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Omslagsbilden: Ett nordiskt bi i full färd att samla pollen så sent som den 31 oktober. Foto: Robert Svensson

Våra genpooler
Idén med att skapa genpooler för det nordiska biet var att säkra det genetiska materialet genom att
etablera bigårdar med vårt värdefullaste material på säkra ställen som öar. Avsikten var att bygga upp
bigårdar med upptill 20 samhällen. Detta arbete har inte varit så framgångsrikt som vi önskar – ännu.
På Holmön utanför Umeå har vi hållit på i flera år och varit på god väg mot vårt mål. Men vi drabbades av stora
vinterförluster vid ett tillfälle och nu senast har vi fått problem som vi inte kunnat lösa än (Se Per Ruths artikel).
Drottningar vi parat där har vid vingmätningar visat på påverkan av oönskade drönare. Var dessa kommer ifrån
och var de kan finnas på ön vet vi ännu inte.
På Koster utanför Strömstad var vi på god väg att bygga upp en genpool och var uppe i ett tiotal samhällen, där
vi samarbetade med två mycket engagerade biodlare. Det såg mycket lovande ut när det tillkom en tredje
biodlare. Denne accepterade att ha nordiska bin i de samhällen han planerade att flytta ut till Koster, men
plötsligt ändrade han sig och bestämde sig för en annan ras. Allt arbete och hela satsningen ser nu ut att gå till
spillo.
Även i Stockholms skärgård har det pågått etablerande av ett par genpooler, men resultatet har inte visat sig än.
Men vi ger oss inte!
Ingvar
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Välkommen till
Vår Nordbikonferens
På Hotell Mittlandia i Ånge 7-8 mars 2020
Samt kallelse till årsmötet 7 mars kl 17
(Valberedning Gunnar Jonsson, gunnar.jonsson@ltu.se 070-2586310, Per
Thunman pgthunman@hotmail.com 070-9317833, 08-7180232)

Som alltid bjuder vi på ett spännande och intressant program.
Programmet får du vid anmälan till ingvar.arvidsson@telia.com eller
vid förfrågan efter nyår.
Anmälan senast 14 februari.
Rum och ev specialkost bokar du hos hotellet info@mittlandia.se, tel 069012420

Vi ser fram emot att få träffa Dig på detta vartannatårsmöte, där vi får
tillfälle att diskutera för verksamheten livsviktiga frågor och inte minst
umgås och trivas tillsammans.

Mer information om vårt nordiska bi behövs!
Det nordiska biet har baktalats och beljugits
enormt under säkert hundra år. Det har
varit framgångsrikt och jämnat vägen för
de ekonomiska intressen som företrätt olika
importerade raser. Det gick så långt, att det
nordiska biet ansågs dödsdömt och några
räddningsinsatser var utsiktslösa.

Nu gick det inte som våra belackare förutsåg,
men fortfarande kan man få höra samma
okunniga och fördömande uppfattning om det
nordiska biet. Men situationen går vår väg och
allt färre tror på dem som beskriver det
nordiska biet som aggressivt och
svårhanterligt.
När jag möter personer som beskriver det
nordiska biet negativt ser jag vederbörande i
ögonen och säger:
Du har aldrig sett ett nordiskt bi. Kom hem till
mig så ska du få se äkta nordiska bin. Det
brukar räcka för att åtminstone få
vederbörande att ”knipa käft”.
Nya tongångar
Under de 30 år som vi snart har hållit på, så
har inställningen klart förändrats, men det går
inte särdeles fort.

Ingvar som engagerad guide på Lurö med
intresserade lyssnare. Månne de bli nordbiodlare?
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Men särskilt yngre biodlare uttrycker sig
positivt och intresserat om det nordiska biet.

rusar i väg och han plockar fram en stege och
en halmkupa. Framme vid tallen visar det sig
att stegen är för kort, men bättre brödlös än
rådlös. Här följer föreningens ordförande
Susanne Skogsbergs beskrivning av
Luröäventyret:

Det ska vi glädja oss åt, men vi har fortfarande
en bra bit att gå. Jag har varit ute hos ett stort
antal biodlarföreningar och berättat om det
nordiska biet och om vårt projekt. Jag blir
alltid bemött med intresse och positiva
kommentarer. De visar alltid uppskattning för
vårt arbete, även om de lever i ett område som
domineras av en annan ras eller av blandrasbin.
Ska man föra in ännu en ras i ett område, så
måste det finnas en plan för hur detta ska
hanteras, om det kan leda till något positivt för
biodlarna i området.
Att resa som missionär
Under det senaste året har jag besökt 2 distrikt,
2 biodlarföreningar, haft anförande på
Jordbruksverkets konferens i Göteborg och
haft 7 biodlarföreningar som jag guidat på
Lurö. Senast föredrag tillsammans med Karl
Drakenberg på SBR:s biodlarmöte i Östersund.
Jag gör detta gärna eftersom det ger så mycket
tillbaka.
Jag uppmanar alla som har möjlighet att föra ut
vårt budskap på bimöten, inbjuda till egna
bigården, skriva i lokala biblad etc. Resultatet
visar sig kanske inte genast, men med tålamod
och ihärdighet så kommer det att gå vår väg.

Jag vill tacka för en fantastiskt fin presentation
av Lurö och parningsstationen. Du fångade
verkligen vår uppmärksamhet och vi lärde oss
mycket. Tack!

