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REDAKTÖRENS RUTA
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Redaktionen tar tacksamt emot synpunkter på innehållet och förslag till artiklar till kommande nummer.
Medlemsavgiften är 100 kr, vilket innefattar 2 nummer av NordBi-Aktuellt.
Prenumerationsavgiften för enbart tidningen är 50 kr per år.
Obs! Skriv alltid in ditt namn och plusgironummer på inbetalningskortet!
Har du inte betalt medlemsavgiften för 2013 är vi tacksamma om du sätter in den på plusgironummer
625 71 44-3. Tack på förhand!
Detta nummer går ut till cirka 400 adresser. Värva gärna fler medlemmar till föreningen!
Både stora och små gåvor till projektet är välkomna. Vi bugar och tackar alla generösa givare! Tack!
Gör Nordbiprojektet känt genom att sätta vår fina dekal på honungsburken (då kan du lätt höja priset). En kartamed
24 märken kostar 25 kr.
NordBi-Aktuellt erhåller ekonomiskt stöd för utgivningen av EU-medel från
Jordbruksverket (Landsbygdsprogrammet) och från det Nationella Programmet
till avelsverksamheten.
Besök vår hemsida: www.nordbi.org
Hemsidesansvarig: Pär Wissmark

Omslagsbild: Ett nordiskt bi visar sig i sin fulla skönhet. Foto: Lena Lindholm.

Det var en härlig sommar
även om det regnade mycket. Det har
varit ett antal somrar, både soliga och
regniga, jag haft förmånen att jobba
ihop med Sven-Inge Johansson. Så
tog det slut den 7 april medan jag satt
hos honom. Tio minuter tidigare hade
vi pratat om bin och om livet. Tillsammans med Sven-Inge var det roligt
och det blev så mycket gjort. SvenInge, vad jag saknar dig!
Ingvar
Sven-Inge på Vänerns böljor på väg till Lurö 2012.
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DET ÄR INTE ALLTID LÄTT ATT VARA ETT BI

Miljöhoten hänger ständigt över oss – och bina. När vi
hade förbjudit kvicksilverbetat utsäde, fått bort DDT och
PCB trodde vi kanske, att nu var det lugnt. Nu hade vi
lärt oss något om vad persistenta gifter kan ställa till med.
Aldrig mer några sådana dumheter. Så enkelt var det naturligtvis inte. Kemiindustrin ligger inte på latsidan. Nya
gifter som man nu kallar växtskyddsmedel dyker upp.
De vet också att sådana eufemismer som ”växtskyddsmedel” fungerar alldeles utmärkt i deras marknadsföring.
Vi har fått lära oss ett nytt ord: neonikotinoider. Efter
en tids träning så sitter det där. Vi har också förstått hur
otroligt effektivt det är mot diverse insekter. Ett betat frö
innebär ju ”försumbart” små mängder giftsubstans, men
det räcker för att hela växtplantan ska vara förgiftad. En
italiensk forskare fann att bin dog efter att ha sugit i sig
små gutationsdroppar som satt på majsblad, trots att den
enda bekämpning som gjorts var just betning av majskornet.
Så har vi GMO – genmodifierade organismer. Pollen från
sådana får inte finnas i honungen. Nu kanske vi får slippa
detta problem. Motståndet har haft effekt. BASF flyttar
ut sin forskning från Europa, och vi är många som inte är
ledsna för det. Vi kan nog vara överens om att GMO inte
gynnar biodlingen, kanske inget annat heller.
Vi har landskapsomvandlingen som lett till att både
sånglärka, tofsvipa och ett antal andra tidigare vanliga
fågelarter försvunnit. Nyckelpigan, som fanns överallt,
ser man sällan, humlorna har det tufft och fjärilsfaunan
har också minskat. I skogen har bina inte mycket att
hämta. Här i mina trakter breder granodlingarna ut sig
och tar död på det mesta av dragväxter. För många älgar
och rådjur är inte heller bra för bina. Älgen betar av hallonen och rådjuren älskar mjölkörten.
Nu tycks i alla fall inte varroan orsaka lika stora skador
längre här nere i södern. Efter år av vinterförluster har
naturen selekterat fram mera varroatåliga bin. Naturen
är fantastisk! Det gäller att arbeta med naturen och inte
mot. Allt är inte bara negativt och är det vi människor
som skapat hinder och problem så är det ju också vi som
kan göra något åt det. Att lägga om jordbruket till ett
ekologiskt odlingssätt utan kemisk bekämpning borde

