att kunna hålla 
varroan stången utan några större insatser 
från biodlaren. 

Misstankarna hade varit stora att det inte 
skulle komma så många till dagens möte 
eftersom bara tre personer annonserat sitt 
deltagande. Men vi blev i alla fall hela 13 
personer i stugan.

Dagens huvudperson var Janne Mårtens-
son från, det i Astrid Lindgrens berättelser 
kända, Pelarne på den östra kanten av syd-
svenska höglandet. 
 Janne Mårtensson har mycket stora er-
farenheter av allt inom biodling, drottning-
odling och biavel och har under ett antal 
år arbetat som utvecklingskonsulent inom 
SBR. Janne är med sina erfarenheter från 
många år som lärare en mycket duktig fö-

redragshållare och fängslade oss alla under 
ett par middagstimmar. 

KomBimetoden
Numera har Janne ett 60-tal samhällen i 
ett antal bigårdar placerade i odlingszon 
3 och 4 vilket gett honom erfarenheten att 
odlingszonen har en påtaglig inverkan på 
skörderesultatet. 
Till sina fina bilder från flera bigårdar be-
rättade Mårtensson om den s.k. KomBime-
toden med vilken man dels kan förhindra 
samhällen att komma i svärmstämning dels 
göra avläggare och dessutom odla drott-
ningar. Metoden har samma principer som 
i den Pasaga Ramic beskrivit i Bitidningen 
där man använder den s.k. Snelgrovebrä-
dan. 
För att använda KomBimetoden behövs 
bara en vanlig uppstaplingskupa, två spärr-
galler och en vanlig skogspinne för att 
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åstadkomma ett extra fluster.  
KomBimetoden gör att man lätt, utan att 
behöva extra kupplatser och kupmaterial, 
kan hålla samman samhällena till starka pro-
duktionsenheter. 

Einfach Imkern!
Ett annat mycket intressant inslag i föredra-
get var att Mårtensson rekommenderade den 
tyske biforskaren Gerhard Liebig som skrivit 
boken - Einfach Imkern! – som tyvärr inte 
finns översatt till svenska. (Dock kan du gå 
in på Youtube och leta på Einfach Imkern! 
Gerhard Liebig) Mårtensson talade sig varm 
för den och rekommenderade de som behärs-
kar det tyska språket, att ta del av de många 
erfarenheter och de många mycket omfattan-
de forskningsresultat som Liebig redovisar i 
detta verk.
 I föredraget ingick också en ingående redo-
görelse för de olika birasernas och kombi-

nationsbinas fördelar, nackdelar och en del 
om deras historik under evolutionens gång. I 
denna historik hade naturligtvis Ligusticabiet 
en egen framskjuten plats.

Under en fikapaus på Persgården då Ligusti-
cagruppen bjöd deltagarna på valfri fika och 
efter Mårtensons föredrag, ställdes många 
intressanta frågor som de församlade hjälptes 
åt med att försöka besvara. En del frågor 
väntar som vanligt fortfarande på sina svar.
Ordföranden överlämnade som tack till Jan-
ne Mårtenssonen, en bok om Per Brahe och 
Grevskapet, tillsammans med en tygkasse 
dekorerad i bitema ritat av förskolebarnen 
på ön.

Jan Hallgren
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Årsmöte 2015 
Årsmötet hölls i Biodlarnas Hus i Skänninge 
den 3 oktober och som traditionen bjuder 
berättade deltagarna från den gångna sässon-
gen.  Över lag rapporterade deltagarna om en 
honungsskörd på ungefär 50% av en normal-
skörd. Flera deltagare säger att det är ett bra 
ljungdrag som räddat situationen och gjort att 
de i alla fall har fått bortåt en halv skörd.
När det gäller drottningodling har resultaten 

varit varierande, en del har lyckats bra trots att 
väderförhållandena inte alls varit bra och en 
del, kanske de flesta, har haft problem av olika 
slag med att lyckas få fram drottningar i den 
utsträckning som de är vana vid.
På västkusten verkar situationen ha varit som 
allra sämst med en blåsig och kall sommar och 
kraftiga angrepp av varroa på sensommaren/
hösten med förluster av samhällen som följd.
Från flera håll höjs ett varnande finger för 
ökade vinterförluster den kommande vintern.
Samtidigt har ett antal samhällen visat mycket 
lite tecken till att vara angripna av kvalstren 
vilket borde vara goda tecken på inneboende 
VSH- egenskaper. Dessa samhällen borde 
följas upp för att kanske kunna användas i 
aveln.
VSH-bin nämndes vid flera tillfällen och 
alla verkar vara överens om att det är det 
som det måste satsas på för att få kontroll 

på varroaproblemen. Den satsningen har ju 
påbörjats under sommaren genom inköp av 
VSH- drottningar från Bert Thrybom till parn-
ingsstationerna på H Väderö och Visingsö.
Något som alla är överens om är att – Nästa år 
skall bli ett bättre år.