Guidningarna på Lurö
På Lurö guidar jag under en promenad på 3 km
över ön. Vi ser på floran, historiska minnen
och i kanten av en blommande äng berättar jag
om det nordiska biet vårt arbete och om Lurö
som parningsstation sedan 1984. Framme vid
stationen i Basteviken äter vi en god lunch
innan vi går ut och ser på platsen där det står
200-300 parningskupor och därefter går vi till
drönarsamhällena. Vi öppnar ett samhälle, tar
ut ramar så att alla får se hur nordiska bin ser
ut och hur de beter sig. Har vi tur får vi se
drottningen och då åker kamerorna fram. Ingen
har slöja och ännu har ingen blivit stucken. En
av biodlarföreningarna jag guidade var
Västerlöfsta och det gick enligt planen tills det
var 10 minuter kvar och vi skulle gå till båten.
Då upptäcker någon, att det sitter en svärm på
en tallgren. Jag rusar till Sven, en av ägarna till
gården och restaurangen. Han står i köket med
kockmössan på, men den åker snabbt av och vi

Att sedan dagen kryddades med spänning gör
att den blir oförglömlig. Vi kommer alltid att
komma ihåg dina ord om att nordiska bin inte
är arga. Det bevisades ju med råge! Inte
någon blev stungen vid det vådliga infångandet
av svärmen. Och ingen av de inblandade hade
bidräkt.
Och du klev upp på en stege som sträckte sig
upp i luften, utan stöd, bara ett antal karlar
som höll i den. Vilken insats! Vi andra, som
stod på behörigt avstånd, var djupt
imponerade.
Återigen ett stort tack!
Sedan var det bara att rusa ner till båten. Sven
hade nu bytt kockmössan mot skepparmössa
och vi kunde lägga ut.
Ingvar Arvidsson
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Lägesrapport inom INTERREG-projektet: BIstånd till nordiska bin

Bild 1. Fastsättning av RFID-sändare på Melliferabi.

Det har varit en bra och spännande säsong i
projektet! Efter startfasen och en hel del
inköp av utrustningen börjar det riktiga
arbetet under våren: urval och organisation
av drottningar. Vi knöt många intressanta
och viktiga kontakter med olika
drottningsodlare i landet och utomlands.

Ett annat intressant arbete är RFID tekniken
(RFID står för Radio Frequency
Identification). Vi testade tekniken på två av
samhällena (Ligustica och Mellifera) i
försöksbigården i Uddevalla. Tillsammans med
Ann-Charlotte Berntsson, Nordens Ark,
tränade vi att fästa minisändarna på binas
framkropp (thorax) (Bild 1). Vi valde gråbin
och flygbin för testkörningarna. Medan gråbin
var lätt hanterbara behövdes lite mer övning
med flygbin. Lätt nerkylning underlättade
fastsättning av sändare.

Första tillsättningen i bigårdarna skedde den
25:e juni med en svensk Ligustica drottning,
sen rullade det på med drottningarna under
hela sommaren och kupa för kupa blev tillsatt
med nya samhällen. Sista tillsättningen skedde
den 5:e september med en engelsk Mellifera
drottning. Nu står alla 16 samhällena på sina
platser och är invintrade, både på västkusten
och hos Ingemar Kaupi i Juoksengi.
Vingindexmätningar pågår från samlade gråbin
i slutet av säsongen.
Sensommaren har vi använt för att köra några
första testförsök, både med pollenfällorna och
RFID-tekniken. Pollenfällorna tillsattes i 24
timmar och innehållet skickades till Åslög
Dahl på Göteborgs Universitet. Åslög håller på
med analysen och vi ser med stor spänning
fram emot första resultaten som kommer att
beskriva vart våra försöksbin har varit och
samlat sitt pollen!

Bild 2

I flustret på kupan sitter två antennerna som
tillsammans mäter individens avflyg- och
ankomsttid samt uppehåll mellan antennerna.
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På så sätt kan vi samla in
data om bins flygtider (hur
många gånger samma bin
flyger ut), flyglängd (hur
länge är individen på sin
insamlingstur),
flygpreferenser (flera flyg
på förmiddag, omkring
lunchen eller på
eftermiddagen) m.m.

från testkörningen under
septembermånad.
Testkörningen löper t.o.m.
slutet av oktober.
I skrivande stund pågår också
installation av kupvågsystem
inklusive väderstation på
varje bigård. Vågsystemet
levererar kupans vikt i 5minutersintervall, och
väderstationen registrerar
väderdata (temperatur,
fuktighet, regnmängd,
vindstyrka och -riktning). Det
kommer bli mycket
spännande data och vi ser
redan nu fram emot den nya
säsongen!

Antennerna registrerar bins
individuella flygtider (Bild
2) och alla data sparas på
en dataloggare som måste
övervakas och tömmas med
jämna mellanrum (Bild 3).
Vi håller på att analysera de
första data set vi har fått
Bild 3. Teknikkontroll.

