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Johann Lang berättar om vilka blommor som är viktiga i 
hans biodling samt hur olika blommors nektar påverkar 

honungssmaken. 
Lördag 16 mars kl 13.00 

Vårsta kyrka, Ringvägen 26
Varmt välkomna!

Vårmöte
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Ett nytt år har börjat. Än råder vintervilan men förhoppningsvis börjar våren och 
därmed bisäsongen snart. Även i år blir det spännande och många diskussioner runt 
neonikotinoider har lett till att ett stort forskningsprojekt med SLU, jordbruksverket, 
frö & oljeväxtodlarna, SBR och BF startats. Projektet avslutas 2014 och resultatet av 
projektet lär bli intressant oavsett vilka slutsatsar kommer att dras. I år får Tumbaortens 
BF vara med på stora trädgårdsmässan i Älvsjö. Montern byggs upp av Stockholms dis-
trikt, det enda vi behöver göra är att vara där och prata med många intresserade om bin, 
biodling och honung. Vår dag på mässan är torsdag den 11 april. Hör gärna av dig till 
ordföranden om du vill vara med. Strax därefter följer Taxinge med Thomas Brzokoupil 
som projektledare. I maj händer mycket och mot slutet är vi återigen inbjuden till Ove 
och Lottas biodling på Hölö.
Juni till augusti välkomnar Freddy Duwe gamla och nyblivna biodlare (samt andra bi-
intresserade?) till Hussebo. Salemsdagen på sensommaren i Rönninge Skönviksparken 
har alltid varit en stor publikmagnet och även tredje gången i rad hoppas vi på fint väder. 
En viktig fråga som kommer att ta mycket tid av styrelsen är organisation och planer-
ing av nästa års nybörjarskurs. Efter 10 år slutar vår ytterst kompetente Dag Svensson 
som kursledare. Många biodlare har blivit introducerade i biodling av Dag, bland annat 
nuvarande ordförande. Jag vill tacka dig Dag jätte mycket för din stor insats som kurs-
ledare det senaste 10 år!
Jag önskar er alla en bra säsong, vi ses på vårmötet.
Christoph Romann

Ett nytt år väntar

Under sommarens besök och strövtåg på 
ön som i år var klädd i ganska grön skrud 
föll blicken på ett parti med backtimjan 
som blommade så vackert. När jag står 
och tittar på marken så märker jag hur 
några bin surrar runt och hämtar nektar 
och därmed pollinerar blommorna, vad 
roligt att finna lite bin bland växterna, det 
har jag inte sett tidigare.
Jag tänkte att vid tillfälle måste jag fråga 
en guide eller någon av personalen på ön 
om någon vet lite mer eftersom det måste 
finnas bin någonstans på ön.
Vid Hien möter jag en guide och frågar om 
det finns bin någonstans och om så var :
Jo det skulle tydligen finnas bin uppe vid 
myren i “holkar”. 

Som biodlare sedan 80-talet så väcker det 
klart intresse att ta reda på mer och besöka 
platsen för bigården.
Efter en stunds promenad till myren så 
plötsligt står bigården där med 4 bikupor 
och ett flertal vad guiden kallade “holkar”, 
jag såg ju direkt att det var ju parningskas-
setter för att odla bidrottningar i som var 
utsatta lite varstans i anslutning till kupor-
na.
Med min mobiltelefon tog jag foto och 
gick sedan framför bikuporna och tittade 
på bina, de satt så fint och snällt vid ingån-
gen som kallas fluster. Tanken kom att det 
vore kul att ta kontakt med biodlaren och 
veta lite mer.
Jag upptäckte att i Karlsös restaurant fanns 

