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Sundsvalls Biodlareförening

SVÄRMBLADET
Välkommen till årets första Bisurr.
Onsdagen den 10 april
i Vuxenskolans lokaler,
Thulegatan 5, kl 18:30-20:30

Vårkrönika
Våren är här!
Ja, äntligen är våren här och med den också massor av nya
möjligheter och utmaningar. Efter några vintermånaders avkoppling
från binas väl och ve - där vi låtit dem vara helt i fred under vintervilan,
så har många av oss nu redan gjort vårens första besök i bigården för
att se om alla våra samhällen har klarat vintern. Under de dryga två
veckor av den oroande vårvärmen i ”kallaste” februari, så passade jag
själv på att glänta på locken till mina tre invintrade samhällen för att se
om de överlevt. Jag kan säga att det var rätt pirrigt att ”ta tjuren vid
hornen” och avslöja den bistra sanningen om deras överlevnad. Skulle
jag alls ha några bin kvar till den här sommaren eller skulle de gå som
förra våren, då alla mina tre samhällen dukade under? Jag bet ihop, och
”drog av plåstret” utan återvändo – och ”Sim Sala Bim” - där var de. Alla
tre hade klarat sig, så här långt. En lätt igenkännbar lättnad och
spirande glädje fyllde mig, medan oron var som bortblåst för ett
ögonblick, varefter jag nyktert stillade mig med erfarenhetens klarsyn
om att aldrig någonsin ropa Hej, förrän sommaren är här.
Den tuffaste utmaningen kommer som bekant alltid under
vårvintern. För det är då fodret kan ha tagit slut, eller bina inte ”fattat”
att ta sig över till andra sidan i lådan där det möjligen finns åtskilligt
med foder kvar som väntar på dem. Varför, varför? - Så går tankarna
och insikten om att det också möjligen var allt för kallt för dem att söka
sig de där decimetrarna förbi tomramarna i lådan till foderramarna på
andra sidan. Och man blir som vanligt aldrig klok på varför de gör si
men inte så. Och så går livet vidare med vårt enträgna arbete som
biodlare ännu en vår och ännu en sommar.
Efter årsmötet i november och julefriden i mörkaste december
glömmer man för en stund nästan bort livet som biodlare. Det blir som
en stunds återhämtning efter att det gångna årets ”bi-projekt” har
avslutats. Kvar har man bara vinterarbetet framför sig med att
återställa allt materiel, som ska stå färdigt för att ta fram för
användning igen då den första pollenblomningen plötsligt åter står för
dörren.

Hur ser lådorna, ramarna och alla tillbehören ut – är de i god kondition
och rengjorda – och har jag tillräckligt med vaxade ramar klara för
start. Och hur ser bottnarna ut som var så smutsiga i höstas?
Ja, ni känner igen allt det där. Själv måste jag nu skynda mig ut till
Snickar´boa för att skyndsamt sätta ihop ytterligare 100 nya ramar och
hinna stränga dem alla innan det åter igen är dags för start. Och det är
det ju alldeles strax.
Styrelsen hade sitt första möte för året redan i tidigt februari, där vi
planerade för hela arbetsåret 2019. Vi tänkte att det nog skulle
underlätta för vårt fortsatta arbete och för alla våra medlemmars bästa,
så att de redan nu kan se vad som i huvudsak kommer att hända under
året. Därefter vet vi i styrelsen inte heller allt som kan dyka upp.
Kanske en höstkurs eller något annat trevligt och kunskapsbringande
för alla våra biodlares bästa. Vi får allt avvakta och se.
I början av den här månaden mars fick våra medlemmar i Sundsvalls
Biodlareförening i varje fall en introduktion till ett nytt
kommunikationsformat – ett NYHETSBREV. Tanken är att vi med
nyhetsbreven snabbt ska kunna göra utskick om händelser och
aktiviteter som tjänar på och behöver komma ut så kvickt som möjligt
till er kännedom. Det är ju inte allt som låter sig vänta på att
nästkommande Svärmblad ska hinna informera er i tid om allt som
händer och vad som är på gång. Tips: Spar Nyhetsbrev 1. som
preliminär kalender för 2019.
I år har SBF också lyckats locka ett hett gäng kommande biodlare
till föreningens Nybörjarkurs för biodlare. Den 25 februari körde årets
studiekurs igång med 15 deltagare i Studieförbundet Vuxenskolans
lokaler i Sundsvall. Föreningens kassör tillika studieansvarig Lars
Åkerlund leder kursen som kommer att avslutas den 15 april efter 8
kurstillfällen.

Lycka till med alla vårförberedelser!
Hälsar Ordf. Esko Wiklund - Alnön den 29 mars 2019

AKTUELLT
Välkommen till årets första Bisurr.
Onsdagen den 10 april
i Vuxenskolans lokaler,
Thulegatan 5, kl 18:30-20:30
Årets första Bisurr är laddat med nyttiga Viktigheter.
Bisurr 1. Onsdag 10 April Kl: 18:30
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan – Thuleg. 5, Sundsvall

Tema: Varroabehandling - Myrsyra – Avläggare –Svärmning.
Förberedelser för våren och Jordbruksverkets nya regelverk.
De här ämnena är de allra viktigaste under våren och försommaren och
därför är det så avgörande att vi uppdaterar oss alla på vad som är att
tänka på. Jordbruksverkets nya regelverk är dessutom mer
omdanande än vad vi själva hade förväntat oss. Regelverket kommer
nämligen att kräva betydligt mer av den enskilde biodlaren än tidigare
för att hantera de farliga bisjukdomarna Amerikansk yngelröta,
Varroakvalster och Trakékvalster. Läs en sammanfattning av det nya
regelverket här i Svärmblad 1.
Träffa dina Bi-kompisar samlade till vårens Bisurr med Gott Fika.