Sonja Leidenberger & Niclas Norrström, Högskolan i Skövde

Tora Vinterli Hoel er fagrådgiver i Norges Birøkterlag.
Hun er veterinær og har hovedansvar for å følge opp
avlsarbeidet på brunbia (den nordiske bia) og carnica.
Framover ønsker vi å komme inn i et løp hvor vi avler på
brunbia og carnica annet hvert år, og håper å få rekruttert nok
testverter til å få testet et godt utvalg. I Interreg-prosjektet
«Bistand for den nordiske bia» er hun norsk prosjektleder. I
samarbeid med Nordens Ark og andre bidragsytere
kartlegges og sammenliknes egenskaper for underarter av
honningbier i Norge og Sverige.
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Första observationerna av varroakvalster
hos nordiska bin i Västerbotten
De första fynden av
varroakvalster i Europa
gjordes 1977 i södra
Västtyskland. Det tog 10
år innan varroakvalstret
nådde vissa delar av
Sverige (1987 på Gotland,
1991 i Skåne, se Fries och
Kristiansen, 2009).
Varroakvalstret har
sedan spridit sig sakta
uppåt genom Sverige och
nu knappt tre decennier
senare har den också nått
åtminstone begränsade
områden i Umeå kommun
och möjligtvis
angränsande kommuner i
Västerbotten.
Enligt Eva Forsgren,
föreståndare för
referenslaboratoriet för
bihälsa i Sverige, beror den
långsamma spridningen
över landet på de regler för
flyttning av bisamhällen
som vidtagits av
Jordbruksverket. Det är
viktigt att notera att
varroakvalster finns
praktiskt taget i hela
världen där det finns
biodling – med få
undantag, till exempel
Australien. Det har därmed bara varit en tidsfråga när varroakvalstret skulle nå Västerbotten – just för
att det omges av områden med varroakvalster både i söder och i norr (mot finska gränsen).
Fyndet av varrokvalstren i Västerbotten gjordes vid Umeå universitet den 15 oktober 2019 vid en sista
rutinanalys innan invintringen av ett bisamhälle med nordiska bin, som hade flyttats i slutet på juli
2019 från Tavelsjö inom Umeå kommun till Umeå stad. Tidigare slumpmässiga tester av bisamhällen i
Umeå med omnejd under 2019 och under tidigare år hade inte visat indikationer på förekomst av
varroakvalster.
Det första varningstecknet kom dock under sommaren 2019 då vår bitillsyningsman Anders Berg
upptäckte ett exemplar av ett varroakvalster i ett bisamhälle i Vännäs kommun. Vid en efterföljande
myrsyrabehandling upptäcktes inga fler varroakvalster. Detta annonserades därmed som en försiktig
varning på ett av våra lokala biföreningsmöten under sommaren 2019. Det andra varningstecknet kom
i september 2019 när vi använde appen ”Beescanning” för att uppskatta mängden varroakvalster direkt
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på ramarna på några olika bisamhällen med nordiska bin. Vi fick då värden mellan 1.28-1.58 %, men
trots detta kunde vi inte hitta några varroakvalster. I oktober 2019 kunde vi dock hitta levande
varroakvalster på ett av dessa bisamhällen. Nedfallet på en bricka under en nätbotten producerade 1-2
varroakvalster på en dag, och en slumpmässig test av ca 100 bin visade att sex varroakvalster kunde
hittas. Efter en oxalsyrabehandling för ett normalt bisamhälle (dvs. ca 25-30 ml av en 3.2 % oxalsyra
dihydratlösning) kunde vi iaktta ett häftigt nedfall av hundratals varroakvalster. Dock kunde vi inte
ännu konstatera några missbildade bin.
Som reaktion på detta bildade vi snabbt ett lokalt ”varroakvalsterkristeam” med en bitillsyningsman
(Anders Berg), en bihälsoansvarig och varroainstruktör (Jörgen Kragh), ordföranden för Umeåtraktens biodlareförening (Åke Jonsson), några erfarna biodlare (Per Ruth, Rolf Sjöström, med flera),
och några biforskare vid Umeå universitet (Natuschka Lee, Uwe Sauer och Philippe Simon). Självklart
anmälde vi detta snabbt till Eva Forsgren hos Sveriges nationella referenslaboratorium för bihälsa vid
Sveriges Lantbruksuniversitet, och Jordbruksverkets bihälsokonsulent Preben Kristiansen. Just nu
pågår insamling av data för vidare analyser, men här en kort sammanfattning av nuvarande
spekulationer kring varroakvalstrets uppträdande i Västerbotten från några medlemmar i vårt kristeam:
Varför upptäcker vi detta först nu på senhösten?
Natuschka Lee: Det var en ren slump att vi upptäckte detta. Vi hade bara tänkt göra en enkel
rutinkontroll innan invintringen för andra forskningssyften. Dessutom tänkte vi att det vore bra att
följa rådet från Beescanningsappen, där vi trots det låga fyndet (1.28 % förekomst) uppmanades att
hålla koll på våra bisamhällen. Det visade sig att Beescanningsappen hade rätt åtminstone för ett av de
två bisamhällen som appen hade föreslagit att det kunde förekomma varroakvalster i.
Anders Berg: Tyvärr har reglerna för bitillsyningsmännens uppgifter och lagarna för flyttning av
bisamhällen luckrats upp, detta har medfört att färre pliktanalyser av bisamhällena i Västerbotten har
gjorts under sommaren 2019. Därmed kunde bisamhällen flyttas med mindre kontroll.
Jörgen Kragh: Ett sådant fynd antyder att varroakvalstret har förmodligen funnits i Västerbotten
under en längre tid. Vi får vara tacksamma över att detta inte upptäcktes ännu senare, då hade vi
istället fått råka ut för en obehaglig överraskning när varroakvalstren verkligen har tagit fäste. Nu har
vi ändå vissa chanser att någorlunda hejda en okontrollerad spridning av varroakvalstren.
Natuschka Lee: Vi kommer att fortsätta att samla in prover och planera forskningsprojekt kring detta
i samarbete med erfarna varroakvalster-forskare. Nästa viktiga steg är att undersöka om
varroakvalstren också har spridit farliga virus och hur många missbildade bin vi kommer att finna.
Viruspartiklar såsom det fruktade DWV (Deformed Wing Virus) kan förstås även spridas utan
varroakvalster, men enligt Eva Forsgren är det viktigt att notera att smittvägarna ändras helt när
varroakvalster kommer in i ett bisamhälle – de fungerar nämligen som en mycket effektiv vektor som
gör att virusnivåerna ökar över tiden.
Biodlarna skulle jag gärna vilja uppmana att de följer sina bisamhällen noggrannare än hittills. Jag
hoppas verkligen att biodlarna rapporterar in både positiva och negativa fynd, samt samlar in prover så
att vi kan undersöka dem vidare. Det är viktigt att inte kasta varroaangripna bin och deras kvalster
vårdslöst, det är bättre att ge åtminstone en del av dessa prover till bitillsyningsmannen och
forskningen. Sådan data hjälper oss att följa spridningen och att bedöma hur allvarligt läget är. Tyvärr
har det visat sig att många biodlare inte har gjort så många rutinmässiga undersökningar av
varroakvalster på sina bisamhällen som det egentligen borde ha gjorts – i tron att allt är väl, men det är
just en sådan inställning som underlättar för varroakvalstret att sprida sig till en sådan grad att det sen
blir svårt att stoppa dess vidare framfart! Vi har också lärt oss att det är viktigt att använda olika
metoder för att försöka detektera varroakvalster. Tyvärr är ingen metod perfekt eftersom negativa fynd
inte kan garantera absolut frånvaro av varroakvalster.
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Så det kan vara bra att kombinera olika
tester – man kan börja med de enkla och
snabba metoderna som inte skadar bina,
såsom att kolla nedfall av varroakvalster på
en bricka på botten av bikupan, göra
pudersockertestet, och ta foton och ladda
upp bilderna hos Beescanning (weblänkar
finns i referenslistan). Hittar man sedan en
minsta antydan till förekomst av
varroakvalster, då måste man följa
undersöka bisamhället mera noggrant. Då
måste bitillsyningsmannen kontaktas och
hen ger då vidare råd.
Vi tackar Eva Forsgren vid
Referenslaboratoriet för bihälsa för råd och
kommentarer.
Natuschka Lee
natuschka.lee@umu.se