När alla deltagare fått prata av sig sina bekym-
mer och glädjeämnen var det dags för dagens 
gäster Lotta Fabricius Kristiansen och Preben 

Kristiansen. Paret Kristiansen var nyligen 
hemkomna från en resa till Sydkorea där årets 
upplaga av Apimondia hölls i huvudstaden 
Söul och Lotta hade varit där som representant 
för Sveriges Biodlare.
Paret hade också rest runt några dagar och 
passat på att se och fotografera en del biodlin-
gar och andra ställen med bi och honungsank-
nytning och det var dessa erfarenheter som de 
delade med sig av till deltagarna på årsmötet.
Efter reseskildringen gavs också en stunds 
utrymme för frågor rörande bihälsan vilket ju 
är Prebens specialområde.
Den tyngsta och mest aktuella frågan var – när 
är bästa tiden att oxalsyra bina – och hur. På 
den frågan gav Preben svaret att han föredrog 
droppmetoden, eftersom den är enklast att 
genomföra, och att man gärna kan vänta tills 
bina samlat sig i klot när temperaturen är +5 
till -5 grader.

Lotta Fabricius Kristiansen 
och Preben Kristiansen
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Nästan 1300 drottningar utsatta på våra 
parningsplatser! Ett gott facit! I år är det 
Långedalen på Hunneberg som tilldragits 
sig det största intresset. Frågan är om 
tillgången på parningsplatser ger biodlarna 
möjlighet att para sina drottningar med en 
resa under 6 mil? Finns det möjlighet att 
para drottningar vid föreningsbigården?
Hur många använde papper och penna/da-
tor för att dokumentera hur olika samhällen 
fungerar och om de är användbara i aveln 
detta år?
När det gäller Hallands Väderö, så har nio 
av förra årets biodlare återkommit och parat 
drottningar även 2015. Det finns dock åtta 
nya biodlare som parat sina drottningar. 
Totalt är det en minskning med 3 odlare 
jämfört med föregående år. Det kanske kan 
förklara nedgången i antalet utsatta drottnin-
gar med 68 stycken. Från 295 till 227. 

Parningsprocenten gick bara ner två procent 
från 91 till 89. 
Antalet biodlare som fått en 
hundraprocentig parning sjönk från 9 
biodlare till 7 stycken.
På Visingsö är det fyra av elva biodlare som 
fått 100 procentig parning.
Det vore intressant att se hur långväga 
biodlarna är för varje parningsplats. Kanske 
något att titta på under kommande år.

PARADE DROTTNINGAR 2015

	1

Utsatta drottningar Parade drottningar % Antal odlare

Hallands Väderö 227 203 89 16

Visingsö
175 149 85 11

Dillön, Mariestad 193 124 64

Koön, Marstrand 232 179 77 14

Långedalen, 
Grästorp 343 270 79 15

Mollön 15

Vinön, 
Örebro

Summa 1285 925 78
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!

Svårigheter!för!bin!och!biodlare!beskrivs!
återkommande!i!såväl!vetenskapliga!
tidsskrifter!som!dagspress.!Några!exempel!
på!frågor!som!ofta!behandlas!är!effekterna!
av!förändringar!i!jordbrukslandskapet,!
pesticidanvändning,!nya!parasiter!och!
sjukdomar,!och!habitatförlust.!Det!här!
projektet!syftar!till!att!undersöka!hur!
biodlare!och!bin!hanterar!denna!typ!av!
frågor,!genom!att!tala!direkt!med!biodlarna!
själva.!
!
Vi!vill!därför!träffa!biodlare!och!ta!del!av!
deras!historier!och!erfarenheter!samt!
diskutera!frågor!som:!

1) Vilka!är!de!största!utmaningarna!för!
deras!bin?!