kunna genomföras. Ett skogsbruk som sparar mycket
mer naturvärdesträd och inte röjer bort sälg, lönn, lind,
brakved och andra träd och buskar viktiga för alla pollinerare, borde vara ett krav från oss biodlare.
Det som är särskilt glädjande är att både SBR och BF
klart har deklarerat ett engagemang för en levande natur
och mot förgiftning och naturförstörelse, som vi aldrig
sett tidigare. Vad som pågår inom lantbruket är oroande
och oacceptabelt. I senaste numret av Gadden skriver
Johann Lang: ” … landskapet hålls vid liv med frön som
betas med gifter och gifter som sprutas på växterna. Gifter som är mer än 7 000 gånger giftigare än vad DDT
någonsin var. Landskapet är i själva verket gula gravfält för flertalet av våra nyttoinsekter.” Längre fram i
tidningen: ”Genomsnittligt är dessa neonikotinoider runt
100 gånger giftigare för honungsbin jämfört med flera
andra insekticider... De finns kvar i jorden i flera år”.
Även den mest använda pesticiden Roundup får sig en
släng av sleven. ”…försöken styrker tidigare undersökningar beträffande sambandet mellan glyfosat och skador på mitokondrier eller cellmembran…Resultaten av
ett flertal andra publikationer pekar också på skador av
arvsmassan, cancerbefrämjande verkan och störningar i
hormonsystemet…” Dessutom innebär ju användningen
av Roundup, att all växtlighet slås ut och därmed alla de
”ogräs” som skulle göra det möjligt för en mängd pollinerare att överleva.
Är det så att biodlingen kan vara en ögonöppnare och en
murbräcka? Ögonöppnare för dem som tror att jordbruk
måste innebära omfattande användning av farliga kemikalier och en murbräcka genom att vi biodlare tillsammans ställer krav på en frisk och levande natur, där både
bin och andra pollinatörer kan överleva och göra sitt livsviktiga och obetalda jobb för vår överlevnad.
Nu har vi fått en styrelse i SBR som har en helt annan
förståelse för de viktiga naturvårdsfrågorna. Biodling är
en del av den levande naturen. Allt hänger ihop och bina
är en del av en fungerande natur. Den 1 juni kommer hela
SBR-styrelsen till Lurö, vilket är en glädjande signal om
förståelse och intresse för vad Projekt NordBi gör och
betyder. - Ingvar Arvidsson

Det nya nordiska biet
Det är inte bara Moderaterna som är nya. Det nordiska
biet vi bedriver avel på är just det Nya Nordiska Biet.
Vad menar vi med ”nya”? I mer än 20 år har vi aktivt bedrivit information om det nordiska biets goda egenskaper och försökt ta död på de illasinnade rykten som länge
spritts om vilka dåliga egenskaper det nordiska biet har.
Är det något som biodlare tror sig veta om det nordiska
biet är att det först och främst är ett ilsket svårhanterligt
och svärmtokigt bi. Varför har inte vår information gått
fram trots alla artiklar, broschyrer, bigårdsvisningar och
föredrag vi hållit?
Vi tror att vi måste klart betona att det bi vi har och som

vi arbetar med är något helt annat än det som så många
biodlare tror sig känna. Detta aggressiva bi är det gamla
mörka bi som är inkorsat med diverse importerade biraser och är allt annat än det egentliga nordiska biet. Det
Nya Nordiska Biet är något helt annat, något Sveriges
biodlare måste lära att känna. Samtidigt är det det ursprungliga, lugna, produktiva bi som under tusentals år
har finslipats och anpassats för vårt klimat och våra dragförhållanden. På samma sätt som carnica har anpassats
till de södra Alperna och ligustica till Italiens tidiga vårar
och heta somrar.
Det Nya Nordiska Biet är något vi kan vara stolta över!- IA
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PLANER FÖR VITÅDALENS NORDBIOMRÅDE

