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Distriktsstyrelsens andra möte efter sommaren ägde rum 12 september. En stor del av mötet ägnade vi åt planering och förberedelse av kommande aktiviteter. Vi 
diskuterade problem att våra meddelanden inte når alla medlemmar. Anledningen till det var att fyra av föreningarnas kontaktpersoner inte ens öppnat mailet med 
förra nyhetsbrevet. Rasenkäten (se nedan) och arbetet med webbsidan var också uppe på mötet. 

 
Vi är ledsna för att det blev fel veckodag i inbjudan till föreläsningen om bihälsa med Preben Kristiansen. Rätt dag är onsdagen 20 september. 

  

Birasernas utbredning i distriktet 

I ett försök att kartlägga vilka biraser som är vanligast i olika delar av distriktet gick vi förra året ut med en enkät till samtliga föreningar i distriktet. 

 
De biraser som officiellt finns i Sverige är: Nordiska biet, Apis mellifera mellifera, Italienska biet, A. m. ligustica, Carnica eller Krainer som man förr sade, A. m. 
carnica och Buckfast. Det har även förekommit import av caucasica både som rena drottningar men även i hybridform. 

Trots påminnelse är det en förening som inte har svarat. De övriga har meddelat att det är svårt att hålla bara en ras inom föreningen även om man försöker. Det blir 
korsningar vid friparningar om man inte kan para på öar. De flesta samhällen är nog hybrider. 

Den mest spridda rasen verkar vara carnica med Buckfast som tvåa. Det förekommer även ligustica. Det finns nog bara enstaka odlare som har mellifera. En som bor 
på fastlandet måste inseminera sina drottningar för att inte få hybrider. 

  
Föreningarna bör uppmana sina medlemmar att försöka ha raserna så geografiskt åtskilda som det är möjligt. Köp inte drottningar av andra raser än de som grannarna 
har. Det visar sig att rasblandningar blir lite aggressivare än de renrasiga bina. Ni som odlar drottningar kan också bidraga till renare friparningar genom att inte sälja 
era drottningar till områden där rasen inte finns eller är mindre utbredd. 

  

Så här har föreningarna svarat 

Förening och Biras i huvudsak 

• Danderyd Carnica, Buckfast. I Täby även ligustica. 

• Farsta Södertörn Carnica 

• Huddinge Ligustica 

• Häverö Carnica + få Buckfast, ligustica 

• Lidingö Buckfast 

• Mälaröarna Carnica 

• Norrtäljeorten Buckfast + carnica 

• Sigtunaorten Buckfast 

• Skärgårdsbiodlarna Carnica 

• Sollentuna Buckfast, Carnica 

• Sotholms härad Carnica 

• Stockholm 

• Sundbybergs & Spångaorten Carnica +få Buckfast, Ligustica 

• Södertälje Buckfast + Carnica 

• Södertörns Drottningodlingsklubb Carnica 

• Tumbaorten Ligustica, carnicablandning 

• Vallentuna Väsby Buckfast + Carnica 

• Wermdö Skeppslag Carnica + 2 Mellifera 

• Österåker Carnica +få Buckfast, Ligustica 

  

OKS-träff 11 oktober 

Den årliga träffen med föreningarnas Ordförande, Kassör och Sekreterare blir i år 11 oktober. Personliga inbjudningar kommer att skickas ut. 

  

Aktuellt just nu 

Sensommarbehandling mot Varroa 

På distriktets initiativ har sensommarbehandling mot Varroa genomförts i ett geografiskt sammanhållet område bestående av: Lidingö, Stockholm, Danderyd, Täby, 
Vallentuna, Upplands Väsby och Märsta. Vi kommer att utöka området under kommande år, föreningar som är intresserade kan kontakta Franz 
Fischer Franz@fischer.ms. 

Målet är att fler föreningar ska samordna sina sensommar-behandlingar för att uppnå bästa resultat.  

  

Ni som inte har behandlat era samhällen än, det är inte för sent att göra det. Det är mycket viktig att alla behandla mot Varroa.  Det viktigaste är inte med vad man 
behandlar sina samhällen, utan att man behandlar dem. 

  
Sensommarbehandlingen ersätter inte oxalsyrabehandlingen, utan kompletterar kampen mot Varroa. 

  

 Vänliga hälsningar 

Styrelsen 


