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År 2015 var ett av de märkligaste åren i min 
65 åriga biodling.  Jag hade tur och 2015 
var ett av mina bästa år. Men varför hade 
så många dåliga skördar detta år och varför 
blev resultaten så olika? Frågan är inte lätt 
att svara på och orsakerna är säkert många. 

Vintern var hygglig och mina bin övervintrade 
bra. Men sedan kom en lång kall och regnig 
period som varade ända in i juni. Då måste 
man kontrollera att det finns minst 4-5 kg foder 
i kupan för att samhället ska sätta yngel. 2014 
var jag inte nöjd med mina bin och bytte därför 
ut de flesta drottningarna under sommaren. Jag 
hade därför 14 ungdrottningar och en tvåårig 
drottning i mina bigårdar våren 2015.

Jag tror att ungdrottningar inte minskar äggläg-
gningen lika mycket som de gamla vid dålig 
väderlek. Det betyder att samhällen med unga 
drottningar blir mycket starka och kan då dra in 
mycket nektar de få stunder det är dragväder.

Har man nu fått fram starka samhällen tidigt 
på sommaren och det därtill är perioder med 
dåliga dragförhållande är det nödvändigt med 
svärmtröga bin. Vi måste alla intensifiera ar-
betet med att ha svärmtröga bin. I alla samhäl-

len som har eller visat anlag för svärmning, ska 
drottningarna bytas ut. Svärmdrottningar ska 
inte finnas kvar i biodlingen.

Har man nu lyckats få fram starka samhällen på 
våren är det mycket noga med utrymmet i ku-
pan. Det måste finnas plats för bi, yngel, nek-
tar och dessutom plats för samhället att växa 
i, samtidigt som det inte får finnas så mycket 
tomrum att det blir kallt i kupan. Det kan ju bli 
kalla nätter även på våren.

Jag har mina bin uppställda i tre bigårdar på 
olika platser. Förra årets väderlek påverkade 
skördarna i de olika bigårdarna. När det som 
då var få dagar med dragväder, måste det finnas 
gott om nektargivande växter, under hela som-
maren, i närheten av bigården, om man ska få 
ett bra skörderesultat.  

Det är inte lätt att hitta en bra uppställning-
splats för en bigård. Men har man nu hittat 
en torr och lugn plats, lagom solig, lätt att nå, 
med god tillgång på dragväxter i närheten, satt 
till unga drottningar som är lättarbetade och 
dragvilliga, då kan man hoppas på ett gott re-
sultat kommande år.     
                                                             Bengt Olof

År 2015
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Ligusticakalendern 2016  

 Lördagen den 7 maj. Säsongsupptakt på 
Visingsö
Samling vid vår stuga kl 11. Utsättning av 
kassettstolpar. Grillning och Nosematest. Tag 
med ca 60 döda bin från de samhällen som du 
vill nosematesta! Föreningen ordnar något att 
grilla. Lars Forsberg svarar för ett vegetariskt 
alternativ. Föranmälan till Lars Forsberg tel. 
0390-40464, mobil 073- 0517156 eller  e-post: 
lars.forsberg-vo@telia.com
 
 Lördagen den 28 maj. Försommarträff
 Ligusticagruppen inbjuder till ”Försom-
marträff” på Bauergårdens Gästgiveri &  
Konferensanläggning i Bunn/Gränna den 28 
maj 2016. Vi får ta del av det senaste från  
Ligusticagruppens verksamhet 2016 och infor-
mation om drottningodlingen i föreningen .
 Vi får besök av två framstående polska 
drottning/biodlare som berättar om sina 
erfarenheter och sin verksamhet. Tolkning 
sker till svenska. Vi börjar med fika klockan 
9 och håller på fram till 15-tiden med avbrott 
för lunch och raster. För att kunna genomföra 
detta evenemang behöver vi ta ut en avgift på 
100 kr/person som kan betalas under dagen. I 
avgiften ingår förmiddags och eftermiddagsfi-
ka samt lunch. 
Anmälan till Krister Linnell 070-541 03 22.
Se sidan 16!

 Söndagen den 3 juli. Kalibreringsdag 
Samling vid vår stuga kl 11. Samtliga samhäll-
en på Visingsö bedöms enligt Svensk Biavels 
metod. Föreningen ordnar något att grilla. Lars 
Forsberg svarar för ett vegetariskt alternati. 
Föranmälan till Lars Forsberg tel. 0390-40464, 
mobil 073- 0517156 eller e-post:lars.fors-
berg-vo@telia.com

 Dagar i juli. Föreningsdagar  
Besök på Visingsö. Ligusticagruppen visar sin 
parningsplats och sitt utbildningshus.
 Tider och dagar enligt intresserade föreningars 
önskemål.Föranmäl ert besök till Lars Fors-
berg tel. 0390-40464, mobil 073- 0517156 
eller e-post:lars.forsberg-vo@telia.com
 Vill din förening besöka Hallands Väderö så 
bestäm lämplig dag och tid med parningplats-
ansvariga.
 Heinrich Valtinat tel.0431-22274 eller Lars 
Thorsson 070-5863999
 
 Lördagen den 1 oktober. Årsmöte
 Bauergården i Bunn 
 Fika och mingel från kl 9. Lunch kl 12 
Föranmälan till P O Wagnsgård tel. 036-
50509, 070-5114858 e-post:  
wagnsgard@allt2.se

ÅRETS DROTTNINGAR MÄRKS MED VIT FÄRG
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Inbjudan till ett möte om aktuella biavels-
frågor i Sverige i Biodlarnas Hus i Skän-
ninge  9 december 2015 kl 10- 16 (max) var 
den inbjudan som bl a vår avelsförening 
inom Ligusticabiodlarna fick, daterad den 
7 november 2015. Ytterligare tre avels-
föreningar var inbjudna nämligen Buck-
fast, Carnica och Nord-Bi. Dessutom hade 
Svensk Biavel AB, SBR´s biavelskommitté 
och Biodlingsföretagarna fått inbjudan.
Jordbruksverket skulle representeras av 
Magnus Gröntoft.