Arbetet med Nordiska bin i Vitådalen går oförtrutet vidare. Sommaren 2012 gjorde vi en satsning för att höja
rasrenheten i området. Med hjälp av drottningceller som
vi hämtade hos Per Ruth och Sven Carlsson i Västerbotten bytte vi ut drottningar från samhällen med sämre
vingindex. Vi gjorde också ett antal avläggare för att
utöka antalet samhällen. Många av dessa fick dock slås
ihop innan invintring, eftersom de under en kall och regnig sommar inte hann växa sig tillräckligt starka. Totalt
invintrades 50 samhällen i Vitådalen. I skrivande stund
(24/3) är det självklart omöjligt att sia över hur övervintringen har varit och än är det många veckor av vinter
kvar. Vintern har varit jämnkall och snörik. Rensningsflygningen har ännu inte ägt rum och den får gärna dröja
ett bra tag till. I slutet av februari hade vi några för årstiden ovanligt varma dagar med temperaturer upp mot
sju plusgrader. Jag passade då på att besöka bigårdarna,
för att inspektera att allt var som det skulle. Med hjälp
av en smal slang som stacks in genom flustret kunde ett
svagt och behagligt brus höras inne i samhällena. Allt
verkade vara i sin ordning och det fanns inga tecken på
att de skulle ha varit störda av något eller att de skulle
vara utan mat.
Planen inför sommaren 2013
De yngelfria perioderna som blev följden av drottningbyten med hjälp av kläckfärdiga puppor kostade mycket honung. Under kommande sommar ska därför honungsproduktionen prioriteras. Jag planerar därför att i
möjligaste mån ge samhällena lagom med utrymme under våren så att de kan växa sig starka till honungsdraget.
Starka samhällen som tidigt visar tecken på svärmtendens kommer att delas och på så sätt generera några nya
samhällen. Parallellt med denna delning kommer jag att
bedriva en egen drottningodling, för att på så sätt få koll
på vilka drottningar som träder in i de nya samhällena,
samt för att den yngelfria perioden ska bli så kort som
möjligt. Ett mindre antal drottningar för försäljning kommer också tas fram. Jag hoppas kunna hämta kakbitar
med ägg från Västerbotten eller Jämtland och odla på
dessa, på så sätt undviks inavel. Vårt eget Nordbiområde bör nu enligt all logik erbjuda en hyfsat bra genetisk
mångfald och en förhållandevis bra rasrenhet. Vi tror att
inflygningen av drönare från andra områden är liten, men
vi kommer för den skull att fortsätta med att hjälpa biodlare i omkringliggande områden att satsa på nordiska
bin.
Stort intresse för Nordiska bin
Intresset för nordiska bin här uppe i Norrbotten är stort.
Då man som vi, ligger i gränsområdena till var biodling
överhuvudtaget är möjlig, blir kommer vårt nordiska bi
särskilt till sin rätt. Flera biodlare från Norrbottens nordligare delar har hört av sig och vill köpa samhällen och
drottningar. Även biodlare från Norra Finland har hört
av sig i samma ärende. Min egen biodling är inte i fas
för sådan produktion och även om jag kommer att leverera några samhällen så svarar det inte mot det behov
som finns. Det känns tråkigt att inte kunna hjälpa till när
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intresset finns. För biodlare som kommer från garanterat varroafria områden finns dock möjlighet att komma
till vårt område med egna parningskassetter och att para
sina drottningar hos oss. För den som inte har material att
själva odla upp drottningarna borde puppor från Västerbotten vara ett bra alternativ. På agendan inför sommaren
finns också att i samarbete med Norrbottens drottningsodlingsklubb bjuda in till en öppet-hus-dag med tema avläggarproduktion och drottningodling i våra bigårdar. Vi
hoppas och tror att en sådan dag ytterligare kommer att
öka intresset för våra fina bin.
Gunnar Jonsson för Vitådalens nordbiområde

NORDISKA BIN
i mer än 100 år

På min gård i Stavershult i norra Skåne har det funnits
bin i min släkt i 107 år. Min morfar Gottfrid Larsson
köpte gården 1906. Han hade många bisamhällen. På
1920-talet hade han ett 40-tal samhällen. De flesta av bihusen var trågkupor med 4 samhällen i varje. När min
mor Elin var liten fick hon tillsammans med sin lillebror
Ejnar vakta bina i svärmtiden. De skulle också vakta
hönsen så de inte gick i havreåkern. Som belöning fick
de honung från var sin trågkupa –alltså från 4 samhällen.
På den tiden var det ljungmarker så långt ögat kunde nå.
Min mor gifte sig 1935 och tog då över gården tillsammans med sin man Bror Karlsson, som också blev biintresserad. Under de omtalade krigsvintrarna 1941-42
var det minus 35-40, så han valde att sätta in bihusen i
källaren för att de skulle klara sig.
Jag, Boris Karlsson, föddes 1946. Redan vid 6 års ålder
satte jag ut tomma bihus med utbyggda kakor i för att
fånga svärmar. När jag var 9 år frågade min far om jag
kunde skatta bina, för han var tvungen att ta in skörden.
Iklädd regnställ och gummivantar, en slöja som min mor
sytt av en gardin, gick jag lite darrig i benen till bina.
Jag skulle låta bina behålla 5-6 ramar med honung för
övervintringen. Det doftade ljunghonung i hela bihuset
I början av 1960-talet hade jag 40 bisamhällen. Då fanns
det fortfarande svärmar av nordisk bin, som kom till mig,
som var mycket bra och överlägsna alla andra raser. På
1970-talet sände jag drottningar till Hilding Gustavsson
i Yttertavle för renparning. Jag importerade också ”bruna” drottningar från Norges Birökterlag fram till 1982.
Mina stavershultare har sitt ursprung i de norska bina.
Gösta Berg sände mig många drottningar 1967-68.
Dessa bin var rätt gråa till färgen. När det var 10 ramar
fulla med bin var det dags för dessa att svärma. Det var
godmodiga bin. På 1970-talet fickjag drottningar från
Axel Olsson på Orust. Dessa bin var mycket bra. Från
1990 har jag renapart på Lurö och Djurö. Idag renparar
jag också lite drottningar hemma i Stavershult.
Hälsningar
Boris Karlsson

DALSLAND GÅR MOT EN NY SOMMAR
Mars är väntans tider. När är det lämpligt att göra första
kollen och se om samhällena lever? Förra vintern överlevde alla 67, men om detta ska upprepas är för tidigt att
säga. Det har varit en stabil och bra vinter med måttlig
kyla och måttligt med snö. Någon omfattande bidöd på
grund av vintervädret bör inte ha skett. Det är dock för
tidigt att spika sommarens avelsarbete, men än så länge
utgår jag ifrån att allt är frid och fröjd och allt avelsmaterial är vid god hälsa och styrka.
Ett stort intresse för en drottningodlingskurs har visat sig
finnas här och jag hoppas det ska resultera i fler duktiga
odlare av nordiska drottningar. Det behöver vi. Listan på
drottningbeställningar är redan lång.