Jordbruksverkets nya regelverk 2019
Syftet med bitillsynen

• Att kontrollera och i vissa fall bekämpa
amerikansk yngelröta, varroakvalster och
trakékvalster
• Att hjälpa biodlarna att förstå hur de ska förebygga
och bekämpa de tre sjukdomarna

För att kunna kontrollera och bekämpa sjukdomar så
måste vi veta var alla bigårdar finns. Därför ska man anmäla till
Länsstyrelsen var man har sina bin.
Nytt från 2019… Anmälan av uppställningsplats ska ske när en ny
bigård tillkommer och vid förändringar - tex. om man slutar som
biodlare eller om man säljer sina bin. Då den nya ägaren övertar
bigården ska den nya ägaren göra en anmälan och den gamla ägaren
ska göra en avanmälan.
Här följer lite förenklat vad som gäller för oss i Sundsvalls
Biodlareförening.
Observera att andra regler kan gälla om man har sina bin på annan ort och
att reglerna enbart gäller så länge vi inte har något utbrott av amerikans
yngelröta inom Sundsvall och Timrå kommuner.

Alla bigårdar inom Sundsvalls - och Timrå kommun ligger i Zon 1.
Detta innebär att alla bisamhällen här anses ha varroa.
Det är nu helt fritt att flytta bin och bi-materiel inom denna zon utan att
behöva flyttillstånd. Ska bina flyttas längre bort måste man kontrollera
att det sker inom zon 1.
Det är fortfarande inte tillåtet att flytta bin från Zon 1 till en annan
zon. OBS! Områden som tidigare legat i Zon 1 kan nu ligga i Zon 2.
Jordbruksverket håller som bäst på att rita nya zonkartor
Kustremsan söderut en bit och hela södra delarna av landet samt
norrut mot Ö-vik kommer att ingå i Zon 1. Man kan då flytta bin fritt
inom detta område, så länge det inte har skett utbrott av amerikansk
yngelröta. Västerut finns fortfarande varroafria områden som hamnar i
annan zon.

Om du ska flytta, sälja eller köpa bin utanför kommunens gränser så
gäller för dig som biodlare att du är skyldig att ta reda på var det finns
sjukdomsutbrott och var zongränserna går. Zongränserna kommer att
vara mera dynamiska och kan komma att ändras under säsong.
Kontakta därför din bitillsynsman eller Länsstyrelsen så att du får den
hjälp du behöver för att hitta det senaste sjukdomsläget och var
zongränserna går. Med det nya regelverket får man även flytta
skattlådor för slungning utanför församlingsgränserna - utan tillstånd.
Det finns även möjlighet att flytta skattlådor och beg. bikupor och
materiel till Zon 2 - med vissa restriktioner - men då behövs tillstånd.
Man får Ej flytta skattlådor till Zon 3 eller till områden som är fria från
Varroa
Det finns även regler om hur man får skicka drottningar, läs mer på
Jordbruksverkets hemsida
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/
binochhumlor.4.389b567011d9aa1eeab8000482.html
Man kan anmäla sin bigård antingen på pappersblankett, som man kan
skriva ut från jordbruksverkets hemsida
https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/v16.html eller gå
in på länsstyrelsens hemsida
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/privat/djur-ochnatur/skotsel-av-djur/biodling.html där man även kan avanmäla sin
bigård om man slutar eller ska flytta sina bin.

KOM IHÅG!
BARA FÖR ATT LAGEN SÄGER ATT DET ÄR TILLÅTET ATT
FLYTTA BIN TILL ETT OMRÅDE, SÅ BETYDER DET INTE
ATT DET ALLTID ÄR LÄMPLIGT FÖR BINA. - ATT SÄLJA BIN
TILL OMRÅDEN DÄR DET ÄNNU INTE FINNS VARROA,
FAST DET LIGGER I SAMMA ZON, ÄR VERKLIGEN INTE ATT
VÄRNA OM VÅRA BIN.
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Eva Henriksson
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Goldith Vilpula
Carina Nylander
Roger Westin
Rolf Johansson
Staffan Rydblom
Torsten Lindgren
Sören Ångman
Lars Åkerlund

070-550 21 12
070-751 42 13
070-677 38 93
070-325 75 15
070-949 09 41
073-719 32 71
070-310 16 57
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Esko Wiklund
Lars Åkerlund

070-550 21 12
070-677 38 93

Esko Wiklund
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070-550 21 12
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070-751 42 13
070-550 21 12

Åke Gustafsson
Anna Porsvald
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Planerade Aktiviteter 2019

Detta är planerade datum - håll koll på eventuella ändringar på
hemsidan eller i nästa svärmblad

Bisurr

OBS! Tid och
lokal

1. 10 April - Vuxenskolan
2. 28 Aug. - Vuxenskolan

Medlemsmöten
SommarTräff
3 Nov. Årsmöte

Svärmbladet
29 Mars
24 Maj
6 September

Ni har väl inte glömt att vi har en Hemsida och en Facebook-sida.
http://www.sundsvallsbiodlare.se
https://www.facebook.com/sundsvallsbiodlare.se

Sundsvalls Biodlareförening
Org. nr. 889201-7925
www.sundsvallsbiodlare.se
Kontakt: esko.wiklund@sundsvallsbiodlare.se