“Biholkarna” på Stora Karlsö



små burkar med honung från bigården, 
nu är ju honung i hemmet inte direkt en 
bristvara, men det fanns en nyfikenheten 
att prova hur den smakade. Köpte en burk 
Karlsöhonung och pratade med Björn 
“Tummen” Touminen, som tyckte att jag 
skulle smaka den då jag berättade att jag 
också var biodlare. Han ville höra vad jag 
tyckte om den. 
Honungen var god, lite med annorlunda 
smak eftersom det fanns inslag av nektar 
från bl.a. timjan i den.
Efter semestern kontaktades  jag biodlaren 
Per Wallstedt som bor i Hejde socken 
utanför Klintehamn för att få veta lite mer 
om bigården i myren. 
Som ung kom Per i kontakt med bin 
genom att hans faster hade bin, långt 
senare på arbetet kom en lärarkollega att 
väcka intresset för biodling och han skaf-
fade bin i mindre skala. Hobbyn är sedan 
3 år en heltidssysselsättning med runt 200 
bisamhällen och från år1996 en KRAV-
certifierad biodling, därutöver finns en 
gårdsbutik för redskap till biodlare men 
också försäljning av honung och andra bi-
produkter som vax. 
Hans fru Tove arbetar utanför företaget 
men deltar i honungsslungning, vaxhan-
tering och marknadsförsäljning.
Biodlingen på Stora Karlsö är främst 
för renparning av drottningar. Per berät-
tade att det brukar röra sig om ett 50 tal 
drottningar på en sommar. Det är viktigt 
att ha ett område som är fritt från andra 
raser av tambin för att lyckas bra. Stora 
Karlsö är ett sådant område förutom hum-
lor och solitär bin som är andra arter och 
lever på annat vis, de parar sig inte med 
varandra utan lever sida vid sida.
Det är ganska arbetsamt att hålla bin på 
ön, båt ska passas, material ska fraktas ut 

och sedan blir det vidare transport på kär-
ra eller ibland med lite tur lift med Volvon 
till myren. Per tar med sig honungen till 
“Storlandet” och slungar den hemmavid.
Bin är blomtrogna och flyger på samma 
växtsort så länge det är attraktivt och 
växterna ger nektar och pollen. Eftersom 
sammansättningen av floran är speciell 
på ön blir också smaken lite annorlunda 
än annars. Finns chansen, pröva gärna 
Karlsöhonungen.
Bin är på tillbakagång på många håll i 
världen och det kan få konsekvenser för 
den biologiska mångfalden, inte bara grö-
dor utan många av våra vilda växter är ber-
oende av pollinering för god frösättning 
och fruktutveckling för sin överlevnad.
Binas betydelse för naturen och jordbruket 
är mycket stor. Amerikanska jordbruks-
verket har beräknat att var tredje tugga vi 
äter direkt eller indirekt är beroende av att 
bina pollinerar våra grödor. 
Platsen för bigården i myren är väldigt bra, 
den bjuder både på lä och bra tillgång till 
fukt för bina att dricka vatten. Bikuporna 
transporteras ut till Stora Karlsö under 
våren i maj och i september är det dags att 
ta tillbaka dem till “Storlandet” igen. 
Det är så mycket lättare att kunna hålla lite 
koll på dem hemmavid under vintern än 
om kuporna skulle vara kvar ute på Stora 
Karlsö.
Förfarandet underlättar också att näst-
följande vår byta drönargivare och till-
föra andra genetiska anlag i bigården 
och motverka inavel under sommarens 
drottningodling.   
Tänk att surret av bin i blommorna och 
min nyfikenhet kunde leda till att få veta 
så mycket mer och en givande intervju 
med Per till Karlsöbladet.
Hans Stigenberg



Medlemsavgifter
75 kr för medlemskap i enbart Tum-
baortens biodlareförening (PlusGiro 
273485-3).
475 kr för fullbetalande medlem i Sver-
iges Biodlares Riksförbund (PlusGiro 
8685-0). I avgiften ingår prenumeration 
på Bitidningen.
För familjemedlemmar (som inte får 
Bitidningen) kostar medlemskap 90 kr.
SBR har försäkring som täcker eventuella 
skadestånd som du kan bli dömd att erläg-
ga om dina bin åsamkat allvarlig skada för 
annan person.
För mer information om SBR, se deras 
hemsida: www.biodlarna.se
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Den som missade förra årets uppskattade biträff hos Ove och Lotta Fri-
blad, eller den som önskar sig en repris, får en ny chans i år. Alla är varmt 
välkomna till Hölö lördag den 25 maj 2013 från kl 10. Ta gärna med fika/
lunch som kan avnjutas någonstans i gläntan.
Adress: Aspviksvägen 1, 153 94 Hölö
Tel: 070-5553104

Träff hos Ove och Lotta