Parning på Lurö och i Vitsand
Det blir parning på Lurö som vanligt samt under senare
delen av sommaren i Vitsand hos Inger Bengtsson. Drönarlinje på Lurö blir troligen Noris, men det är säkrast att
först se hur övervintringen gått innan man bestämmer sig
för gott. Noris är den linje som helt oväntat dök upp hos
Boris Karlsson som svärm och visade sig vara ett mycket
intressant nordiskt material när det gäller vingvärden och
egenskaper. Reservlinje är Hjoggböle.
Drottningodlingen kommer att bedrivas från så stor del
av mitt avelsmaterial som möjligt. Det gäller ju att behålla bredden. Här är det viktigaste av avelsmaterialet
som finns hos mig och Sven-Inge Johansson:

Potentiella avelsdrottningar 2013
Kupa Drottning-ID Linje

Moder

Hö1
Hö5
B1
K6
F5
Mo11
R2
E4
C1
C3
G6
H1
F10
B3
K11
H2
H3
F2
F3
H8
F4
Mo13
Mo14
C2
L4

IA10309		
IA11801 (100)
BK1041		
BK1041		
IA11114 (100
BK11101 (96)
BK11601 (92)
BK1041 (96)		
IA11114 (100)
IA11114 (100)
IA09502		
IA09502 (95)
PR10101 (100)
IA11807 (100)
IA11807 (100)
IA11807 (100)
IA11807 (100)
IA0877		
IA10305		
IA10305 (92)
IA09808		
IA09508		
IA09508		
IA10307 (100)
IA10307 (100)

IA11801
IA12317
BK11601
BK11101
IA12318
IA12323
IA12325
IA11180
IA12147
IA12146
IA10806
IA12307
IA11255
IA12301
IA12306
IA12308
IA12309
IA10601
IA11253
IA12310
IA10254
IA11913
IA10306
IA12148
IA11104

Bön2		
Bön2		
Noris 1
Noris1		
Noris41
NorisK6
NorisB1
Noris1		
Noris41
Noris41
Värmdö
Värmdö
Hjoggböle
Hjoggböle
Hjoggböle
Hjoggböle
Hjoggböle
Bygdeträsk
Sikås		
Sikås		
Föllinge
Enerup
Enerup
Flekkefjord
Flekkefjord

Parning

Bedömning

L11
5535
L12
L11		
5534
L11		
5532
L12
L12
L12
L11
L12
L12
V10		
5534
V12
L11				
L12
L12
V12
L12
V10		
3534
L11		
5534
L12
V10		
3433
L11 		
5534
V10		
5534
L12
L11

Vingvärde

5

1,42/-5,1 100

5
5

1,45/-4,9 92
1,51/-5,6 96

1,57/-4,5 95
3
1,49/-4,3 100

5
5

1,39/-3,3 100
1,50/-3,7 92

5
3
3

1,53/-4,1 92
1,60/-5,0 95
1,54/-4,0 96

Övrigt intressant avelsmaterial: 10 st norska drottningar av 2 olika linjer, Olasbyn från
Håkan Rönnberg, Baggön och Bjurholm från Per Ruth, Krokvåg
Flera ungdrottningars samhällen är inte mätta än, men
moderns procenttal står inom parentes efter hennes ID.
En liten förklaring till siffrorna: Parning har skett på två
ställen L= Lurö, V=Vitsand, därfter årtalet. Egenskapsiffrorna visar: först siffran för svärmningstendens. Två
samhällen har satt viseceller (en trea), men det är drottningar födda 10. Temperamentet är 4 eller 5. Kakfastheten är i regel en trea. Skörden är i de flesta fall över
bigårdsgenomsnittet. Sista siffran visar, att i 3 samhällen
har det hittats kalkyngel. Vingvärdet visar cubitalvärdet/

diskoidalvinkeln (skall vara negativ) och hur många procent av provet som ligger inom de gränser vi bestämt.
Alla avelssamhällen ska ligga över 80 procent.
De norska drottningarna ska först vingmätas och bedömas innan de ev tas in i avelsarbetet. Som synes ovan
är det ingen brist på avelsmaterial. Det gäller att spotta i
nävarna och se till att omfattningen på sommarens avelsarbete blir så god, att det leder till ett viktigt steg framåt
för det nordiska biet i Sverige.
Ingvar Arvidsson
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FRÅN VÄSTERBOTTEN INTET NYTT… (?)

