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Biodlarcafé
Alltid kl.14.00 Mer information på hemsidan
27 mars
21 aug
23 okt

Kalk, Löttorp
Sommarmöte, program och plats meddelas senare
Edith & Julia, Rälla

Föredrag
Mer information på hemsidan
15 mars,
Kl: 18,00
24 april

”Mångfaldens ö”. Bin, humlor och andra pollinerare,
Ölands Folkhögskola
Martin Nehman, Övervintring. Från 30% förlust till
mindre än 2%, Rydbergsgården

Bigårdsträffar
Alltid kl.14.00 Mer information på hemsidan
22 maj
12 juni
7 aug
4 sept

Anders Elfving, Mörbylånga
Magnus Wetterö, Lerkaka
Varroadag
Jörgen Nilsson, Runsbäck, Skogsby.
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Honungshanteringsträff
Alltid kl.14.00 Mer information på hemsidan
2 Okt Honungshanteringsträff i Vuxenskolans lokal i Borgholm.
Vi pratar om honungshantering och ympning.
Sista inlämning till honungsbedömningen.
(Bedömningen sker vid senare tillfälle.)
Fika finns att köpa till självkostnadspris
NOTERA! Godkänd honungsbedömning och genomförd bihusesyn
krävs för honungsbedömning och är även ett krav för att
medlemmar ska få använda föreningens eller SBR:s etikett eller
sigill.
Etikett och Sigill finns för försäljning.
Burketiketten och sigill kan du beställa via
formulär på hemsidan.

Utbildning Nybörjarcirkel
Nybörjarcirkel i biodling Kursledare: Barbro Martinsson och Hans
Lundell. Kursstart: Mars 2022. Kursen omfattar 8 teoriträffar
och 2 besök i bigård. Mer information finns på hemsidan.
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Utbildning Fortsättningscirkel
Fortsättningscirkel i biodling Kursledare: Max Harrisson och Emma
Lee. Kursstart: hösten 2022. Omfattar 5 träffar samt visning av
oxalsyrabehandling. Mer information kommer på hemsidan.
Alla datum är preliminära då vi inte vet hur pandemin och reglerna
för sammankomster blir under året, följ vår hemsida,
www.olandsbiodlarforening.se

Kurs Salvetillverkning
Hösten
2022

Kurs i tillverkning av salvor och cerat baserat på
bivax. Kursledare Helen Sandor

Kurs Drottningodling
Våren
2022

Himmelsberga föreningsbigård

Försäljning
I Ölands biodlarförenings förråd,
Himmelsberga, finns honungsburkar, extra
lock, kartonger,
myrsyra och oxalsyra mm som medlemmar
i föreningen kan hämta till
självkostnadspris Öppettider, se hemsidan.
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Medlemsservice
Vaxsmältare finns till utlåning för
föreningsmedlemmar. Föreningen har två
vaxsmältare. kontakta Emma Lee (Södra
Öland) eller Charlotte Harriesson (Norra
Öland) för lån av vaxsmältare.

Refraktometer
Används för att mäta vattenhalten i honungen.
Om vattenhalten är över 18% kan honungen börja jäsa.
Refraktometrar finns i föreningen för utlåning till medlemmar.
Kontakta Barbro Martinsson (Södra Öland) eller Göran Andersson
(Norra Öland).

Honungsdepå finns hos Oskar Werninge (Alby). Honung kan
levereras till depån under hela sommaren fram till och med mitten
av oktober. Skicka in leveransavtalet i god tid till Svensk
Honungsförädling för att kunna hämta ut kärl och för att kunna
genomföra leverans till depån. Se hemsidan för mer information.

Samköp av biredskap anordnas av föreningen till medlemmar i
maj och sept. Föreningen kommer gå ut med mail och meddela på
hemsidan när det är dags att beställa.

Samköp av Bifor anordnas av föreningen till medlemmar i juli.
Föreningen kommer gå ut med mail och meddela på hemsidan när
det är dags att beställa.
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Honungslotteri, medlemmar har möjlighet att stödja föreningen
genom att sälja lotter på marknader eller evenemang etc. En extra
vinst för dig är att lottförsäljning drar extra försäljning av dina
honungsburkar. Kontakta Lottie Harrieson, Sandby, Hans Lundell,
Lindby, Mikael Lindahl, Åstad, Emma Lee, Ryd och Barbro
Martinsson, Norra Kvinneby.