”Det övergripande syftet med mötet är att in-
formera varandra om det aktuella läget i bi-
aveln i Sverige ur olika perspektiv, resonera om 
framtiden och om vad som är viktigt att göra 
enskilt eller i samverkan. Vi har haft en period 
med avelsföreningar, avel med parningssta-
tioner resp ras och Svensk Biavel AB. Allt med 
stöd av pengar ur nationella honungsprogram-
met. Det finns alltid anledning att fundera på 
om det är bäst att fortsätta på samma sätt eller 
om vi möter framtiden bättre på något annat 
sätt.”
Med i inbjudan fanns också förslag till pro-
gram:

Biavelsfrågor inför 2016
•  Mingel och fika från kl 09.15
•  Samling och välkommen kl 10.00
•  Korta rapporter( max 5 min) om nuläget 

från avelsföreningar och Svensk Biavel 
AB.

• Kort genomgång om beviljade NP-projekt 
och regelverket för utbetalning: SBR-
parningsstationer, SBR-parningsplatser, 
Buckfast-parningsstationer,  VHS-projek-
ten, Nord-Bi

• Diskussion om JV:s ökade krav på doku-
mentation av aveln och hur vi löser det.

• Avbrott för lunch på Skänninge stadshotell
•  Resonemang och diskussioner om vad vi 

som är viktigt att åstadkomma nu i svensk 
biavel: Vad? Vem? Hur? När?

• Ett konkret beslut av gruppen skull kunna 
vara: Vilka NP-projekt borde ansökas VT 
2016 och startas HT 2016. Vem skall driva 
dessa projekt och vad kan vi göra även 
utan NP-pengar.

• Var finns Svensk Biavel AB i framtidens 
samverkan?

Inbjudan och program var undertecknade av 
Sture Käll och Jonas Eriksson. Gentilt nog 
bjöds de närvarande både på resa och fika, 
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dock inte BF´s representanter. Lunchen bekost-
ades av deltagarna själva.
Vad blev då resultatet av de ambitiösa planerna 
för mötet? Sture Käll från SBR var den som 
förde anteckningarna som skrevs ut redan fyra 
dagar efter mötets genomförande. Först tar vi 
en titt på de närvarande:
SBR: Sture Käll, Ingmar Wahlström och Jonas 
Eriksson
BF: Thomas Dahl
Svensk Biave:l  Pierre Atterling, Bert Thrybom 
och Torbjörn Jacobsson
Ligustica: Lars Forsberg och Jan Hallgren
Buckfast: Nils Thuresson och Olle Jönsson
Nordbi: Ingvar Arvidsson och Arne Andersson
Jordbruksverket: Magnus Gröntoft
Carnica: saknade representation
Styrsö: saknade representation

Som utomstående och inte med på mötet, fun-
derar jag på varför inte alla kallade var med 
på mötet. Dessutom verkar en avelsgrupp ha 
tillkommit, nämligen Styrsö. Efterforskningar 
på nätet tyder dock på att detta också är en rep-
resentant från Buckfast. Protokollet hade föl-
jande lydelse:

”SBR- Biodlarna hade bjudit in alla parter som 
är verksamma inom biavel i Sverige till en kon-
ferens för att informera varandra, utbyta åsikter 
och erfarenheter och resonera något om fram-
tiden och då särskilt kommande NP-projekt.

1.
Vi började med en snabb runda där vi personli-
gen presenterade oss själva. Somliga är ”gamla 
rävar” med lång erfarenhet i dessa samman-
hang, men för några var det första gången.

2.
Därefter gjorde vi en runda till där respektive 
grupp gjorde mycket korta rapporter av vad 
de höll på med för tillfället. T ex Ligustica 
har beslutat sig för att börja med VSH-avel. 
Svensk Biavel AB driver nu endast ett pro-
jekt och det handlar om information om VSH. 

Nordbis verksamhet handlar om att rädda en 
ursprungsras och skiljer sig i princip från de 
andra gruppernas avelsarbete.

3.
Vi tittade översiktligt på vilka projekt som bev-
iljats medel från NP och sedan bytte några ord 
om vikten att skriva bra ansökningar och hålla 
sig till projektplanen för att få ut tilldelade me-
del. I detta sammanhang resonerade vi också 
något om vad Jordbruksverkets ”krav” på en 
bättre dokumentation av aveln innebär. Det 
blev inte helt tydligt.

4.
Bert Thrybom visade en presentation om VSH-
egenskapen för honungsbin. Den visade vad 
VSH-egenskapen innebär och hur bina själva 
rensar ut fertila kvalsterhonor. Bert visade 
bilder på ramar som bina rensat. Han visade 
också resultat från VSH-bin med ursprung 
från Harbor, och även korsningar med Ligus-
tica och Bondbin. Sammanfattningsvis har han 
därmed visat att VSH finns och fungerar även i 
Sverige. Mot slutet föreslog Bert – eller ställde 
frågan – om vi skulle satsa på ett VSH-projekt 
och om vi skulle avla från Harbor-bin eller 
leta upp VSH-bin ur de stammar vi redan har 
i Sverige. VSH-egenskapen anses finnas i alla 
biraser, men ganska ”utspätt”. Kanske 5-10 % 
av bina har naturligt VSH-egenskaper.

5.
Mötet var ganska snabbt överens om att det 
borde vara ett prioriterat NP-projekt att i 
Sverige avla fram VSH-bin. Vi resonerade en 
stund om huvudlinjen skulle vara att skanna 
av massor av svenska bisamhällen för att hitta 
samhällen med önskad egenskap och sedan 
avla från dem eller om vi skulle avla från Har-
bor-bin. Vi kom fram till att skanna och leta 
bland svenska bin i alla rasgrupper har flest 
fördelar.
Vi ägnade sedan en del tid åt att fundera på 
metoder och hur projektet skulle genomföras. 
Det blev tydligt att alla närvarande ställde 
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sig positiva och skulle gå hem till den egna 
styrelsen och förankra projektet.

6.
Mot slutet av dagen kom vi överens om att 
a) 
Svensk Biavel AB tar över stafettpinnen och 
kallar till ett mindre planeringsmöte där även 
BF och Biodlarna har någon representant med. 
Då skall projektet planeras och man börjar 
skriv ansökningshandlingar. Vi trodde att det 
krävs 3-5 år och någon form av avlönad pro-
jektledare och ytterligare medarbetare som får 
ersättning.

b)
Ovanstående projekt även skall omfatta hur do-
kumentationen av aveln skall ske.
c)
Någon gång under våren, när det finns en pro-
jektansökan, kallas till ett nytt avelsmöte för 
att informera om projektet och förankra i alla 
grupper.
 