Vad händer inom nordbiprojektet i Västerbotten den kommande säsongen? Förhoppningsvis inget dramatiskt, förhoppningsvis inga varroautbrott, förhoppningsvis ingen bidöd, förhoppningsvis ett ökat drottningodlande och förhoppningsvis fortsatta avelsframsteg. Det långsamt framskridande biologiska hantverk, som
ett avelsarbete innebär, ger inga braskande kvällstidningsrubriker, men det Nya Nordiska Biet vinner terräng,
sakta men säkert.
ning kostade vanligen mellan 4:75 och 7 kr men för en
Är hunden elak?
Medan jag letar inspiration till den här artikeln bläddrar äkta krainer kunde man få betala hela 8 kr. En obefruktad
jag i några gamla årgångar av Bitidningen från krigsåren. drottning kostade omkring 3 kr. Även om nämnda raI juninumret från 1939 saxar jag några rader ur en artikel ser dominerar utbudet 1939 så annonseras även nordiska
om biraser avsedd för nybörjare skriven av Carl Kjellén; drottningar. Från Norges Dronningavlsstasjon kan man
”Vårt nordiska bi har mörk färg. Därför hänföras numera köpa ”Mörke brune” för 5 kr, ”Brune av nordisk höifjellalla mörka bin till den nordiska rasen… ” Idag vet vi att stamme” á 6 kr samt kaukasiska parade med mörka för 6
detta har medverkat till de nordiska binas dåliga rykte. kr. En svensk annonsör säljer ”mörka bidrottningar” en
De ilskna bastardbina var ju också ofta mörka och svå- annan ”nordiska”. Man förstår att resultatet av all denna
ra att utseendemässigt skilja från nordiska bin. Att alla drottninghandel blev en genetisk soppa som spreds över
mörka, ilskna bin är av nordisk ras tycks än i dag vara hela landet. Ur denna har vi lyckats identifiera och isoen uppfattning som lever kvar i vissa kretsar. Att infor- lera det vi idag förvaltar som det nya nordiska biet. Det
mera bort detta tycks vara svårt. Jag erinrar mig en be- är en bra början men mycket återstår innan vi är på fast
rättelse från en polisman som i egenskap av hundförare mark i räddningsarbetet.
Renparningsområden, möjligheter och hot.
besökte en förskola för att berätta om sitt yrke och visa
sin snälla schäfer för barnen. Han berättade utförligt om I Umeåområdet norr om Umeälven har vi nu en klar dositt jobb och poängterade särskilt att hunden var mycket minans av vårt nordbimaterial. Både i Ultervik och Tasnäll men kunde ta fast en bov om han fick det rätta kom- velsjö tycks vi kunna fripara utan större risk för inkorsmandot. Sedan barnen fått bekanta sig med hunden så ning. Vi hoppas att området kring Täfteå och Sävar också
frågade polisen om det var något mer de ville veta som ska förbli ”nordiskt” trots att vår man Thomas Nihlén
han inte berättat. En liten grabb med vissa koncentra- flyttat därifrån. Om utvecklingen fortsätter kan vi kantionssvårigheter frågade ivrigt: ”Ä hunn elak?” Informa- ske snart betrakta hela Umeå kommun norr om älven
tion är svårt. Det påminns vi alltför ofta om även när vi samt Vindeln som ett nordbiområde. I Skellefteå domiförsöker sprida kunskap om det nordiska biet. Kanske nerar carnica och där bedriver Olle Boman & co också
är det dags för en liten namnjustering. Varför inte börja ett avelsarbete med den rasen. I området mellan städerna
använda benämningen ”Det Nya Nordiska Biet” för att finns båda raserna representerade, men avstånden melbetona att vi nu förpassar alla ingrodda missförstånd till lan bigårdarna är i allmänhet så stora att problem med
raskorsningar kan undvikas. I Malå bedriver Bernd Klotz
historiens mörker.
Vidare skriver Kjellén: ”Men svensken har ofta varit ett avelsarbete med norsiska bin.
svag för allt utländskt. Detta gäller inte minst utländska Det finns dock ett hot mot den här positiva utvecklingdjur av alla slag… På samma sätt har det varit på bi- en av rasområdena som jag ser det och det är risken att
skötselns område. Man har läst och hört talas om vilka Jordbruksverket slopar alla restriktioner vad gäller flytt
förträffliga egenskaper den och den birasen äger och så av bin. Från flera håll, bl a från vår egen organisation,
har man satt igång med köp och import. Författaren är har det protesterats mot planerna på att helt slopa vardock inte negativ till biimport men här tycker jag att han roazonerna. Som vi ser det finns det flera anledningar att
trampar i klaveret när han skriver: ”Liksom all djurim- behålla flyttrestriktioner i norra Sverige. Blir det fritt att
port varit till mer gagn än skada så torde det också ha sprida bin och drottningar kommer det att bli svårare att
varit med biimporten. Hade inte denna import kommit upprätthålla renparningsområdena. Så länge man är häntill stånd så hade kanske våra inhemska bin varit s.a.s. visad till det lokala utbudet av bin är det lättare. Svensstelbenta av inavel.” Med facit i hand är väl sanningen ken, och dit räknas ju även västerbottningen, har ju som
snarare att utan denna import av andra raser hade förut- sagt alltid varit svag för allt utländskt.
Årets avelsdrottningar
sättningarna för ett framgångsrikt avelsarbete med vår
inhemska biras varit betydligt bättre. Dock revanscherar Av de avelsdrottningar som är listade i tabellen har någhan sig med slutorden: ”Men den nybörjare, var han än ra tidigare använts i vårt avelsarbete. Dessa är tidigare
bor, som börjar sin biskötsel med de nordiska bina, han vingmätta. För de övriga har vi inga vingmätningsresulskall inte behöva ångra detta sitt val.” Så långt Carl Kjel- tat men de kommer att mätas så snart vi vet vilka som
övervintrat. Vanligen väljer vi ut drottningar som ska
lén, 1939.
vingmätas året efter tillsättningen baserat på bedömningMassiv import
Jag kollar annonserna i samma tidning. Under rubriken en av deras bruksegenskaper. Det kan dock förekomma
”Bin och Drottningar” utbjuds exempelvis bidrottningar att vi tar med sådana som representerar ursprung som
av alpin, kaukasisk och amerikansk guldgul ras samt vi håller på att förlora eller drottningar som uppkommit
äkta italienska och äkta överkrainer. En befruktad drott- efter stilla byten etc.
6