Bilden visar två av varroakvalstrets olika
livsstadier – som vuxen hona (längst ner
till vänster) och som Deutonymf (längst upp till höger) – 5 dagar efter en oxalsyrabehandling.
Foto: Philippe Simon.
Referenser:
· App för att dektera varroa kvalster med sin mobiltelefon: Beescanning: https://beescanning.com/
· Referenslaboratorium för bihälsa, Sveriges Lantbruksuniversitet, Ultuna,
https://www.slu.se/institutioner/ekologi/resurser1/bihalsa/
· Sjukdomar, parasiter och skadegörare i bisamhället. Ingemar Fries och Preben Kristiansen. 2009.
Förenade Bigårdar Förlag, s. 96.

Drabbad drottningodling
Nyheten om varroafyndet i Umeå kom i sådan tid att många biodlare hann genomföra behandling med
oxalsyra i sina samhällen. Umeortens biodlarförening var snabbt igång med information och utdelning
av oxalsyra så att mellan 250 och 300 samhällen hann få behandling innan höstkylan slog till på allvar.
I parningsområdet Ultervik har jag 8 samhällen som alla fick oxalsyrabehandling. I fyra av dessa
samhällen lade jag nedfallsbrickor. Tre dygn efter behandlingen hittade jag enstaka kvalster (2-5) i tre
av samhällena. Tidigare undersökningar av vinternedfall har inte avslöjat några kvalster. Eftersom vi
även hittat kvalster i Tavelsjö där vi parat drottningar vill vi rekommendera alla drottningköpare att
kontrollera sina samhällen framöver.
Per Ruth per.ruth@sofiehem.ac
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Rapport från Blekinge
Här i Blekinge har det hittills varit ett spännande biår. Samtliga 5 samhällen svärmade i våras
men vi hörde att det varit likadant för många andra biodlare här oavsett biras.
Några med nordiska bin har dock inte haft svärmar alls. Honungsskörden är inte så mycket att skryta
över men den blev fantastiskt god!!!! Smakar mint och är liksom förra året flytande fastän bina nu bor
i Ronneby istället för i Blekinges yttre skärgård. De har nog kalasat på Robinia som finns inne i stan
cirka 1 km bort och annat bimums som lavendel och kryddväxter i trädgårdarna i närheten. Det lilla
som är kvar av föregående års honung är fortfarande flytande efter snart 1,5 år. Helt obehandlad, inte
ens slungad utan har bara fått rinna ur det avtäckta vaxet.
Efter flertal infångade svärmar under försommaren och några avläggare så är nu 13 samhällen
invintrade. Samtliga drivfodrades under halva augusti och hela september för maximal yngelsättning.
Ja, det är inte gängse metod, många invintrar redan efter skattning i augusti, men med facit från i våras
med noll vinterförluster så är konceptet värt att testa igen för ny utvärdering till våren. Nästa år får det
nog bli någon mer bigård. Det nordiska biet är på alltså på stark frammarsch i sydöst.
Vi genomförde en honungsprovning för 10 personer förra helgen i samband med en släktträff, vilket
var mycket uppskattat. En ny sådan är inplanerad i slutet av november med kollegorna på jobbet. Då
kommer det sannolikt att bli lite försäljning också. Vi har bestämt att inte sälja vår honung för under
300 kr/kg inkl moms. 75 kr för 250 gram i 6-kantiga burkar med glasklar etikett och egenritade
stilistiska bin. Liten 5 x 5 cm broschyr i snöre om burkens överdel som informerar om det nordiska
biet. Hittills har den inte varit svårsåld.
Vi är nu 8 nordbientusiaster med 6 olika stammar som planerar att starta upp en ”nordbifilial” här. Ska
försöka planera in en första träff under november. Vet ni med er att ni sålt drottningar till Blekinge får
ni gärna tipsa oss om fler som kanske vill delta i våra träffar framöver.
Susanne Johansson sus_ johansson@telia.com