Vid pennan
Sture Käll 

I mina ögon förefaller det märkligt att inte 
någon ytterligare person har läst antecknin-
garna och skrivit under. I dylika sammanhang 
brukar man utse en justeringsperson. Det finns 
inte heller något i anteckningarna om ”Diskus-
sion om JV:s ökade krav på dokumentation av 
aveln och hur vi löser det.”
För oss i Ligusticabiodlarna känns det skönt att 
ha anteckningar förda av Jan Hallgren och Lars 

Forsberg också.

Låt oss ta en titt på hur våra representanter såg 
på mötet:

”Dagen inleddes med fika runt bordet i husets 
lunchrum och en stunds gemytlig samvaro.
När Sture Käll manat till samling i stora sam-
lingssalen gjordes en presentationsrunda där 
deltagarna fick tala om vilka de var och vilken 
organisation de representerade. 
Därefter vidtog ännu en runda där varje organ-
isation fick redogöra för sina planer för aveln i 
framtiden och dagsläget.  

Deltagare i mötet var:
Magnus Gröntoft, JV
Jonas Eriksson, SBR
Sture Käll, SBR
Ingmar Wahlström, SBR
Thomas Dahl, BF
Lars Forsberg, Ligustica
Jan Hallgren, Ligustica 
Nils Thuresson, Buckfast
Olle Jönsson, Buckfast
Ingvar Arvidsson, Nordbi
Arne Andersson, NordBi 
Egon Andersson, Styrsö
Pierre Atterling, Sv Biavel
Thorbjörn Jacobsson, Sv Biavel
Bert Thrybom, Sv Biavel

Hela mötet syftade till att komma fram till ge-
mensamma projekt som man tillsammans kan 
söka anslag till ur Nationella Honungspro-
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grammet via Jordbruksverket. 
Bert Thrybom presenterade sina erfarenheter 
av avel för att få fram bin med goda VHS-egen-
skaper och berättade till sina P.P.-presentation 
hur VSH (Varroa Sensitive Hygien)  fungerar. 
Efter att Bert ingående presenterat fördelarna 
och finesserna med VSH och efter en sväng till 
Skänninge Stadshotell där vi åt en god lunch-
buffé fortsatte mötet.
På en fråga från Sture Käll uttryckte alla 
enighet om att det är just ett omfattande sa-
marbete i avelsprojektet för att få fram bin med 
goda VSH-egenskaper som är det projekt som 
hela branschen skall samarbeta om att genom-
föra. 
Representanterna för NordBi uttryckte dock att 
de vill vara mycket försiktiga med att införa 
VSH-egenskaper i det material som de under 
lång tid och med omfattande avelsarbete lyck-
ats få fram efter att det nordiska biet nästan var 
helt försvunnet.
Eftersom Carnikagruppen ej var representerad 
vet vi ju inte hur de ställer sig i frågan, kanske 
vill de fortsatt samarbeta med sin tyska broder-
organisation, vilket kanske framkommer vid 
nästa möte.

Det bestämdes att det är Svensk Biavel AB 
som skall hålla i taktpinnen och tidigt på nyåret 
sammankalla en projektgrupp som skall utar-
beta en ansökan om medel hos Jordbruksverket 
ur Nationella Honungsprogrammet. 
Till sammankallande i denna grupp, bestående 
av Svensk Biavel AB, BF och SBR, utsågs 
Pierre Atterling.
Innan ansökan sänds till JV skall ett nytt möte 
med dagens deltagare sammankallas för att 
förankra ansökan i gruppen.   
När anslag erhållits från JV får alltså de olika 
avelsföreningarna ansöka om medel från 
Svensk biavel vilket ju bör bli betydligt en-
klare. 
Samtidigt kommer JV att bli mera krävande 
vad beträffar uppföljning och redovisning 
av projekten vilket då också kommer att ka-

naliseras genom Svensk Biavel. 
Representanterna för Svensk Biavel AB poän-
gterade att för att detta skall bli genomförbart 
krävs att de får en kraftig förstärkning t.ex. av 
någon strukturerad projektledare och kanske 
ytterligare kapacitet. 
Svensk Biavel AB håller på utarbeta att omfat-
tande material för spridning i början av 2016, 
som förklarar begreppet VSH och vad som 
krävs för att nå framgångar i denna avelsmod-
ell. (Se Bitidningens marsnummer)

Det krävs att alla biodlare håller uppsikt på sina 
bin för att se om de har några samhällen som 
visar lågt antal naturligt nedfall och lågt antal 
nedfall efter behandling med myrsyra eller ox-
alsyra. Metoderna kommer att vara beskrivna i 
materialet. Man kommer samtidigt att göra ett 
upprop för att komma i kontakt med biodlare 
som är villiga att ställa upp och rapportera in 
bra samhällen.   
De samhällen som har dessa egenskaper vill 
man få inrapporterade till projektet för att få 
möjlighet att göra ytterligare test för att utröna, 
med nål- eller frystest, om dessa samhällen 
har god utrensningsförmåga och kanske VSH-
egenskaper. 

Dessa inrapporteringar och test skall leda fram 
till att man om möjligt hittar ett antal ”inhem-
ska” drottningar att avla vidare på och på så vis 
slippa att vara beroende av import av material.
 Bert Thrybom anser att om man skulle kunna 
hitta 100 sådana samhällen i Sverige, oavsett 
ras, så skulle man kunna komma långt. 
Det talades om vikten av att utbilda tillräck-
ligt antal inseminatörer och eventuellt några 
lämpliga personer som kan genomföra testerna 
av inrapporterade bra samhällen ute hos biod-
larna.