Möjliga avelsdrotningar 2013.
Id

Ursprung

Mor

Parning

Bedömning

G-värde

Ägare

PR 09901
PR 11132
PR 11133

Baggön
Baggön
Baggön

Okänd
PR 07901
PR 07901

Ultervik
Ultervik
Ultervik

55355
54355
55335

100
?
?

Per Ruth
Per Ruth
Per Ruth

PR 10901
KD 0831
PR 11103

Bygdeträsk
Hammerdal
Hammerdal

PR 06116
PB 0617
KD 0831

Ultervik
Länglingen
Ultervik

553-5
54344
55345

96
92
?

Per Ruth
Per Ruth
Per Ruth

PR 11111
PR 11112
PR 11114
SC10124
SC10226
SC10234
JW 11918
JW 87
TN 10207
PR 11122
PR 12962
SC 10212
SC11111
SC11210
SC11214

Hammerdal
Hammerdal
Hammerdal
Hjoggböle
Hjoggböle
Hjoggböle
Okänt
Okänt
Skedvik
Solberg
Solberg
Stavershult
Stavershult
Stavershult
Stavershult

PR 08539
PR 08539
PR 08539
SC08201
SC08201
SC08201
Okänd
Okänd
TN 08005
PR 09236
PR 09236
SC 08106
SC08106
SC08106
SC08106

Ultervik
Ultervik
Ultervik
Ultervik
Holmön
Holmön
Bjurholm
Bjurholm
Ultervik
Ultervik
Ultervik
Holmön
Ultervik
Ultervik
Ultervik

55345
55335
55335
55--5
55--4
55--5
54355
532-5
55325
54355
55345
54245
45445
45544
55544

?
?
?
90
90
100
?
100
?
?
?
93
92
97
93

Per Ruth
Per Ruth
Per Ruth
Sven Carlsson
Sven Carlsson
Olle Nygren
Per Ruth
Olle Nygren
Per Ruth
Per Ruth
Per Ruth
Olle Nygren
Sven Carlsson
Sven Carlsson
Sven Carlsson

Per Ruth				
per.ruth@sofiehem.ac

Drottningar
till salu
De drottningar vi producerar går i första
hand till renparningsområden, testbiodlare, avelsodlare.
Men vi försöker få fram tillräckligt för alla som
är intresserade. Ni som inte har renparningsförutsättningar kan bli bra ambassadörer för
det nordiska biet genom att visa det för andra
biodlare i er trakt.
Vi hoppas att vi ska bli allt fler som odlar nordiska drottningar. Hittills har efterfrågan varje år
varit större än tillgången,
Nedanstående 2 personer kan leverera men
också förmedla drottningar från andra drottningodlare:

