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75 kr för medlemskap i enbart
Tumbaortens biodlareförening (PlusGiro
273485-3).
510 kr för fullbetalande medlem i
Sveriges 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
erlägga om dina bin åsamkat allvarlig skada
för annan person.
För mer information om SBR, se
derashemsida: www.biodlarna.se

Medlemsavgifter

Lotteri! Välkomna!

Presentation och diskussion om: 1) de nya
reglerna för flyttning av bin och

biodlingsmaterial, 2) insamling och transport av
vax och 3) eventuell studieresa

Föreningen bjuder på kaffe med dopp

Vi planerar en
studieresa!
Vi undersöker förutsättningarna för
att ordna en studieresa till en
parningsstation och vårt
förstahandsalternativ är Lurö i
Vänern där det finns en
parningsstation för nordiska bin.
Hypotesen är att vi övernattar i t ex
ett vandrarhem och att vi där
tillsammans fixar en gemensam
middag.
Vi vill gärna att ni hör av er om ni är
intresserade av att delta i en sådan
studieresa, så att vi kan se hur
många som kan tänka sig delta.
Skicka oss en rad till
info@tumbabiodlarna.se om du
skulle kunna vara intresserad av att
delta!



Ordförande har ordet:
Vi var tre från föreningen som var på årsmötet för SBR
Stockholmsdistrikt i Sollentuna. Årsmötet i sig var inte
spännande men det hettade till då en motion från
distriktsförbundet till riksförbundet skulle behandlas. Det
bar sig inte bättre än att mötet fick ajourneras under tio
minuter så att motionen kunde skrivas om. Därefter
bifölls motionen, som nu kommer att gå till Riks-
förbundet.
Motionen handlade om hur man skall få trilskande
biodlare att anmäla sin uppställningsplats till länstyrelsen.
Nya regler om flytt av bin och biodlingsmaterial har trätt
i kraft från årsskiftet. I detta nummer av Skattlådan
presenterar vi kortfattat de nya reglerna. Vi kommer
även att tala om de nya reglerna på vårmötet.
På föreningens årsmöte som hölls i november,
diskuterade vi om  föreningen skulle kunna sköta viss
insamling av vax. Vi har nu börjat med att titta på vad
det kan innebära och hur det skulle kunna fungera. Vi
har konstaterat att föreningen behöver någon eller några
som kan tänka sig att driva detta projekt, om vi på
vårmötet bestämmer oss för att gå vidare med det.
Styrelsen har även ett förslag på en studieresa med
eventuell övernattning. Resan skulle gå till en par-
ningsstation där vi tittar på hur det fungerar. Vi skulle
vilja höra om det finns intresse och om vi i styrelsen
skall gå vidare med planerna.
Med detta sagt skulle jag igen vilja slå ett slag för
drottningodling! Det är både roligt och intressant och vi
behöver drottningar.
Jag hoppas att vi i föreningen skulle kunna få till några
som är intresserade av detta och som skulle vilja utveckla
det inom föreningen.
Årets nybörjarkurs har 10 deltagare och gruppen är
entusiastisk till biodling. Många av deltagarna kommer
att försöka skaffa bin under året. Det är mycket positivt
och jag vill välkomna de som väljer att bli medlemmar i
vår förening!
Vi ses på vårmötet!

Nya regler för
flyttning av bin och
biodlingsmaterial
Reglerna som gällde t.o.m
31 december 2018, innebar
att vid flyttning utanför
församlingsgräns skulle
tillstånd inhämtas från
bitillsyningsman.
Från och med 1 januari 2019
gäller nya regler.
I stället för den gamla in-
delningen i församlingar,
indelas Sverige, i biod-
lingssammanhang, nu i
zoner med avseende på
olika nivåer av varroasmit-
ta och i skyddsområde
respektive övervaknings-
område avseende ameri-
kansk yngelröta och traké-
kvalster.
Varroazoner:
Zon 1: områden med
konstaterad förekomst av
Varroakvalster.
Zon 2: områden miss-
tänkta för förekomst av
varroakvalster och som ska
övervakas för förekomst
av varroakvalster.
Zon 3: områden där
förekomst inte är kon-
staterad men som får
övervakas för misstänkt
förekomst av varroakval-
ster.