Lars Forsberg och Jan Hallgren 

Det kanske inte är så mycket att fästa sig vid. 
Men de senare anteckningarna innehåller en 
person mer. Men även här har personen ifråga 
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fått en annan tillhörighet. Möjligtvis ser fyra 
ögon mer än två.
I inbjudan står klart och tydligt ”Två represent-
anter från varje avelsförening, Buckfast, Carni-
ca, Ligustica och Nord-Bi.” Varför denna över-
representation av Buckfast? Är det ett försök 
att dölja överrepresentationen av Buckfast när 
man benämner personens tillhörighet Styrsö 
eller ligger något annat bakom?
Det verkar också finnas olikheter om hur repre-
sentanterna från Nord-Bi har uttryckt sig.
Inte i någon av de båda anteckningarna finns 
några fasta tidsgränser. Begrepp som ”tidigt på 
nyåret”, ”innan”, ” I början av”, ”någon gång 
under våren” är inte på något sätt förpliktigan-
de. Än mera orolig blir jag då jag i marsnumret 
av Bitidningen på sid 23 läser att sista anmäln-

ingsdag är den 30 april.
Om det är taktpinnen eller stafettpinnen som 
får bestämma är av mindre betydelse. Dock är 
det en klar fördel att en person inom Svensk Bi-
avel AB är sammankallande, dock bara nämnt i 
Forsgrens/Hallgrens anteckningar.

Att representanterna för Svensk Biavel AB 
poängterade behovet av ”en kraftig förstärkning 
t ex av någon strukturerad projektledare”, an-
såg SBR´s representant inte behövde anteck-
nas.
Det var inte heller alla antecknare som ansåg 
det nödvändigt att ta upp det omfattande mate-
rial som Svensk Biavel AB håller på att utar-
beta om VSH och som ska spridas i början av 
2016.
Det finns all anledning att vi håller oss in-
formerade om ovanstående när det gäller vad 
som händer. Kanske vi också i framtiden alltid 
ska begära att anteckningar ska vara justerade 

av minst en person förutom ordföranden.
Nu har det så äntligen hänt saker. Det är kal-
lat till ett nytt möte den 8 april i Skänninge. 
Svensk Biavel tog taktpinnen och kallade till 
ett möte där riktlinjerna för ansökan drogs upp. 
Detta material, eller det gruppen hunnit göra 
ska skickas ut inför mötet. Några tankar inför 
det mötet är medskickade av Sture Käll och Jo-
nas Eriksson:
”Här är några tankar som visar hur vi ser på 
projektet nu i starten:

•  Flerårigt , mycket stort projekt 
•  Syfte att leta upp inhemska bin i stor skala 

med VSH-egenskaper
•  Avla, inseminera, para, driva samhällen, 

fortsätta välja ut
• Senare skede odla drottningar för sprid-

ning
• SBR söker om projektet och blir formell 

projektägare
• Styrgrupp med flera olika parter,som inte 

arbetar, men har insyn och styr 
• Annonserar efter lämplig projektledare 
• Involvera bihälsokonsulent och bihälso-

kommitté
• Försöka få med distriktens bihälsoansvari-

ga eller andra  som ”rådgivare” 
• Förankrar med alla parter den på en konfe-

rens i Skänninge den 8 april 

Målet är det skall finnas bin i stor skala i 
Sverige som själva rensar ut varroa”

Det ska bli intressant att se vilket resultatet av 
detta blir. Glöm inte att ansökan ska vara inne 
den sista april! Resultatet hoppas åtminstone 
jag, att vi får se i sommarnumret av Bitidnin-
gen.

Jan-Erik Jansson
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Bisyssla - 
ny bok om biodling
av Joachim Petterson

Bisyssla är namnet på en bok som berättar 
om bin, biodling och biprodukter. Här finns 
det något både för dig som biodlare eller som 
allmänt naturintresserad. Den beskriver hur 
du kan anpassa din trädgård för att gynna 
pollinerande insekter, hur biodling gynnar 
trädgård och jordbruk och hur du kommer 
igång med biodling som hobby.

Boken beskriver hur biodling går till året 
runt. Hur du i trädgården kan bygga biholkar, 
bon för humlor eller varför inte ett fint in-
sektshotell med spa. Vad är det för skillnader 
mellan bin och getingar? Hur ser ett bisam-
hälle ut och hur blir blommornas nektar till 
honung? Hur byggs en bikupa och vad händer 
egentligen när ett bisamhälle svärmar?
Enligt bokens författare Joachim Petterson:

– Som biodlare får du väldigt mycket tillbaka 
för den tid du lägger ner. För min del handlar 
det inte bara om honungen. Att arbeta med 
bina, känna värmen från dem och insupa 
doften av vax och honung fyller en terapeu-
tisk funkti.on. Det är rogivande att bara vara 
vid kuporna, att se bina kommunicera med 
sina danser och studera hur samhället utveck-
las med årstiderna. Man blir faktiskt rätt fäst 
vid de små lurviga vännerna. Dessutom ger 
biodlingen närhet till naturen och det känns 
tillfredsställande att veta att jag gör något 
bra som är till glädje för många. När jag ser 
dignande fruktträd i grannskapet vet jag att 
det bland annat är tack vare mina bin som de 
får så många och stora frukter.

Boken kom ut den 26 maj 2015. Den finns att 
köpa i Biodlarnas Bibutik för 230 kr inklu-
sive frakt

Naturlig Biodling med 
Warré Kupan
av David Heaf 

Biodling på ett mer naturligt sätt har ökat i 
popularitet över hela världen. Äldre kupkon-
struktioner har återuppstått och metoder som 
använts i över ett århundrade har ifrågasatts. 
Folkets Kupa designad av Abbé Émile Warré 
(1867-1951) är en av de äldre konstruktioner, 
som biodlare har funnit särskilt attraktiv.

Åtskilliga kommersiella biodlare har redan 
anpassat den till sina behov. Warré kupan har 
bara en lådstorlek, topplister, eget vaxbygge 
och en isoleringslåda. Detta skapar idealiska 
förhållanden för samhällenas vitalitet och 
förmåga att överleva. Den medför att bina 
konsumerar mindre honung under vintern. 
Kupan används nu över hela världen i olika 
klimat från tropikerna i söder till taïgan i norr. 