Föreningsbigården
Föreningsbigården finns på Himmelsberga bakom
Stacketorpshuset,
dessa samhällen ansvarar Lars Jonsson för.
Föreningsbigården planeras att användas mer i utbildningssyfte
genom att bjuda in medlemmar som själva kommer att få pröva på
praktiska moment som tex, undersökning och utökning av
samhällen, hur gör man avläggare, samt rätt varroabehandling.
Inbjudan och mer information kommer i mail och på vår hemsida,
www.olandsbiodlarforening.se
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Årsmöte
Årsmöte blir den 20 november 2022
Kallelse till årsmötet skickas ut via mail till de medlemmar som har
registrerat en mailadress, övriga kommer få kallelsen via post.
Årsrapport kommer att kunna lämnas på föreningens hemsida eller
på papper till Lars-Eric Johansson som förra året.
Alla medlemmar ska lämna årsrapport, alltså även
familjemedlemmar och medlemmar som inte just nu har några
samhällen. Alla medlemmar som lämnar in årsrapport är med på
utlottningen av Triss-lotter vid årsmötet, alltså även de medlemmar
som inte har samhällen.

Styrelsen
Göran Borgö
Barbro Martinsson
Eva-Britt Tågsjö
Ola Herrloff
Lars-Eric Johansson
Irene Larsson
Maria Berg
Jörgen Nilsson
Mikael Lindahl

Ordförande
Vice. ordförande
Kassör
Sekreterare
Hemsideansvarig
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Inköp/försäljning

070-267 78 86
076-233 44 02
070-262 03 15
076-126 94 91
072-375 73 21
070-695 80 98
070-511 05 05
070-641 52 71
070-591 86 96

Styrelsemöte under 2022, kl. 18:00, i Vuxenskolan Borgholm
26 jan, 9 feb, 9 mars, 6 apr, 11 maj, 10 aug, 7 sept och 12 okt.
Hör gärna av dig till någon i styrelsen med förslag eller synpunkter.
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Förtroendevalda
Bihälsosamordnare: Lars-Eric Johansson
Revisorer: Stina Johansson, Christer Jonsson, ersättare Sonny
Johansson
Valberedning: Hans Lundell 0485-564035, Charlotte Harrieson
0485-23095, Emma Lee 073-908 89 56
Utbildningssamordnare: Barbro Martinsson och Hans Lundell.
Honungsbedömningskommite: Ordförande Emma Lee
Norra delen: Jenny Jakobsson, Anja Lingman, Max Harrisson.
Södra delen: Emma Lee, Irene Larsson, Barbro Martinsson
Visningskupor finns på Capellagården i Vickleby (Ansvarig är
Ola Jönsson) och Ölands museum Himmelsberga (Ansvarig är
Lars Jonsson).

Bitillsyn
Som biodlare ingår du i bitillsynen tillsammans med tillsynsmannen,
länsstyrelsen och Jordbruksverket. Förutom att du ska anmäla till
tillsynsmannen om du misstänker sjukdomar är du också skyldig att
hjälpa tillsynsmannen om hen behöver undersöka och behandla
dina samhällen.

Mörbylånga:
Barbro Martinsson, 076-233 44 02
Hans Werthwein, 070-626 85 91

Borgholm:
Eva-Britt Tågsjö, 070-262 03 15
Hans Lundell, 0485-564035, 070-227 30 69
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Anmälan om Biinnehav
Hjälp till att stoppa bisjukdomar, anmäl uppställningsplats.
Om du har ett eller flera bisamhällen ska du anmäla till länsstyrelsen
var dessa står uppställda. Du ska göra anmälan när du skaffar bin
eller tar över en bigård som redan finns. Anmäl på
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/djur/skotsel-avdjur/biodling.html
Om det blir ett utbrott av sjukdom kan det vara avgörande för
smittbekämpning att bitillsynsmannen snabbt kan lokalisera andra
samhällen i trakten.

