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Sundsvalls Biodlareförening

SVÄRMBLADET
ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL ÅRETS FÖRSTA BISURR
VI TRÄFFAS PÅ GULLGÅRDEN, NORRA BERGET KL. 15.00
DEN 16 MARS

Gullgården

Ordföranden har ordet
Äntligen är ett nytt biår igång. Detta är sagt mot bakgrund av fjolårets
svaga resultat av honungsskördarna. Det gällde inte alla våra
medlemmar, men påtagligt många fick känna på hur väder och
sjukdomar tydligt påverkade våra bigårdar negativt. Glädjande nog kan
glädjeämnena under 2013 däremot tillskrivas föreningens
organisatoriska framgångar. Under 2013 åstadkom vi många nya
lyckade aktiviteter för medlemmar och allmänhet. Det blev tre Bisurr
för medlemmar och övriga intresserade, vilka fyllde stugorna på Norra
Berget. Vi surrade om årstidens aktuella planering för pågående och
kommande biodling, liksom om alla våra egna erfarenheter, som vi
utbytte tankar kring över kaffebordet. Naturligtvis var det lite på chans
som vi återupptog det gamla beprövade inslaget Bisurr i vår
aktivitetskalender. Dessa kom snabbt att visa sig bli ett publikt
succédrag, varför vi nu självfallet fortsätter med Bisurr under 2014.
Många är vi i styrelsen, liksom bland alla de deltagande av medlemmar
som kan instämma i succén. Därför kan vi nu se fram emot årets första
Bisurr - den 16 mars 2014 i Gullgården på Norra Berget i Sundsvall.
Inför förra arbetsåret 2013 lade Sundsvalls Biodlareförenings styrelse
fast en årsarbetsplan för hur aktiviteterna skulle fylla biårets alla delar.
Bisurret bestod av tre träffar med skilda inledningsämnen att diskutera –
en för vintern, den andra kom under våren och den tredje till hösten.
Efter en förhoppningsvis saklig introduktion under träffarna kom så
genast erfarenhetsutbytet igång över kaffeborden. Träffarna pågick
under ett par timmar och ingen gick därifrån utan lite mer av både nyttig
information och inspiration. Sommarträffen var också tillbaka på
agendan, till mångas belåtenhet. Nytt var däremot de utåtriktade
aktiviteter vi genomförde under Stenstansdagarna och Framtidsveckan
på Stora Torget i Sundsvall. Och det här visade sig vara av större vikt än
vad vi kanske hade insett. Utåtriktade aktiviteter som dessa liksom att vi
nu har en bra fungerande hemsida på internet, där vi ständigt kan
kommunicera med intresserade ute i samhället om allt vad som rör
biodling, det kan aldrig underskattas. Här kommer vi också att utvidga
kontakten och informationen av vad som händer i föreningen och om

vad styrelsen jobbar med för föreningsverksamhetens ”fromma”.
Styrelsen har alltså en gemensam tydlig ambition om att inför alla
medlemmar och intresserade uppvisa hur vi jobbar och om hur våra
ambitioner faktiskt och konkret ser ut.
Ett kvitto på att vårt utåtriktade arbete under 2013 har varit
lyckat, kan vi redan nu avläsa på det kraftigt ökade intresset för våra
nybörjarkurser tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. Redan i
november månad 2013 hade 13 personer anmält sitt studieintresse. Vid
senaste styrelsemötet den 22 januari 2014 hade 16 personer anmält sig,
vilket kommer att ge två parallella nybörjarkurser under 2014. Och än är
det en bit fram till studiestarten i mars månad. Detta fick inte bara vår
studie- och kursansvarige att hoppa i taket av glädje, utan det fick oss
alla att förstå att det här innebär ett stort genombrott för vår moderna
kursverksamhet. Jag tror att vi får gå ganska långt tillbaka i tiden för att
uppvisa ett sådant intresse. Det är m.a.o. otvivelaktigt viktigt att ha en
utåtriktad verksamhet för att lyckas med detta, men jag tror också att
intresset för en grönare linje och ett uppvaknande i samhället om
miljöfrågornas och naturens vikt för våra egna livsvillkor är bidragande
till att intresset för biodling också ökar. Nu gäller det bara att vi kan
utveckla föreningens gemensamma arbete för att kunna ta hand om de
ny biodlare som förhoppningsvis ska växa fram ur den här positiva
utvecklingen. Detta är inget jobb som ger sig självt, utan fordrar
planering och gemensamt arbete, vilket vi självklart ska ta ansvar för
och klara av.
Varmt välkomna till att jobba vidare under Biåret 2014
Ordf. Esko Wiklund
2014-02-19