Områdesindelning
avseende
amerikansk
yngelröta och
trakékvalster:

Skyddsområde:
 Ett landområde med
minst tre kilometers
radie eller en naturlig
avgränsning runt en
bigård där amerikansk
yngelröta eller traké-
kvalster är konstaterad.

Övervakningsområde:
ett landområde med
minst tio kilometers
radie eller en naturlig
avgränsning runt bi-
gård där amerikansk
yngelröta eller traké-
kvalster är konstaterad.

Liksom tidigare be-
hövs bitillsynings-
mannens godkän-
nande vid flyttning ut
ur ett smittförklarat
område, men då om-
rådena i huvudsak
antingen har blivit
mycket större eller
mycket mindre blir det
inte lika ofta aktuellt.
Förändringarna innebär
en mer flexibel avgräns-
ning än de gamla
gränserna som utgick
från hela församlingar.
Liksom tidigare måste
en biodlare själv
förvissa sig om i vilken
zon de egna bina/
bimaterialet befinner
sig. Gammal kunskap
fungerar inte längre i
det här avseendet.

Vilka områden som är
smittförklarade avseende
amerikansk yngelröta eller
varroasjuka kan vi se i
Jordbruksverkets beslut om
smittförklarade områden.
Dokumentet är tyvärr ännu
inte uppdaterat i år, vilket
faktiskt betyder att det för
närvarande inte finns något
område i hela landet som är
smittförklarat avseende ame-
rikansk yngelröta. Det finns
inte längre lagstöd för
smittförklaring  baserat på
församlingsgräns.
För oss i Tumbaortens bi-
odlareförenings geografiska
verksamhetsområde betyder
det att vi fritt kan flytta
material till och från hela
Södermanland, nästan hela
Stockholm, hela Östergötland
och Uppsala, för att nämna
de närmaste länen, eftersom
alla dessa län ingår i Varroazon
1. Bara Utö och Ålö avviker
från Zon 1.
Ovanstående gäller natur-
ligtvis bara om bin flyttas från
ett område som inte samtidigt
är skyddsområde eller över-
vakningsområde för ameri-
kansk yngelröta (eller traké-
kvalster).
Bitillsyningsmannens till-
stånd behövs för flytt ut ur
både skyddsområde och
övervakningsområde.
Hittills har vi kunnat kalla på
bitillsyningsmannen för att få
en kostnadsfri besiktning
inför en försäljning av
bisamhällen. Det kan vi inte
längre göra, annat än om bina
ska transporteras ut ur ett

smittförklarat områden, d.v.s till
exempel från Tumba till Utö, eller
ut ur ett skydds- eller
övervakningsområde.
Man kommer att på egen
bekostnad kunna skicka ett
biprov till Mellifera Veteri-
närtjänst, för att undersöka
eventuella tecken på förekomst
av amerikansk yngelröta. Det
kan man t.ex. vilja göra inför en
försäljning av bisamhälle.
Svarstiden anges vara ett par
dagar, men det måste rimligen
vara beroende av hur många
som skickar in prover. Kontakta
dem via
mellifera.vet@gmail.com
eller via telefon 0732 437 866.
Ordinarie kostnad för ett prov
är enligt hemsidan 200 kronor,
men undersökningen kan kom-
ma att göras för  halva priset med
stöd av nationella honungs-
programmet.
Vi kan naturligtvis fortfarande få
besiktning gjord av bitillsy-
ningsman vid misstänkt utbrott
av amerikansk yngelröta.

Anmälan av
bigårdsplatser
 Anmälan av bigårdsplatser ska
göras till berörd länsstyrelse när
du startar en ny bigård eller
övertar en befintlig. Om du har
en anmäld bigård som är utan
bisamhällen mer än tre månader
ska du avanmäla bigården.
Anmälan kan göras på blankett
V16 som kan beställas/laddas
ned på jordbruksverkets
hemsida, eller direkt på läns-
styrelsens hemsida. Gå via
Lantbruk och Landsbygd,
Jordbruk och Djurhållning,
Djurhållning, Biodling.

Vårträff i Hölö
Det har blivit en tradition
att vi träffas hos Ove och
Lotta i Bihålans bigård.
Årets träff blir
den 18 maj från kl 10 på
Aspviksvägen 1, Hölö.
Tel 070-5553104.
Ove och Lotta bjuder på
kaffe, men tag med lunch.

Forts. på nästa sida