2) Hur!deras!biodling!förändras?!
3) Hur!deras!bin!har!förändrats!eller!

anpassats!under!årens!lopp?!!
4) Vad!som!är!nytt!inom!biodling?!
5) Vad!kan!göras!annorlunda!inom!

biodling?!
!
Projektet!finansieras!av!FORMAS!och!utförs!
genom!Uppsala!Universitet.!Vi!kommer!att!
samtala!med!en!rad!biodlare!och!biavlare!i!
den!nordiska!regionen.!Om!du!vill!ha!
ytterligare!information!eller!vill!delta!i!
studien,!vänligen!kontakta!en!av!följande!
forskare:!
!

Att#avla#robusta#pollinatörer!#

Jacob!Bull.!PhD:!
Jacob.bull@gender.uu.se!
Jacob!är!kulturgeograf!och!är!intresserad!av!hur!landskap,!plats!och!identitet!formas!av!relationer!
mellan!människan!och!andra!djur.!Han!är!även!biodlare.!
!
Joel!Nord.!MSc:!
Joelnord@gmail.com!
Joel!är!geograf!och!är!intresserad!av!relationen!mellan!globala!strukturer!och!förändringar!och!lokalt!
lantbruk.!!
!

!!

!
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Ett bi i 925 
sterling silver

Att vår medlemsnål är något alldeles spe-
ciellt kan vara svårt att förstå om man 
inte ser biet. Det blir ännu tydligare när, 
Robin Linnér, här själv berättar om till-
komsten av hedersnålen. 

För cirka ett år sedan fick jag en förfrågan 
från Ligusticagruppen om att tillverka en nål 
för hedersmedlemmar och även en nål för 
medlemmarna. När jag fick förfrågan tyckte 
jag att det var ett roligt projekt som jag såg 
fram emot att få göra. Jag tog fram ett för-
slag som jag skissade upp med hjälp av verk-
liga bilder på Ligusticabin. 
Jag vill göra något som såg naturligt och 
realistiskt ut och valde därför att göra biet 
designat från sidan, i en flygande rörelse för 
att få mer liv i utseendet. 
När designen på biet var godkänd av styrel-
sen, började tillverkningen genom att jag för 
hand skulpterade ut en modell i vax. Sedan 
tillverkade jag ett silveroriginal av vax-
modellen genom att gjuta av modellen och 
därefter gjordes en form på silveroriginalet. 
Efter det gjöts bina upp i silver och därefter 
bearbetades bina för att få en jämn yta. 
Nålen löddes därefter på plats och sista fi-
nishingen gjordes för att få dem blanka. He-
dersnålarna förgylldes därefter med finguld. 
Medlemsnålarna försilvrades med finsilver 
för att nålarna ska hålla sig fina länge. Sist 
fick varje nål ett lås med spetsskydd för att 
inte bäraren ska råka sticka sig på biet.

Sedan två år tillbaka driver Robin Linnér 
R.L Jewelry Design  
(http://rljewelrydesign.se/index.html)  
som är ett smyckesdesign- och gulds-
medsföretag. Robin finns också på fa-
cebook, https://www.facebook.com/R.
LJewelryDesign/?fref=ts
Robin brinner mest för att göra special-
designade nytillverkningar och omarbet-
ningar av guld- och silversmycken. Han 
jobbar både mot företag och privatper-
soner.
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Biet är skulpterat för hand  med vår logga. 
Djupgraverad för hand och sedan gjutet, 
monterat och ytbehandlat. Yttermåtten på 
nålen är B 15mm, H 55mm D 5mm. Själva 
nålen är 1mm i diameter och är försedd med 
en spetshylsa/skyddshylsa. 
Medlemsnålen är tillverkad i 925 sterling 
silver. Sträcken på biets bakdel, ögat och 
loggan är svarta. 
Hedersmedlemsnålen är också tillverkad i 925 
sterling silver. Hela nålen är pläterad med 24k 
guld Sträcken på biets bakdel, ögat och loggan 
är svarta. 
Tillägg: Om man vill ha en infattad svart 
diamant i ögat på hedersmedlemsnålen 
tillkommer ca 500kr/st 
Nålen levereras i separata svarta askar 
utan tryck. Önskar man vår logga tryckt på 
asken går detta att ordna för ca 1000 kr i 
engångskostnad för klichéer (tryckplåt) och 5 

kr/st i tillägg på varje medlemsnål. 
Priser på medlemsnålen: 800 kr
Priser på hedersmedlemsnålen: 950 kr
Du som är intresserad av att förvärva nålen hör 
av Dig till vice ordförande.
Peter Karlsson peter.a.karlsson@arlafoods.com 
eller karlssons_biodling@hotmail.com
Du kan också ringa 036-370978, 036-18 16 10, 
076-8725221