Läget i Östergötland
Sommaren 2019 kan sammanfattas som lite bättre ur ett biodlingsperspektiv än året innan då
torkan ställde till det för väldigt många. Just i den del av mellanbygden i Östergötland där Per
och jag bedriver vår biodling kom det även i år sparsamt med regn vilket även i år ledde till att
skörderesultatet var betydligt lägre än normalt men det verkar vara stora lokala variationer i
landskapet.
Drottningodlingen bedrevs i likhet med året innan på Kyrkogårdsskär i Gryts skärgård i samarbete
med Anders och Åsa som äger ön. I år satsade vi på att tillverka stolpar till parningskuporna för att de
skulle komma upp från marken. Tanken är att myrorna ska få det lite jobbigare och vi ska få det lättare
att hantera kassetterna framöver. Våren var kall och tuff ute på ön så det var bara ett av de
övervintrade samhällena som utvecklades normalt så vi kompletterade med två nya drönarsamhällen
från fastlandet när det var dags att köra ut kassetter. Egentligen vill vi ha fler samhällen på plats men i
år fick bli ett mellanår. Ön nyttjades bara av tre biodlare i år och färre än ett hundratal drottningar blev
parade då vi kom igång sent med odlingarna.
För att tillgodose vårt eget behov av renrasiga drottningar och få ett bredare genetiskt material gjorde
vi ett par sena odlingar som transporterades till Väderöarna som fortfarande hade gott om drönare men
antagligen var tjejerna lite för bekväma för att flyga ut och leta efter friare på höstkanten så merparten
kom hem oparade så det var en stor besvikelse.
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Ett spännande projekt ur ett privat perspektiv är att Per och jag kontrakterat två bönder att plantera sent
blommande biväxter där vi planerar att ställa upp våra avläggare och det ska bli intressant att se om
det ger den boost till utvecklingen som vi hoppas för det är så trist att de naturliga nektarkällorna tar
slut när det är så mycket kvar av sommaren och avläggarna behöver bygga upp sin styrka.
Ett trist konstaterande vid sidan om årets skörd är också att vi noterat ett mycket högre kvalstertryck i
år än tidigare år då vi tvingats göra sommarbehandlingar i somliga bigårdar för att rädda samhällen
under sommaren vilket aldrig behövts innan. Rent skötselmässigt upplever vi att förändringen skett
efter att vi gått över från droppmetoden till förgasning av oxalsyra. Kanske har vi hanterat
utrustningen fel eller så beror det på yttre omständigheter då vi befinner oss i ett mycket bitätt område.
Oavsett orsak är det svårt att vara nöjd över situationen och det belyser vikten av att komma framåt i
arbetet med att tillvarata binas egen motståndskraft mot varroakvalsterna.
Med hopp om en god övervintring
Håkan Rönnberg

Nordens Arks Nordbisäsong 2019

Del av bigården på Nordens Ark.