Denna inspirerande, praktiska och handfasta 
bok innehåller allt man behöver veta för att 
kunna bygga och sköta en Warré kupa. Den 
behandlar utrustning, placering, hur man skaf-
far bin, befolkar en kupa, hur man sköter dem, 
fodrar, invintrar, utökar, skördar och utvinner 
honung med enkel köksutrustning. En idealisk 
bok för den blivande biodlaren.
Boken kom ut 2013 och finns t ex på Adlibris. 
Som E-bok kostar den 110 kr. Vill du ha den 
häftad kostar den 134 kr.

Den finns också inbunden sedan 2014 och 
kostar då 208 kr.
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Binas visdom : naturlig 
biodling på ny-
gammalt vis : 
biodynamiska 
metoder
av Erik Berrevoets

Binas visdom : naturlig biodling på nygam-
malt vis : biodynamiska metoder

Inspiration från äldre modeller av bikupor 
är åter i ropet, t.ex. Warré och TbH. Fler vill 
börja med biskötsel för att rädda de utrotning-
shotade bina. Naturlig biskötsel hävdar att 
människan har gjort för stora ingrepp i binas 
naturliga processer. Det är inte bara kortsiktigt 
konventionellt jordbruk med pesticider och 
ensidig växtodling som halverat antalet bin 
sedan mitten på förra seklet. Det är kanske 
framförallt den konventionella biodlingens 
egna metoder, som skapar obalanser. Det är 
egentligen inte bakterier, virus eller Var-
roakvalster som är problemet, de har alltid 
funnits, utan varför de tar överhanden.

Rudolf Steiner, den ekologiska odlingens 
anfader, varnade redan 1923 för denna utveck-
ling, liksom Thür 1946 och Warré 1948. Vår 
tid har svårt att förstå Rudolf Steiners holis-
tiska vetenskap, men hans respektfulla syn 
på biskötsel och människans förhållande till 
naturen i stort, är oerhört aktuell, oavsett om 
vi förstår hans metod. Erik Berrevoets guidar 
oss djupare och djupare in i Steiners sätt att 
tänka utifrån hans föredragsserie om biodling 
1923. På ett oväntat, spännande och modernt 
sätt förstår vi mer och mer varför och hur vi 
måste vårda bin annorlunda, varför och hur 
vi måste leva i samklang med naturen. Boken 
ger därför riktlinjer för Omställning i vidare 
bemärkelse, även om det centrala är prak-

tiska råd inför framtidens moderna naturliga 
biskötsel.
Erik Berrevoets föddes i Nederländerna och 
migrerade till Australien i tjugoårsåldern. Han 
studerade antropologi och sociologi tog en 
masterexamen i Landsbygds sociologi.Han 
har vidareutbildat sig i biodynamisk odling.
Han har biodling med inhemska australiska 
bin och europeiska, en familjetradition sedan 
tre generationer.
Boken finns  t ex på Adlibris. Den kom ut 
2014 och du kan få den som E-bok för 125 kr 
eller häftad för 152 kr.

Naturlig Biod-
ling om naturlig 
reproduktion, 
kupvärmelukt, Di-
agnos vid Flustret 
en handbok
av Stefan Breitholtz

Boken tar upp aktuell svensk forskning, som 
stöder de invändningar mot konventionell bio-
dling som fanns redan i början av 1900-talet. 
Bl.a. Thür, Warré och Steiner varnade för den 
utveckling biodlingen tagit och som vi idag 
ser resultatet av. Biodlingens problem ligger 
inte bara i användandet av konstgödning, 
kemiska bekämpningsmedel, GMO eller mo-
nokultur, utan i konventionell biodlings alltför 
stora ingrepp i binas naturliga liv. Dessa är nu 
så utsatta att vår framtida livsmedelsförsör-
jning är hotad.
Boken är också en handbok i hur man utifrån 
utan att öppna kupan, lättare kan avgöra vad 
som händer inne kupan. Därmed undviker 
man störningar i binas inre mikrobiologiska 
miljö och immunförsvar.
Boken kom ut 2014 och finns bl a på Adlibris 
och kostar häftad 182 kr och E-bok för 119 kr. 
CDON annonserar den som E-bok för 129 kr 
och som pocket för 137 kr.
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Facebook är ett socialt medium eller en so-
cial nätverkstjänst som grundades i februari 
2004 och drivs och ägs av Facebook, Inc. I 
mars 2013 hade Facebook mer än 1,1 miljard 
aktiva användare. Användarna kan skapa en 
personlig profil, lägga till andra användare 
som vänner och utbyta meddelanden, samt få 
automatiska meddelanden när någon postar 
meddelanden eller media på deras profil. Des-
sutom kan användare ansluta sig till intresseg-
rupper, som exempelvis arbetsplats, skola eller 
universitet. Facebook har fått sitt namn efter 
de fotokataloger som i USA delas ut till stu-
denter av universitetens administration, vars 
syfte är att hjälpa studenterna att lära känna 
varandra bättre.
Facebook grundades 2004 av Mark Zucker-
berg och hans college-rumskamrater Edu-
ardo Saverin, Dustin Moskovitz och Chris 
Hughes. Till en början begränsades registre-
ringen på webbplatsen till endast Harvardstu-
denter, men utökades senare till några andra 
universitet och öppnades successivt för stu-
denter vid övriga universitet i USA och Kana-
da, high school-studenter, och slutligen till 
allmänheten först i USA och senare i resten av 
världen. 

Finns det då något för oss biodlare att ta del av 
på detta sociala medium? Jo det finns mäng-
der. En del grupper är slutna, dvs du få begära 
att komma med. Andra grupper är helt öppna, 
det är bara att gilla dem, så är du med på tåget.
Givetvis finns SBR med på facebook. Där hit-

tar du sådant som är aktuellt. Har du synpunk-
ter så kan du lägga in kommentarer.   
https://www.facebook.com/SverigesBiodlares
Riksforbund/?fref=ts 
Ett par tusen följer den här sidan. 

Betydligt färre är det som känner till Ligus-
ticagruppens facebooksida. Men kanske att 
antalet ökar, sedan vi har marknadsfört det 
i vårt Ligusticablad. Här finns också möj-
ligheter att skriva och lägga in kommentarer. 
I skrivande stund är det ett sextiotal personer 
som gillar sidan. 