Offert på medlemsnål för 
Ligusticagruppen

Guldsmed 
Robin Linnér
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http://biavl.volatus.de/bsm0/BSM.
html# är länken du kan använda för 
att själv ta del av vad som händer på 
de kupor som är utrustade med den 
teknik som Lasse Forsberg beskriver 
här. Du får också en möjlig sökväg i 
artikeln. Men räkna inte med att se 
diagram som Lasse presenterar. Inte 
alla listade kupor verkar vara aktiva 
i början av 2016. Ta del av Lasses 
personliga kommentarer. De ger många 
funderingar.
Genom SBR:s länsförbund har 
Visingsöbiodlarna fått tillgång till 
en elektronisk kupvåg som ingår i 
ett nätverk där Sverige, Danmark, 
Norge och Lettland ingår. Avsikten 
är att söka ett samband mellan olika 
dragväxter och viktförändringen i kupan. 
Vågen registrerar vikt, utetemperatur, 
temperaturen i yngelrummet och 
luftfuktigheten. Dessa data samlas in sju 
gånger per dygn i en logger och överförs 
via en mobilanslutning till en server kl. 
22:00 varje dygn året om. Programmet 
skickar också en larmsignal via ett 
SMS- meddelande till min mobiltelefon 
om häftiga viktförändringar inträffar, 
exempelvis sabotage. Bisamhället som står 
på vågen ligger något under medelskörd 
och kupan är ett hembygge av plyfa med 
lock av plåt. Under 2014 satt samhället på 
två lådor med ventilerad botten.
Jag har funnit att man kan få ut en hel del 
information om aktiviteterna i kupan bara 
genom att studera de fyra parametrarna 
som loggas. Jag tänker ge några axplock 
av de erfarenheter och slutsatser som jag 
dragit under biåret 2014.

Viktminskning med ett hekto per dag
Under de kallaste månaderna, december 
och januari, har viktförändringen varit 
c:a 3 kg per månad dvs bina har ätit c:a 1 
hekto foder per dygn. Viktminskningen 
beror på att bina när de äter producerar 
koldioxid och vattenånga som fläktas 
ut ur kupan. Vissa dagar sker ingen 
viktminskning och kollar jag då 
luftfuktigheten ser jag att den ligger på 98- 
99 %. Det regnar och bina blir inte av med 
den fuktiga luften.

Pollentillskott
Jag skall visa några exempel på dagar och 
mina reflektioner. Jag börjar med 25:e 
februari då jag gav ett pollentillskott och 
lade på en sarg för påsen (bild 1). Jag 
noterar att luftfuktigheten är nästan 100 % 
på morgonen och på kvällen. Men mitt på 
dagen går den ner till mellan 75- 80% (den 
grå skalan till höger). Innertemperaturen 
(den violetta skalan) där givaren finns 
visar + 7,5 grader vilket beror på att 
vinterklotet har flyttat sig åt ena sidan så 
givaren hänger fritt utan att vara omgiven 
av biklotet. 
När jag nu lägger dit pollenpåsen vid 
10-tiden syns viktförändringen på 3,7 kg 
direkt. Men notera att foderförbrukningen 
har ökat till totalt 0,3 kg.(de gröna 
partierna under nollstrecket). Alltså har 
drottningen börjat lägga ägg och därför 
större åtgång på foder. Vid en tillbakablick 
ser jag att äggläggningen började redan 
omkring den 18:e februari. Det som 
också är värt att notera är temperaturen 
som fördubblades i kupan när de fick 
pollenpåsen. Den fungerade som en 
startspray.