Denna biodlarsäsong rivstartade på många vis för oss. Våren kom för oss tidigt detta år med
merparten av samhällena i god form och med en väldigt bra vårutveckling under april. Därpå
följde en mindre lyckad maj med kallare väder och mycket regn, vilket i och för sig gav oss en
tillfällig respit där vi fick tillfälle att jobba med Interreg-projektets material och att planera.
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Eftersom bisamhällena var starka tidigt och nu hade suttit inne och trängts i regnet så fick vi en hel del
att göra i juli med att förhindra svärmande. Normalt brukar vi hinna hålla efter samhällen med hjälp av
avläggare och tullande av bistyrka till apideor, vilket håller de flesta samhällen lugna normalt. Men
inte detta år. Vi tvangs att vidta delande av vissa starka samhällen mer än vi planerat och i något fall så
var vi för sent ute. Vi kunde starta odlandet av nya drottningar tidigt och inledningen av
parningssäsongen startade väl. Men därefter blev det betydligt svårare att dra upp nya drottningceller i
önskad omfattning. Hallonen och mycket annan växtlighet blommade friskt men gav liksom inget
överskott och det liknade mer dragtorka för vår del mitt i högsommaren på fastlandet bör tilläggas,
tack och lov erbjöd Väderöarna bra med växtlighet hela säsongen.
Fler drottningodlare behövs
Lagom innan midsommar började Interreg-drottningarna anlända och skulle ha samhällen. Eftersom
det handlade om nära 50 drottningar/bisamhällen som skulle till två försöksbigårdar och en
reservbigård så gick en stor del av vår tid i sommar åt till detta. Avseende att ha tillgång till bistyrka
och nya samhällen till alla dessa damer så var sommaren/säsongen väldigt gynnsam och det var ju väl
(kanske var det en nästan nödvändig lyckosam säsong i detta avseende). Men detta gjorde ju att tänkt
antal odlade och parade drottningar från oss inte alls nådde vår målsättning eller efterfrågan. Vi har i
år utöver vår egen odling av nordiska drottningar haft ett 70 tal gästande apideor på Väderöarna utöver
de vi själva odlat. Vi hade en målsättning och förfrågan som krävde 100 - 120 Väderöparade
drottningar från vårt håll men det blev bara drygt 60 stycken (med andra ord hälften av det vi hade
hoppats på). Vi hann helt enkelt inte lägga tillräckligt med fokus på drottningodlandet i år. Det är
förstås tråkigt, vi upplever att förfrågan på nordiska drottningar är mycket stor. Det är tråkigt att
behöva tvingas säga att vi inte lyckas leverera och eller har kunnat ta emot fler beställningar. Än
tråkigare är att vi inte heller kan hänvisa till andra nordbiodlare för vi vet inga som inte är fullbokade
tidigt. Vi behöver fler drottningodlare. Vi välkomnar andra att använda Väderöarna och övriga av
Nordbis parningsplatser. Givetvis är det av vikt i denna situation att växa i lagom takt och att ha en
hög målsättning (att de drottningar vi odlar fram är goda och representativa nordiska honungsbin). Att
vi inte frestas att se till kvantitet istället för kvalitet. En svår balansgång, vi vill ju växa och tillgodose
det behov/sug efter inhemska ursprungliga honungsbin som är under uppvaknande och samtidigt värna
om det vi har.
Avelsmaterial till kommande behov
I år hade vi Fjellbacka ACB1612, Noris ACB1860, Hammerdal ACB1807 och Bjurholm ACB1809
som avelssamhällen/drönargivare på Väderön och ett antal avläggare som också de är från 100%
vingindexmätta drottningar i 3-5 ramar med drönare. Avelssamhällena är på plats hela säsongen majseptember medan de olika avläggarna tillbringar cirka en månad på plats. Vi fick fram eget nödvändigt
avelsmaterial som tänkt. Vi är tvungna att tänka på framtiden i första hand och tillse att vi har vårt
avelsmaterial till kommande behov. Vi lyckades också odla fram Sveg-drottningar till Interregförsöket, vilket också har hög prioritering. Vi hoppas att ingen av er som inte kunde få nordiska
drottningar så som ni önskat av oss inte känner att vi inte bryr oss om er. Det gör vi, men vi har inte
mäktat med två så i vårt tycke för nordiska bin angelägna ting så som etableringen av
försöksbigårdarna (som vi hoppas skall ge oss värdefull information och kunskap om våra
honungsbin) och samtidigt lägga full fokus och engagemang på drottningodlandet så som vi önskat. Vi
hoppas att vi eller andra odlare av nordiska drottningar kan leverera nordiska drottningar till
spekulanter i högre grad framgent och att inte utfallet blir att man avstår från att fortsatt försöka skaffa
nordiska drottningar på grund av svårigheter att införskaffa dem. Ni hör? Jag/vi bär på detta med icke
uppfyllda målsättningar (det skaver).
