Anteckningar vid möte med umeåortens drottningodlare 17 maj 2016.
Närvarande: Eva Salander (ES), Sara Sandström (SS), Sofia Ninnes (ÖX), Sven Carlsson
(SC), Tomas Jonsson (TJ), Åke Jonsson (ÅJ), Olle Nygren, Claes Dahlgren, Mats Sundling
och Per Ruth (PR). Förhindrad: Anders Lundstedt (AL).
Avelsmaterial
Vi gick igenom våra aktuella avelsdrottningar för utbyte av odlingsmaterial.
Drottning

Ursprung

Ägare

ES14203

Hammerdal Eva

93 %.

ES 14101

Solberg

Sara

93 %.

SS 14101

Hammerdal Sara

93 %

SC 14124

Hjoggböle

Sofia

100%

PR 13314

Baggön

Sofia

97%

SC14109

Hjoggböle

Sven

97 %

SC14111

Hjoggböle

Sven

96 %

PR 14243

Bygdeträsk Åke

100 %

ÅJ 14901

LäUG 9308 Åke

100 %

PR 13110

Bjurholm

Per

100 %

PR 13130

Bygdeträsk Per

100 %

PR 14862

Bygdeträsk Per

93 %

SC 12132

Hjoggböle

89 %

Per

G-värde

Parningskupor
Vi gick igenom behovet av apideor. Många är slitna men vi bedömde att vi bör klara ännu ett
år utan nyinköp. De apideor vi förfogar över fördelar sig så:
Per 90 st., Sven 50 st., Eva 40 st., Sara 35 st., Tomas 25 st., Åke 20 st., Anders 15 st.
Vingmätningar
Sven presenterade det nya mätprogrammet ”Vingmell” och Sofia sin manual för montering av
vingar. Sofia skickar manualen digitalt.

Drottningodling / -priser mm.
Efterfrågan på drottningar är fortsatt stor och vi hjälps år efter bästa förmåga att täcka
efterfrågan. De som har drottningar att sälja kontaktar Per som har en aktuell beställningslista.
Per hade en drottningodlarkväll i föreningens regi varvid det uttrycktes önskemål från några
intresserade att vara med vid de praktiska momenten. Per kontaktar dessa i samband med
odlingsstarten.
Priset på drottningar efter kontrollerade mödrar är 500 :- (inkl moms) för holmöparade. För
motsvarande drottningar parade i reservat / renparningsområden föreslogs 400 :- (inkl.
moms).
Drottningar till reservat och renparningsområden subventioneras med 200 :-. Drottningar till
testserier (minst 6 st.) subventioneras med hela beloppet. Drottningar efter kontrollerade
mödrar som behålls av drottningodlaren (potentiella avelsdrottningar) betalas av projektet.
För vix-mätningar betalar projektet 100 :- / prov (50:- för montering + 50 :- för
databearbetning). De som enbart monterar kan alltså tillgodoräkna sig 50:- / prov.
Utbetalning av subventioner mm görs efter redovisning efter säsongen. Datum meddelas
senare.
Registerkort
Per demonstrerade registerkorten så att alla kan fylla i dem efter säsongens slut. De som äger
den aktuella avelsdrottningen svarar för att alla uppgifter noteras.
Läget i nordbiområdena
Vi gick igenom tillståndet i våra områden, Tavelsjö, Sävarådalen, Ulterviksområdet,
Hästliden och Holmön. Konstaterades att Ultervik fortfarande är osäkert som parningsplats då
det finns okontrollerade samhällen i periferin (bl.a i Anumark). Holmön rekommenderas som
parningsplats även i år. Där har 8 samhällen överlevt vintern. 15-20 samhällen skulle vara
möjligt i den framtida planeringen för genpoolen. Hur Olle ska ersättas för sitt arbete är under
utredning. Tavelsjö och Sävar tycks fungera tillfredsställande. Sven presenterade sina planer
för framtida odling där Hästliden och Västerbäck (Vännäs) ingår som parnings- respektive
övervintringsplats.
Övrigt
Vi gick igenom ett par olika typer av skötselkort. Per skickar dessa via e-posten.
Mötet avslutades.

Vid protokollet

Per Ruth