Kupvågen på Visingsö
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Bild 1
Nästa nedslag blir den 20:e april (bild 2), en fin vårdag med som mest 18 grader i 
utetemperatur (den röda skalan) då jag plockade bort vinterpackningen (7,6 kg).Då gjordes 
också vårgenomgången och jag räknade till 6 ramar med ägg och yngel. Det som jag inte 
räknade med var att innetemperaturen ökade till över 38 grader under tiden jag undersökte 
samhället och så småningom fasade ut runt 32-33 grader. Bina kompenserade för mitt ingrepp. 
Samhället är nu inne i en expansiv fas med stor yngelproduktion. Nu går det sannolikt åt mer 
än de loggade 0,3 kg foder som visas eftersom det tyvärr inte går att mäta den mängd pollen 
som samtidigt dras in i kupan. Innetemperaturen kommer nu att ligga stadigt runt c:a 30 grader 
under hela sommarsäsongen oberoende av utetemperaturen.

Bild 2
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Jag hoppar nu till den 4:e maj då jag satte på första skattlådan (Bild 3) Värt att notera är att 
innertemperaturen hålls nästan konstant trots att en ny låda med tio ramar sätts på. Bina reglerar 
och kompenserar makalöst bra. Foderförbrukningen består nu av en mix av nyindragen nektar och 
vinterfoder.

.
Bild 3
Jag går fram till veckan 23- 30 maj och väljer den 25:e som en representativ dag (Bild 4).  Det är 
en sådan här period man måste ha reserver för. Under den här veckan fanns inget drag och som ni 
ser lättade kupan 1,8 kg

Bild 4
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Nu till något roligare. (Bild 5) Den 15:e juni blev årets bästa med ett netto på 5,6 kg honung 
på en dag. Hade jag haft våg på mitt bästa samhälle den här dagen kanske den hade tangerat 
10 kg. Notera också den perfekta temperaturregleringen oberoende av utetempraturen.

Bild 5
Den 10:e augusti beslöt jag mig för att slutskatta (42,8 kg) eftersom det varit röda siffror i 
flera dagar och väderprognoserna såg inte bra ut (Bild 6). Samtidigt passade jag på att ge 
vinterfoder (15,7 kg). Tillsammans med första skattningen (4:e juli) blev skörden lite drygt 55 
kg.

Bild 6
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Till sist vill jag visa vad som hände den 7:e februari 2015 (Bild 7). Jag gick en runda i 
bigården och lyfte bort en isbit från locket på kupvågssamhället. Det regnade tidigt på 
morgonen men vid 10-tiden tittade solen fram och temperaturen steg till 4-5 grader i skuggan. 
Det var betydligt varmare i solen, uppskattningsvis 12-15 grader. Då kunde bina inte hålla 
emot längre utan då gjordes rensningsflygningen. Kupan lättade 3,1 kg den dagen varav 
1,7 kg kan relateras till isbiten och resterande mellan 1-1,2 kg kan relateras till rensningen. 
Det hade jag ingen aaaning om att det var så mycket. Några dagar senare noterade jag att 
foderförbrukningen ökade liksom innetemperaturen vilket indikerar att äggläggningen har 
börjat om igen.

Bild 7
Det är intressant att följa samhället under ett år och försöka tolka vad som ligger bakom 
siffrorna i tabellerna. Ett önskemål är att ha fler temp.givare i yngelrummet och att kunna 
läsa förändringarna i realtid och inte behöva vänta till kl. 22:00 för att få dagens värden. Om 
ni vill följa kupvågen kan ni googla på ”honningmeter” och kommer då till Dansk Biavels 
hemsida där ni kan klicka på Biavl och sedan på följ honningmeteret. Där kan ni välja karta 
Sverige och klicka fram Visingsö. Nackdelen är att här visas bara dagsöversikten och inte 
loggningen under dygnet. Jag anser att kupvågen har en pedagogisk roll när det gäller att 
bättre förstå livet i kupan. Kanske programmet går att förfina så att vi kan få fler erfarenheter.

Visingsö i maj 2015 Lasse Forsberg
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Kontakta Peter Karlsson, karlssons_biodling@hotmail.com, för beställning

Vykort finns att beställa

Betala medlemsavgiften för 
2015- 2016!
Har du ett  Bet på din adressetikett så har du redan betalat avgiften.
Saknar du Bet gäller följande:
Som enskild medlem betalar du 150 kr. Om du bara lägger till 50 kr, så gäller det för hela 
familjen.
Pengarna sätter du in på Plusgiro 838 92 67 - 9. Använd bifogat inbetalningskort.
Glöm inte att ange vem det är som betalar!