Per Ruth

Mellanbågen 14
907 38 UMEÅ 090-770825, 070-5692411

Ingvar Arvidsson

Ängemyrsgatan 5
666 31 BENGTSFORS 0531-32178, 070-6839517

Från ett vintrigt

VITSAND

Vi har haft en fin vinter med ca 40 cm snö som har legat
hela vintern. Som det ser ut nu så får vi vänta på våren
ett tag till.
I fjol hade föreningen kurs för nybörjare och en drottningodlingkurs. Så det var flera utav dom som gick nybörjarkursen som skaffade sig bin. Drottningodlingkursen
var upplagd på så sätt att den första träffen handlade om
vilka material man behöver, göra en kursplan och biologin. När man börjar att odla drottningar då måste man ha
en avelsplan, vilka kriterier man ska gå efter.
Andra gången var det larvningdags och hur man kan använda NCkasetten. Sedan var det bara att gå hem och
prova. Två utav dom var här och parade och fick bra
parningsresultat .
Parningsresultatet var inte det bästa – ca 70%. Och under
juli månad regnade det som vanligt. Hur det blir i år med
parningen här är inte bestämt ännu. Jag har dessvärre
fått mer och mer ont i mina knän, så jag har bestämt att
operera ett av knäna.
Som en följd härav kommer det att bli Karl-Gustav som
får göra det mesta. Om Ni vill komma och para här i
Vitsand måste Ni ringa först. 0560-30091.
Inger Bengtsson
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DET MÖRKA BIET I TYSKLAND

En gång i tiden fanns det mörka biet, Apis mellifera mellifera, i Centraleuropa norr om Alperna, från Frankrike,
de brittiska öarna, Centraleuropa, Skandinavien till Ural,
men under de senaste 100 åren är dess historia mestadels
negativ och tragisk. I alla dessa länder blev det nästan utrotat pga import av utländska bi (carnica, ligustica, buckfast, caucasica). I Tyskland blev det helt utrotad, i andra
länder som Sverige har det räddats från utrotning tack
vare ett värdefullt bevarandearbete av avelsbiodlare.
Det började med norska drottningar
År 1983, då en 18-årig ung biodlare, fick jag för första
gången höra talas om det nordiska biet. Genom publikationer av professor Ruttner och personlig kontakt med
honom, fick jag veta, att man redan då kunde få tag i det i
Norge. Jag kontaktade Norges Birökterlag, och tack vare
Odd Rosenbergs hjälp fick jag faktiskt min första rena
melliferadrottning.
Detta är nu länge sedan, men min kärlek till det mörka
biet upptändes och har bevarats till i dag. På min lilla
bigård med upp till 20 bisamhällen i norra Tyskland nära
Kiel, bara 1 timmes bilresa från Danmark, har mellifera
hållit intåg för all framtid. Under tiden har jag fått fler
kontakter till uppfödare i Danmark, Finland och i synnerhet i Sverige. Från dessa länder fick jag nog de bästa
avelsdjur som finns kvar av nordbi idag. I synnerhet gör
mig linjerna Läsö, Bygdeträsk, Hammerdal och Enerup
varm om hjärtat.
Även från andra länder, fick jag melliferamaterial, såsom
Polen och Österrike, men de morfometriska mätningarna
och det visuella intrycket visade, att dessa mörka bin
redan blandas genetiskt, antagligen huvudsakligen med
carnica.
I motsats till den utbredda uppfattningen bland tyska
biodlare, är det svenska nordbiet ett extremt milt, hårt
arbetande och robust bi. Slöjan använder jag inte, men
rök skall alltid ges, eftersom det mörka biet är vanligtvis
ganska rörligt på vaxkakan och styrs bra med rök. På
min bigård arbetar jag med Dadantkupan, som nordbiet
fyller utan problem. Redan i maj, med tidigt drag från
raps och fruktblomning, är de starka bisamhällena klara.
Även i maj börjar jag min drottningodling. Drottningar
friparar jag fortfarande och resultatet med avseende på
blandning med främmande drönare är mycket olika. Av
denna anledning använde jag de senaste tre åren även
en inseminationsenhet, som ska användas även i år. Här
vill jag bekanta mig ytterligare i ämnet för att säkerställa
åtminstone för mig själv ett visst fortbestånd av ett rent
mörkt bi under en viss tidsperiod.
Allt fler nordbiodlare i Tyskland
Sedan mitten av 1990-talet, med tillkomsten av internet
och min hemsida www.nordbiene.de , har intresset för
det nordiska biet ökat gradvis i Tyskland. Jag var faktiskt
den som först publicerade artiklar om det mörka biet,
som sedan spritts via Internet i Tyskland. Under tiden har
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det fått en hel del uppmärksamhet tillbaka i Tyskland:
anhängarna fortsätter att bli fler och i biodlingstidningar
kan man åter igen läsa om det nordiska biet. Men det
är främst hobbybiodlare och mestadels nybörjare som är
intresserade av bevarandeidén och alltmer visar intresse
för det ursprungliga inhemska biet i Tyskland. Det finns
fortfarande ännu inga verkliga storbiodlare, som vi finner när det gäller carnica och buckfast, eller som man
finner i Sverige och Norge.
Det allmänt spridda ”lantbiet” i Tyskland har huvudsakligen carnicakaraktär, men alltmer med inslag av buckfast. Dessa bin bearbetas avelmässig i yttäckande ”storavelsprogram” och trimmas till massdrag. I motsats till
dessa är nordbiet för mig mera som ett slags vilda djur,
med oförstörda, robusta funktioner och jag vill att det
förbli så. Särskilt nära mitt hjärta, naturligtvis, är att bevara denna underart i de områden där det förekommer
idag i sin ursprungliga form. I så stor utsträckning som
möjligt vill jag undvika inavel, som vi tyvärr kan se inom
carnicaaveln.
Målet är att bli självförsörjande i Tyskland
Men också ett”återinförande” av mellifera i Tyskland är
enligt min mening ett önskvärt mål. Men förutsättning
måste vara ett minsta antal kvalificerade biodlare och bisamhällen. Dessutom, naturligtvis, måste det garanteras
säker parning av mörka bi. Tyskland är ett tätbefolkat
land, och biodlare med olika raser är representerade över
hela landet. Enligt min bedömning är det nästan omöjligt att hitta ett särskilt renparningsområde för den mörka
biet. Det enda sättet att säkerställa renheten av linjerna är
helt beroende på att finna en säker öparningsplats samt
använda instrumentell insemination. Flera biodlare har
redan börjat, bland annat författaren, att använda artificiell insemination av mellifera, men för en stabil population i detta avseende behöver det skapas ett samarbete
med flera biodlare. I Tyskland diskuteras det också landparningsplatser med en bifri radie av mist sex kilometer.
Men studier har visat att ingen av dessa landparningsplatser, inte ens i bergen, är verkligt säker för inflygande
främmande drönare. Det skulle sannolikt resultera i en
långsam, knappt märkbar ”infiltration” av främmande
drönare, som skulle leda till en kvardröjande hybridisering, liknande den vi har sett, till exempel med det österrikiska beståndet av ”Braunelle”.
Dessutom måste man också bestämma vilka linjer av
det mörka biet, som kan användas som grund för fortsatt
avel för återinföring. Enligt min mening är renhet mycket viktigare än binas ursprung. Enligt mina undersökningar av vingindex och ytterligare forskning i Europa,
så bör bara 4 regioner nämnas där oblandade mörka finns
kvar: Skandinavien, Irland, Bretagne, och möjligen Ural.
Alla andra härkomster och linjer (t.ex. Kampinoska, Augustowska från Polen, Österrike, Schweiz och England)
är mer eller mindre hybridiserade. Därför tror jag man