Stressig invintring
Nåja, man måste försöka se framåt. Under sensommaren juli-augusti var förutsättningarna och draget
hos oss bra. Både samhällen och skattlådor växte, för samhällenas del väldigt väl och avseende
skattlådorna så började de närma sig normal-läge (en ok "normal" säsong). Efter draget som slutade
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tvärt för oss i år, slutet av augusti/början av september så slutade bisamhällena att lägga ägg ganska
markant. Bina och höst-astrarna (som brukar skvallra om invintringstid) ropade högt denna höst. Dom
sade skynda dig, hösten kommer väldigt högt och tidigt i år (vi kände en viss stress att hinna skatta och
invintra bina redan under första tredjedelen av september vilket är ganska tidigt för vår del). Vi brukar
tycka att det är bra om vi inte har mycket yngel i lådorna vid invintring och det kan ibland hos oss ta
viss tid innan vi vågar starta ge vinterfoder. Men detta år så fanns enbart täckt yngel på som regel 2-4
kakor och ytterst lite ägg/larver kvar i samhällen vid mitten av september, i vissa fall så hade de
stoppat och hade inga yngel alls kvar. Som väl var drog nära nog samtliga samhällen in sitt vinterfoder
väldigt snabbt i år (med nära nog frenesi). I mitt tycke verkade bina inte anse att värmen skulle
återvänta på ännu ett tag och tog i lite extra i år (vet inte om det är så eller att det helt enkelt var
gynnsam period vi invintrade dem på i år, med bra väder och lagom temperatur). Oavsett känns det
som att både Interreg-samhällena och Nordens Arks nordiska bin och våra egna privata bisamhällen
har tagit in bra med vinterfoder, fått behålla en skvätt eget och har bra bistyrka och bra
sammansättning. Vi hoppas att vi gjort det vi skall och att övervintringen går väl med en gynnsam vår.
Vi har en hel del jobb som återstår i skrivande läge. Vi har tagit ut vingindex prover på merparten av
samhällena. Både Nordens Arks nordiska honungsbin och Interreg-drottningarnas samhällen, men
ännu inte hunnit montera eller vingindexmäta dem. Vi står mitt i slungandet och tar det efter att vi
invintrat, plockat av matare, stambokfört, fixat material och så vidare. Men nu har vi ju lite tid på oss
innan bina vaknar igen och kan beta av saker och ting i lite mera "lagom" tempo.
Planer för nästa år
Vi kommer ha en hel del att göra med vårt spännande Interreg-projekt och dess inblandade forskare.
Vi ser fram emot detta med spänning och försöker på bästa vis bistå och leverera ett bra underlag för
forskarna att få fram information och kunskap. Vi tror och hoppas att kännedom om dragkällor,
flygtider med mera kommer att ge oss kunskap om våra honungsbin och förhoppningsvis även om
olika typer av honungsbins egenskaper (exempelvis avseende vilka åtgärder som kan vara mest
verksamma avseende ex behov av pollen eller behov av pollinering, när föds de för samhället viktiga
vinterbina, frågeställningen om lokal anpassning inom olika underarter av honungsbin, skördar och
foderförbrukning och så vidare). Vi kommer att ta nya tag och försöka få mer tid till odlande av
nordiska drottningar än vad vi lyckades mäkta med i år. Vi kommer följande år ha lite mer
schemalagda åtgärder för Interreg-projektet genom att samla pollen, klistra RFID taggar, kontrollera
försöksbisamhällena och så vidare, men tror inte att dessa åtaganden kommer vara lika ansträngande
och tidskrävande som etablerandet av försöksbigårdarna och reservbigården varit. Att få en stor mängd
väldigt värdefulla drottningar från olika håll som skall ges goda förutsättningar att bilda starka
samhällen har i viss mån även varit lite psykiskt påfrestande. Bara detta med att passa
brevbäraren/distributör och oroligt invänta drottningar som är på långresa har varit en smula tids- och
nervpressande under gångna säsong. Vi ser fram emot att åter få vara i det led som mer sänder
drottningar och inte fullt så mycket tar emot drottningar 2020. Men vi är så glada och tacksamma över
att ha försöksbigårdarna på plats, vårt avelsmaterial av nordiska bin intakt och förhoppningsvis utökat.
Något vi vet när våren anländer och nya säsongen startat. Vi kommer drömma och planera under
vintern som kommer både avseende vilka drottningar vi hoppas att odla och vilka resultat vi kommer
att få av olika provtagningar inom Interreg-projektet.
Vi önskar er alla en god vinter med lika mycket drömmar och förhoppningar om kommande säsong
som vi bär på.
Vi önskar alla bina en god övervintring och en snar och god vår.
Ann-Charlotte Berntsson, Nordens Ark
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Dalsland – mest glädjeämnen