Om du kan läsa QR-kod, 
kan du klicka på koden 
här till vänster så kommer 
facebooksidan upp

Vänner som gillar ligusticagruppen är en 
grupp som vår medlem Stig Engberger admin-
istrerar. Det är en sluten grupp och här måste 
du alltså be att få vara med i gruppen.
https://www.facebook.com/groups/164776050
8819147/?fref=ts    

Givetvis finns Nordiska bin på facebook. Det 
är en offentlig grupp, som administreras av 
Torbjörn Berglund och Hanne Uddling. Runt 
fyrahundra personer har hittills intresserat sig 
för sidan.
 https://www.facebook.com/
groups/507967559216830/?fref=ts
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Biodlare - Beekeepers 
https://www.facebook.com/groups/biodlare/
members/  är en synnerligen populär sida, 
åtminstone då det gäller antalet medlemmar 
som sidan har, nästan 4 000.
René Wähner som administrerar sidan, har 
varit listig och tagit med både det svenska 
ordet Biodlare och det engelska Beekeepers i 
gruppens namn, Biodlare – Beekeepers. Det 
ger många träffar när man söker. Gruppen 
är offentlig. Många inlägg och synpunkter 
dagligen. Det finns otroligt många bilder och 
dessutom filer att ladda ned.

Svenska biodlare runt om i världen 
https://www.facebook.com/groups/biodling/
members/   En sluten grupp som drivs av 
Gävlebiodlaren Edward Warburton. Det är 
nästan tusen intresserade som har släppts in i 
gruppen.
Edward publicerar fina bilder, fakta, tips och 
en hel del humor på sin sida.

Biodlare - köp och sälj 
https://www.facebook.com/
groups/348915505240990/members  
På Biodlare – köp och sälj får alla som är 
registrerade annonsera. Vi köper, byter, frågar 
varandra om hjälp. Annonserna måste vara 
relaterade till biodling.
· Den som annonserar ansvarar för  annonsens 
innehåll.
· Spam tillåts inte och tas bort direkt. Anmäl 
gärna spam, då  kan det snabbare tas bort. 
Anmäl också spammande användare till 
facebook, detta görs genom att klicka uppe till 
höger i det meddelande som skrivits. 
· Radera annonsen om den inte längre är aktu-
ell. Administratörer raderar annars annonserna 
efter en månad.
· Tänk på att hålla god ton i forumet.
Claes Dahlgren och Lars-Olov Kindgren är 
sidans två administratörer. Sidan är offentlig 
och har nästan 1800 medlemmar.
Visst finns det en del som vill köpa bisamhäl-
len. Men mest handlar det om information.

Det finns också flera slutna små grupper 
som bara når ett fåtal. I det här fallet runt 35 
stycken.
 https://www.facebook.com/groups/74907041
1825784/?fref=ts  
Biodlare  är en av dessa.
”Gruppen är i första hand till för de som stu-
derar eller har studerat biodling. Här kan vi ge 
varandra idéer och prata om allt som handlar 
om biodling.”

Kvinnliga biodlare 
https://www.facebook.com/
groups/824019604342447/   är också en sluten 
grupp med nästan 500 medlemmar.
”Kvinnliga biodlare är gruppen som vill visa 
att du inte är ensam. Det finns idag många 
kvinnliga biodlare och vi har mycket kunskap 
att dela med oss av, här såväl som i andra 
forum.
För närvarande är gruppen endast öppen för 
kvinnor, det gör att profiler med manliga 
namn inte släpps in automatiskt.”

Beroende på var du bor eller har dina bin kan 
du också hitta intressegrupper. 
https://www.facebook.com/groups/497167943
628549/?fref=ts 
Biodlare i väst är en av dem med nästan 500 
medlemmar. Det är en sluten grupp.
”Syftet med Biodlare i Väst är att utgöra ett 
forum för biodlare där biodlare kan be om och 
få hjälp genom att dela med sig av kunskap. 
Även du som inte är biodlare eller funderar på 
att bli är också välkommen.”

Biodlare i Östergötland är inte alls lika 
många, en bra bit under 100. 
https://www.facebook.com/
groups/365265310278792/  
Andra intressegrupper finns f n i Skåne, Up-
pland och Mälardalen
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Biodling 
på nätet

Det allra bästa jag har hittat är  
http://kalmarbi.blogspot.se/
Här finns både lokalt material från Kalmar 
biodlare och nationellt, utifrån vad som händer 
inom landets gränser. Dessutom förekommer 
det utblickar i övriga världen. Helt suveränt! 
Det är så mycket material att jag på en hel 
dag, bara hann med att skumma över bloggen.
Mannen som driver bloggen är Alastair 
Creelman och är verksam som e-lärandespe-
cialist vid Linnéuniversitetet i Kalmar och 
är styrelseledamot i EFQUEL (European 
Foundation for Quality in e-Learning). Han 
arbetar med omvärldsbevakning med särskilt 
intresse för nya utbildningsmodeller, öppna 
lärresurser, sociala medier i utbildning och 
kvalitetsfrågor. Dessutom är Alastair biod-
lare verksam inom Kalmarbygdens biodlare. 
Vilken lycka för alla oss andra biodlare att han 
vill dela med sig av vad han hittar på nätet!

http://alltombiodling.se/  är en annan av mina 
favoritsidor, om än mera kommersiell.
Långt ner på sidan kan man trycka på info och 
får då veta att ”sidan skapades för att in-
formera om svensk biodling och dess ekosys-
tem samt locka till att bli biodlare”. 
Johann Lang, välkänd biboksförfattare och 
Jakob Lang är det som driver den här sidan.
Här finns filmer som t ex handlar om hur man 

”Gör fast honung flytande”. Andra filmer 
handlar om mjöd. Även om en del länkar inte 
fungerar finns det ändå mycket sevärda filmer
Det finns också recept, annonser om bireds-
kap, exempel på biväxter och tips på böcker. 
Det är bara att klicka på alla länkar!
Startsidan på  Allt om Biodling