Svärmtelefon
Svärmtelefon: 076-686 07 01
Om en svärm upptäcks någonstans på Öland ringer man förbundets
svärmtelefon som kontaktar utsedd biodlare i området vilken tar
hand om svärmen om detta är möjligt.
Svärmansvarig på Öland är Ola Herrloff.
Svärmfångare: Göran Andersson, Per Tranvik, Irene Larsson, Barbro
Martinsson samt Ola Herrloff
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Ordföranden har ordet
Precis som förra året vid den här tiden är det en smula oklart vad som
händer med pandemin och hur vi ska genomföra vår verksamhet. Den
första aktiviteten vi brukar ha, nämligen biodlarcafe i slutet av januari har
vi ställt in. Men vi hoppas att övrig planerad verksamhet kan genomföras
under 2022.
Föreningens uppgift är att tillvarata våra medlemmars intressen som
biodlare. De flesta av oss har biodling som en meningsfull
fritidssysselsättning men några har större biodlingar som
näringsverksamhet. För oss alla är utbildning och mer kunskap viktigt. Det
får vi genom att träffas, diskutera och utbyta erfarenhet, men också
genom utbildning, övningar, föredrag och stärkta nätverk.
Biskötsel och en god omvårdnad ställer hela tiden nya krav. Nya
arbetsmetoder utvecklas hela tiden, inte minst mot bakgrund av
förändringar i miljön. Bisjukdomar, klimatförändringar, markanvändning
och den pågående stora artutrotningen i världen är stora förändringar
som påverkar oss.
I höstas delade Bengt Nihlgård med sig av sina gedigna och givande
kunskaper om bin, pollinering och biologisk mångfald. Det arbetet kommer
att fortsätta i samarbete med Naturskyddsföreningen och andra,
markägare, kommuner och myndigheter.
Arbetet med lägre vinterdödlighet fortsätter också med fokus på rätt
behandling mot varroakvalstret, virus och andra sjukdomar som försämrar
samhällets överlevnad. Ett föredrag om en biodlare som kraftigt minskat
sin vinterdödlighet planeras liksom kunskapsutbyte och praktiska ”lär dig
själv-övningar”.
Göran Borgö
ordf Ölands Biodlarförening
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Lite om Varroakvalstret
Det är så mycket man kan lära sig om hur bisamhället mår genom att bara
studera hur bina beter sig på flustret.
Om man går ut i bigården på morgonen och bara njuter av binas surr och
tittar på flustret och ser att det kommer många bin med stora
pollenklumpar, då vet vi att det finns öppet yngel och att drottningen
fungerar bra.
Och ser man vinglösa bin eller lite svartare blanka bi som inte får komma
in i kupan och de andra försöker köra bort, då har vi alldeles för mycket
varroakvalster och risk att samhället inte överlever om vi inte gör något.

Deformed wing virus (DWV)

Chronic Bee Paralysis Virus (CBPV)

De virus som varroakvalstret har med sig gör att bina blir sjuka och ramlar
döda ned på bottnen och bärs ut av de kvarvarande som senare också dör
utanför kupan.
Därför möts många av en tom kupa med mycket vinterfoder kvar framåt
vårkanten och ibland redan under senhösten.
Läs om behandling av varroakvalstret på vår hemsida och ta dig tid att
delta föreningens varroadag i början av aug
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Om vi ska ha starka samhällen som klarar att pollinera vår
underbara blommande Ölandsflora måste vi ta väl hand om våra
bin.
Och med nya regelverk för bitillsyn måste vi ta större ansvar och
öka våra kunskaper som biodlare.
Kontrollera alltid kvalstermängden och behandla mot varroa vid
behov.
Och köper du samhällen, var noga med att studera Jordbruksverkets kartor så du inte får med dig yngelröta hem.
Och är du osäker, nyligen startat med biodling eller bara önskar ha
någon att prata bin med.
Eller har du hållit på med bin en tid och har erfarenheter att lära
ut.
Gå med i ”Bikompis”, kontakta Anja, 070-582 66 70
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