Varroan är spridd i stora delar av både Sundsvall och Timrå.
I höstas konstaterades varroa i stort sett hela Stöde.
Inga kända fynd ännu från Njurunda, där det kommer att bli kontroller
till sommaren.
Vill man få hjälp med att identifiera varroa eller är osäker på hur man
ska behandla sina bin så går det bra att kontakta sin Bitillsynsman.
Attmar, Njurunda, Tuna, Selånger, Skön, Stöde, Sundsvall
Lotta Wängdahl 070-55 86 394
Alnö, Holm, Indal, Liden, Sättna, Hässjö, Ljustorp, Timrå, Tynderö
Roger Westin 060-404 40
Ersättare
Esko Wiklund 060-58 70 91 070-550 21 12
Lars-Otto Sislegård 060-56 39 64
Robin Nylander 060-57 52 87
Mejladresser finns på hemsidan: www.sundsvallsbiodlare.n.nu

Ungefärligt område med konstaterad varroa innanför den röda
markeringen.

Humlorna i världen minskar. Enligt en ny brittisk studie som
publiceras i Nature kan humlorna smittas av sjukdomar från
honungsbin.
Det handlar bland annat om sjukdomen Deformed Wing Virus,
som ger både bin och humlor deformerade vingar. Att humlor
och honungsbin kan drabbas av samma sjukdomar visste man
redan. Men det som brittiska forskare nu har kommit fram till, i en
stor fältstudie, är att humlorna med största sannolikhet blir
smittade av bina.
Forskarna har nämligen sett att humlor och bin som bor i
samma område, har väldigt likartade virusstammar, något som
tyder på att de blivit smittade av varandra. Att det är just bin som
smittar humlor och inte tvärtom, säger sig forskarna vara säkra
på eftersom sjukdomen är mycket vanligare bland bin än bland
humlor.
Studien är bara gjord i Storbritannien, där täta bisamhällen med
mycket parasiter är vanligt, men eftersom biodling ser likadan ut
på många håll i världen tror forskarna att detta kan vara ett
globalt problem. Inte minst i och med att biodlare exporterar
både bin och odlade humlor runt världen, och på så sätt kan
sprida sjukdomarna.
Tidigare har vi rapporterat om att vilda pollinerare, som humlor,
är viktigare än man trott för att få stora skördar av till exempel
tomat och klöver. Och att det kan vara brist på både bin och
humlor, vilket alltså kan vara ett stort problem.
Ingemar Fries är professor i biodling på Sveriges
Lantbruksuniversitet. Han tycker att studien är intressant, men
tror att faktorer som jordbruk, kemikalier och förändring utav
landskapet kan vara ett större hot mot humlorna. Men även detta
hot bör tas på allvar.
– Absolut, när det gäller biologiska system så kan ju väldigt små
extra påfrestningar vara det som gör att systemet kollapsar,
säger han.
Anna Björklund
anna.k.bjorklund@sverigesradio.se

Supergod honungsdressing
¾ dl honung
Saften från en citron
2 msk vinäger
1½ tsk paprikapulver
1 tsk salt
1-2 krossade vitlöksklyftor
¾ dl olja

Rör ut honungen med citronsaften och tillsätt övriga ingredienser. Rör
ner oljan sist. Förvaras kallt.
Använd till grönsallad, salladskål eller andra råa eller kokta grönsaker.

SUNDSVALLSBIODLAREFÖRNING 2014
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ersättare

Revisorer
Ersättare
Instruktör

Namn
Esko Wiklund
Anna Porsvald
Lars-Otto Sislegård
Sven Nordström
Christer Stenmark
Goldith Vilpula
Roger Westin
Lars Åkerlund
Torsten Lindgren
Catarina Lillieroth
Lars-Otto Sislegård
Christer Stenmark

Telefon
060-58 70 91
060-303 90
060-56 39 64

060-56 40 49
060-40440

070-6773893
060-17 58 15

070-262 87 05
060-40440

Tidningskommittén

060-40440

Länsombud

Ersättare

Anna Porsvald
Sven Nordström
Esko Wiklund
Nils Svensson
Torsten Lindgren

070-258 29 94

060-56 39 64

Bi & tillRoger Westin
behörsförm.
Valberedning Catarina Lillieroth
Torsten Lindgren
Roger Westin
Esko Wiklund
Lotta Wängdahl

Mobil
070-550 21 12
070-266 10 73
070-6756670
073-2748025
070-262 87 05
070-325 75 15
073-7193271

060-17 58 15

070-258 29 94

070-55 86 394

Planerade Aktiviteter 2014
OBS!

Detta är preliminära datum, håll koll på eventuella ändringar på hemsidan eller nästa
svärmblad

Mars: Svärmbladet
16 Mars: Bisurr-1
Maj: Bisurr-2
Juni: Svärmbladet
Sommarmöte
September: Bisurr-3 med honungsinlämning
Oktober: Svärmbladet
Oktober: Årsmöte

Segt kött ett minne blott
Blanda ner 1-2 msk honung i köttgrytan och låt
det puttra – sega köttbitar blir mjälla och fina.
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