Ett vackert nordiskt bi i Tyskland

Halmkupor av en modell, som tidigare varit vanlig i Tyskland.
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Kais bigård utanför Kiel
bör använda avelsmaterial från de första 4 regionerna,
företrädesvis från Skandinavien.
I Tyskland har vi ännu inte än kommit så långt. Vi kan
lära oss mycket från odlare i Sverige. Projekt Nordbi är
en bra förebild hur det mörka biet kan skyddas, bevaras och spridas. Idag är många unga biodlare i Tyskland
intresserade av mörka biet. Jag får många förfrågningar
om melliferadrottningar, som jag naturligtvis inte kan
tillfredsställa. Många biodlare använder därför för närvarande originaldrottningar och låter dem friparas. Resultatet blir då en mellifera F1, också ett bra bi, men bara
ett ”halvt” mörkt bi. Andra skaffar mörka drottningar av
tvivelaktigt ursprung, i hopp om att något av melliferaarv ska finnas i det.
Tack för de nordiska bina
Varje gång jag tittar på det rena mörka biet av svenskt
ursprung, drabbas jag av en känsla av uppskattning över
denna unika varelse. Jag ser de svarta, klumpig bina,
några lastade med pollen, andra med nektar, och jag uppskattar vårt inhemska landskap och vårt inhemska bi som
fyller en så viktig uppgift i vår natur: pollineringen av
våra inhemska växtarter. Allt mitt arbete i bigården syftar
till att dessa bin ska må så bra som möjligt. Jag ger dem
”boningsrum”, förser dem med mat i tid och skyddar dem

Bevarandearbete för gammelskog.

från parasiter. Behandlingen av dessa samhällen sker så
milt och vänligt som möjligt, och mina Nordbin tackar
mig med mildhet och hälsa. Samtidigt tänker jag på det
vackra Sverige, landet mina förfäder kommer ifrån, de
många sjöarna och oändliga skogar och orörda natur. Så
hälsar jag alla biodlare i Sverige och tackar alla som arbetar så effektivt för att bevara och sprida vårt mörka bi.
Kai-M Engfer, www.nordbiene.de

Kai med odlingsram

Gör ett KLICK för gammelskogen. Det kostar inget. Gå in på stiftelsen naturarvets hemsida naturarvet.se och
läs om stiftelsens arbete som bevarar gammelskog för framtiden. Stiftelsen köper med hjälp av sponsorspengar
avverkningshotad gammelskog. Just nu håller man på att köpa en skog i Ale kommun. Genom gammelskogen
bevaras våra bins naturliga livsmiljö.
Gör ett klick idag. – Med vänliga hälsningar Hans Herdegen
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