BiBANKEN är en ideell förening som startats 
i syfte att samla in pengar från företag, stif-
telser och privatpersoner.
För pengarna införskaffas biodlings-utrustning 
som sedan delas ut till Wannabees, människor 
som vill starta biodlingar men som inte har råd 
att skaffa all den utrustning som krävs.
Så beskriver sig www.bibanken.se! Jag har 
tagit med den som ett exempel på initiativ, där 
syftet nog är gott. Viss information om bio-
dling finns det på sidan. De som står bakom 
anger sina namn och det finns ett  
organisationsnummer.
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Ligusticagruppen är föreningen som arbetar 
för att tillvarata Ligusticabiets fördelar och 
driva biavel för att åstadkomma bin med goda 
egenskaper där vi bedömer det gula biets 
fromhet, svärmtröghet, kakfasthet, städförmå-
ga, god samlariver, har goda VSH-egenskaper 
och som i allmänhet är ett trevligt bi att umgås 
med i små som stora biodlingar.
Bin med goda VSH-egenskaper (varroa sensi-
tive hygiene) har förmåga att själva rensa ut 
de puppor som bär på fruktsamma honor av 
varroakvalster( varroa destructor) och kan på 
så vis hålla varroakvalstren på en nivå som 
gör att bina får bättre förutsättningar att håller 
sig friska. 
Föreningen driver två parningsplatser för 
Ligusticabin belägna på Hallands Väderö och 
Visingsö där drottningodlare, mot en avgift, 
kan placera sina ungdrottningar för parning.  
Målsättningen med dessa parningsplatser är 
att drottningar som parats där skall bli avels-
drottningar för vidare avel respektive bruks-
drottningar i bisamhällen för honungsproduk-
tion, i båda fallen med goda VSH-egenskaper. 
I målsättningen för parningsstationerna ingår 
att dessa löpande skall underhållas med nya 
avelsdrottningar vars drönare skall utnyttjas 
som fäder vid insemination och friparning av 
nästa generation. 
 Utöver det finns parningsstationer som för-
valtas av enskilda medlemmar eller drottnin-
godlingsklubbar som utgör basen för den 
genetiska bredden inom Ligusticagruppen. 
Samtliga bisamhällen i de öppna parningssta-
tionerna kalibreras årligen enligt Svensk 
Biavels bedömningsreglemente och av-
vikelser åtgärdas därefter.  Målsättningen 

är att löpande kunna testa alla samhällena 
avseende förekomsten av varroa för att få en 
uppfattning om vilka samhällen som har bäst 
VSH-egenskaper.  
Ligusticagruppen ger ut medlemstidningen 
- Ligusticabladet som -  utkommer 3 gånger 
årligen  och har en egen hemsida www.
ligusticagruppen.se där du kan läsa mer om 
gruppens verksamhet. Vi finns dessutom på 
facebook:
https://www.facebook.com/LigusticaGruppen-
332275296793383/?fref=ts 

LIGUSTICAGRUPPEN  
- FÖRENINGEN FÖR TRIVSAMMA BIN

Du följer väl kupvå-
gen på Visingsö?
http://biavl.volatus.de/bsm0/BSM.
html#language=sv_SE
är länken till alla kupvågar i Norden och Balti-
cum. Klicka dig vidare till Visingsö för att se 
det aktuella läget där.
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Inbjudan !
Ligusticagruppen inbjuder till ”Vårträff” på 
Bauergårdens  Gästgiveri & Konferensan-
läggning i Bunn/Gränna den 28 maj 2016. 
Vi får ta del av det senaste från Ligusti-
cagruppens verksamheter 2016 och info om 
drottningsodlingssäsongen samt prata bin 
men också besök av två framstående Polska 
drottning biodlare, som berättar om sina 
erfarenheter och verksamhet. Tolkning sker 
till svenska. 
Vi börjar med fika klockan 9 och håller på 
fram till 15-tiden med avbrott för lunch och 
raster.
För att kunna genomföra detta evenemang 
behöver vi ta ut en avgift på 100 kr/person 
som kan betalas under dagen. I avgiften 
ingår förmiddags och eftermiddagsfika samt 
lunch.
Du kan anmäla dig till Krister Linnell  
070-541 03 22.

Program:
1/ 09.00 - 09.45     Fika.
2/ 09.45 -10.00      Ordföranden har ordet.
3/ 10.00 - 10.45     Föredrag av Polska 
drottningbiodlare. ( talare Zbigniew Matu-
lak och hans kollega, producent av 
3000 drottningar/år) 
4/ 11.00 - 11.45    Fortsättning.
5/ 12.00 - 13.00    Lunch.
6/ 13.00 - 13.45    Frågor och diskussion 
kring fm. föredrag 
7/  14.00 -14.30    Information från ordf. 
mfl.
8/ 14.30- 1500      Avslutning och kaffe

Välkomna!

LIGUSTICA-
DROTTNINGAR

Glädjande nog kan vi konstatera att intresset för 
Ligusticabin ökar. Vi hade flera förfrågningar         
gällande drottningar förra året. Vi har redan fått 
in förfrågningar om Ligusticadrottningar för  
leverans inför den kommande säsongen
Ska Ligusticabiet leva kvar och utvecklas är 
det absolut nödvändigt att alla hjälper till att 
testa drottningar. Vi måste framför allt ha fram 
material till våra parningsplatser. 
Vi måste också ha fram Drottningodlare som 
kan leverera drottningar för kommande behov 
i sommar. Även om Du bara kan leverera några 
få eller flera är detta lika värdefullt. 
Vi måste lägga upp ett register på tillgängliga 
Drottningodlar innan säsongen börjar. Låter 
det inte härligt att kunna börja tala om våren.
Jag kan åta mig att börja lägga upp registret:

Bengt Olof Persson tel.073 3263171 eller mail 
bi.olle@telia.com
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LIGUSTICAGRUPPENS PARNINGSPLATSER 2016    

 
Hallands Väderö
Drönare:VSH 
öppnar tisdagen den 17 maj.
stänger efter överenskommelse med station-
sansvariga.
Stationsansvariga:
Heinrich Valtinat tel. 0431-22274
Lars Thorsson tel.070-5863999 
lasse.thorsson@outlook.com
parningskostnad 60:- per utsatt drottning.
Betalas till plusgiro 838 92 67-9
Kontakta stationsansvariga inför ditt besök.
Samhällena varifrån kassettbina är tagna skall 
vara besiktigade.

Visingsö
Drönare:VSH och Visingsöbin
öppnar lördagen den 7maj.
stänger efter överenskommelse med station-
sansvarig.
Stationsansvarig:
Lars Forsberg tel.0390-40464;  073-0517156
lars.forsberg-vo@telia.com
parningskostnad 40:- per utsatt drottning
Betalas till plusgiro 838 92 67-9
Kontakta Lars Forsberg inför ditt besök
Samhällena varifrån kassettbina är tagna skall 
vara besiktigade

 
Övriga Lokala Ligusticaparningsplatser
Samhällena varifrån kassettbina är tagna skall 
vara besiktigade
 
Koön Marstrand
öppnar 1 juni
Jan Eriksson  tel. 0303-52641; 076-8481077
Mottagning efter överenskommelse
Drönare: Huskvarna-Linköping. Parningsav-
gift 10:- 

Mollön Uddevalla
öppnar 1 juni 
mottagning onsdagar kl.18  Juni-aug.
Roy Berntsson tel. 0522-15451; 073-6413040
raberntsson@telia.com
Drönare: Visingsö. Parningsavgift 20:-
 
Långedalen Hunneberg 
Bernt Carlsson 
tel. 0514-51061; 070-5635183
bernt.carlsson@home.se 
mottagning efter överenskommelse 
Drönare: VSH 
 
Dillö Mariestad  
Peter Uhr 
073-3343356
uhr.peter@gmail.com
mottagning efter överenskommelse.
Flera olika drönarlinjer. Parningsavgift 20:-

Vinön Örebro 
Stig Engberger 
019-323284 ;  070-5784825
engberger@swipnet.se 
mottagning efter överenskommelse.
Drönare: Persson-Flood 
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MINA FÖRSTA ÅR SOM BIODLARE
Under mitten av april slutfördes SBR´s be-
hörighetsutbildningar för cirkelledare i bio-
dling för nybörjare eller rätt och slätt träff 
för cirkelledare som det också benämns på 
hemsidan.
Det är tack vare medel från Nationella 
programmet som det har varit möjligt att 
genomföra detta. De ekonomiska medlen 
har också medfört framtagandet av ett nytt 
studiematerial.

Undertecknad hade förmånen att få vara med 
i Skänninge den 19 mars då intresserade biod-
lare från Östergötland hade givits chansen att 
delta och runt tjugo var närvarande. Projektet 
kallas för Utbldningskupan och syftet är att 
materialet ska hjälpa dig i din biodlarutbild-
ning samt även vara ett verktyg för instruk-
törer/utbildare/ cirkelledare.

Träffen var välorganiserad, med föreläsare 
både från SBR, SV och SLU. Magnus Ljung 
från SLU gick igenom några viktiga grunder 
att tänka på, för den som bedriver utbildning.
Lotta Fabricius Kristiansen och Monica 
Selling från Biodlarna presenterade det nya 
kursmaterialet som består av två böcker för 
deltagaren och en gedigen arbetsbok för 
cirkelledaren som skall ligga till grund för 
att bedriva utbildning på ett effektivare och 
enhetligare sätt.

Materialet finns till salu i tryckt form hosSBR. 
Men vill du kolla på det så finns det också i 
pdf-format för påseende och därmed möjlighet 
att spara ner på din egen dator.
Den som köper det tryckta materialet får 
dessutom tillgång till bildmaterialet på ett 
USB-minne.

För egen del tycker jag att materialet är en 
formidabel fullträff. Det finns inte heller något 
krav att använda materialet varken i sin helhet 
eller i delar. Dock tror jag att de allra flesta 
cirkelledarna kommer att tycka att materialet 
är så fullödigt och lättarbetat och att det kom-
mer att användas av de allra flesta inom några 
år. Prismässigt är det också fullt konkurrens-
mässigt.

SVERIGES BIODL ARES RIKSFÖRBUND

Mina  
första  

år som  
biodlare

Det nya studiematerialet Mina första år som 
biodlare är vad behöver man kunna för att 
starta en biodling och sedan driva den på ett 
hållbart sätt? 
 
Sveriges Biodlares Riksförbund har satt upp 
tydliga mål för vad som ska ingå under de två 
första åren i cirklarna Biodling för nybörjare 
och Fortsättningscirkel i biodling.
Första året lär man sig det mest grundläg-
gande för att kunna starta en biodling och bli 
med bin. Under andra året fördjupar man sin 
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kunskap för att bli biodlare med livskraftig 
och hållbar biodling.

Denna studiebok syftar till att ge dig grunder-
na i biodling.
Tillsammans med arbetsboken Min biodling 
lotsas du fram i tio kapitel
och bekantar dig med hur bin fungerar, vilken 
utrustning som behövs,
vad som händer i bisamhället och vad biod-
laren gör under året.

Du lär dig hur du håller bina vid god hälsa och 
hur du arbetar praktiskt
i bigården. Du har nu grunderna till att starta 
en biodling. Boken
innehåller avslutningsvis fördjupningar i hur 
man väljer en bra bigård,
hur man enkelt kan skapa nya bisamhällen och 
odla drottningar och
till sist ett kapitel om honungen, dess egens-
kaper och hantering. 

I Min biodling – arbetsbok för cirkelledare, 
finns målen uppdelade i tio ämnesområden 
med uppföljande diskussionsfrågor till varje 
avsnitt, tydligt kopplade till målen.
För att underlätta cirkelledararbetet finns 
hänvisningar till studielitteraturen och svar 
till frågorna. Det finns även tips på komplet-
terande stödmaterial och metodik anges för 
samtliga avsnitt.
Bildspelspresentationerna för de olika avsnit-
ten finns på ett USB-minne som medföljer 
boken och bilder från dem finns tryckta i 
marginalen.

I Min biodling – arbetsbok för deltagare, finns 
målen formulerade uppdelade i tio ämnesom-
råden med uppföljande diskussionsfrågor till 
varje avsnitt, tydligt kopplade till målen. För 
att du som deltagare ska veta att du skaffat dig 
den kunskap som behövs för de olika avsnit-
ten, kan du testa dig själv genom att besvara 
frågorna.

 

Arbetsbok för deltagare

SVERIGES BIODLARES RIKSFÖRBUND

Min biodling
Arbetsbok för cirkelledare

SVERIGES BIODLARES RIKSFÖRBUND

Min biodling
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Kontakta Peter Karlsson, karlssons_biodling@hotmail.com, för beställning
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