Så här täta yngelsidor vill vi ha. Då blir det starka samhällen.

Det började bra – fantastiskt bra! Mycket bra övervintring och sedan kom april med värme och
salixblomning. En kraftfull utveckling av samhällena. Allt såg lovande ut. 22 grader på Valborg
mot 2 grader året innan.
Värmen höll i sig över lönndraget, men sen var det slut. Maj kom med svalt väder och flera nätter med
köldgrader. Det resulterade i inga blåbär och lite med lingon. Juni kom med varierat väder och goda
förutsättningar för hallondrag. Detta har alltid varit säkert. Är det bara skapligt väder ger alltid
hallonen minst en låda honung. Men inte i år. Vi stod där som frågetecken. Vad var detta? Var det
förra årets torka eller frostnätterna i maj som låg bakom? Ingen tycks ha svaret.
Det blev ett svärmår i år
Vad som bina istället ägnade sig åt var att svärma. Inte så konstigt efter den fantastiska april. Ska man
svärma så ska det vara när förutsättningarna är de bästa, vilket de insåg som var kloka. Jag brukar
aldrig klaga på att jag har problem med någon svärmning. Gör avläggare med drottningen om jag anar
oråd. Så gjorde jag i år också, men det räckte inte alltid. Nåväl! De nya drottningarna lägger tätt och
fint och några som jag låtit mäta har lyckats välja rätt drönare och har 100-procentiga vingvärden.
Härligt ljungdrag
Sommaren gick och ljungen stod fint i knopp. Den tycktes inte ha påverkats av förra årets extrema
torka. Det var torrt i markerna och i bäckarna men det kom en skvätt regn då och då tillräckligt för att
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hålla grönskan och blomningen igång.
Det blev en fantastisk ljungblom med
mörklila blommor. Vackert och det bästa
ljungdraget på flera år.
Drottningproduktionen är ju sommarens
absolut viktigaste sysselsättning och
med den för varje år växande listan på
beställningar, så skulle det kunna bli en
övermäktig uppgift. Att meddela
drottningbeställarna att det blir inga
drottningar i år är inte så kul. Jag visste
att LP:s Biodling hade en duktig
drottningodlare. Jag träffade honom i
april och vi lade upp planerna. Det är en
syrisk kille på 25 år. Mycket trevlig,
pratar utmärkt svenska efter 5 år här i
landet. Han har lärt sig drottningodling av sin arbetsgivare Lars Pettersson och tagit över hans
drottningodling helt. Han har buckfastsamhällen som är starkare och tidigare än mina nordiska, så ett
av skälen var att han skulle kunna ta fram tidigare drottningar än vad jag själv kan. Så blev det också.
De första 48 kom ut den 7 juni och 44 var äggläggande till midsommar. Jag åkte till honom med
avelsmaterial och med parningskupor. Han larvade och odlade i starka viselösa samhällen, kläckte de
täckta cellerna i kläckskåp och fyllde p-kuporna med sina bin. Vi hade diskuterat 150 drottningar. Det
blev 308. En fantastisk hjälp för mig. Själv kunde jag hinna med en mindre drottningodling och en
massa annat som också måste göras.
Många drottningar blev det
Det blev över 400 levererade drottningar plus egna tillsättningar. Det räckte ändå inte helt. Hade
behövt ca 50 till. Förutom drottningarna från min syriske vän (han skriver sitt namn Bkht) har jag köpt
drottningar från Arne Andersson och Linda Timell/Martin Gustavsson.
De som jag odlat efter är Skedvik, Bygdeträsk, Föllinge, Sveg, Stavershult, Sikås, Värmdö, Noris,
Bön2 och Bjurholm. Dessutom gjorde jag några mindre odlingar på nytt material jag fått i sommar:
Hammerdal från Ann-Charlotte Berntsson och Olasbyn från Inger Bengtsson via Jean Berg. Jag har
också fått 2 Hjoggböle från Sven Carlsson och ett par Stavershult från Boris Karlsson. Jag ser fram
emot att testa dessa nästa sommar.
På Lurö har vi haft 6 drönarsamhällen av 3 olika ursprung. Alla 100-procentiga. Vi hade rikligt med
drönare hela säsongen långt in i augusti. Till Lurö mottog vi 803 drottningar. Parningsprocenten låg på
80. Tio drottningodlare har använt stationen. Vi gjorde ett försök att åka ut endast varannan vecka.
Detta fungerade lite halvdant. Det var svårt att anpassa odlingen till så glesa besök. Man behöver få
fram drottningar varje vecka och då kan en del bli onödigt gamla innan de kommer ut och dessutom
kan det bli platsbrist under högsäsong.
Stort intresse för vårt nordiska bi
En annan aktivitet som är viktig på Lurö är guidningar av biodlarföreningar. I sommar var det flera än
tidigare. Sju föreningar på 6 guidningar, vilka vi kallar halvdagskurser när vi söker medel för dem.
Och det blir mer än halvdagar. För mig blir det mer än heldagar. Men det är mycket inspirerande, då
deltagarna är mycket intresserade och uppskattande. Vi avslutar alltid uppe hos drönarsamhällena, där
de får se hur fantastiskt lugna riktiga nordiska bin är. Det hade de ofta inte väntat sig. Alla är samlade
runt det öppnade samhället och ramar med bin går runt och ingen har slöja eller handskar. Denna
verksamhet ger oss många vänner.
För mig är jobbet med det nordiska biet och samarbetet mad alla härliga människor, som är
involverade i vårt framgångsrika räddnings- och utvecklingsarbete, ett privilegium.
Ingvar Arvidsson
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Från Medelpads horisont
Projektet Nordbin i Medelpad är nu slut i samband med november månads utgång. I
slutrapporten redovisas att projektets mål har uppnåtts. Vi har åstadkommit ett
renparningsområde Nora renparningsområde med en bra plats för parningskuporna i dess mitt.
Efter några års träning i drottningodling tycker jag också att jag kan anse mig ”ha körkort” för
denna verksamhet – även om det återstår träning.
Nästa säsong utgår jag från att bruksdrottningar – och några avläggare med nordiska
bruksdrottningar – ska kunna levereras. Det är ju inte en parningsstation vi har som kan garantera
vingvärdet 100% på alla drottningar. I periferin 10 – 16 km från parningsplatsen har vi inte 100% koll
på alla biodlare. Men vi ska försöka se till att det finns rätta drönare i tillräcklig mängd i kärnområdet
så att vi får bra parning av drottningarna.
Effekterna av vårt projekt innebär ju även att vi verkat för att den biologiska mångfalden säkerställs
och gynnas genom att vi bevarar en hotad ursprunglig underart av honungsbin och att pollineringen
kommer att öka genom att vi gynnar biodlingen och på så sätt gynnas växter som andra sorter av
vildlevande bin och andra insekter är beroende av.
Konkurrens om pollenet finns bara ganska nära bigårdarna, inom ca 800 m. Utanför den radien kan
effekten vara gynnande – förutsatt att man har ”inhemska bin” och att växterna är inhemska. Detta
visar en litteraturstudie som i och för sig konstaterar att det är stora brister i uppläggen av de
forskningsprojekten som gjorts – säkraste slutsatsen är att vidare forskning behövs. Av ett stort antal
studerade forskningsprojekt är det dessutom bara två stycken som tagit hänsyn till om bina varit
inhemska (native) eller inte – och där rapporteras positiva effekter1. I annat fall kan effekten vara
negativ på omgivande växtlighet (invasiva arter gynnas).
Kan man visa att några av våra nordiska bin har ett inhemskt ursprung?
Ja, det kan man! – eller rättare sagt; man kunde visa det i ett franskt forskningsprojekt för drygt 20 år
sedan. I studien som gjordes1998, identifierades en specifik haplogrupp från norra Sverige2.
”haplogrupp” är ett bekant begrepp för de släktforskare som använder gentester i sin forskning. En
haplogrupp är en gren på en arts släktträd. Förgreningarna har då bildats genom succesiva mutationer
som ärvs vidare till avkommorna. Huvudsakligen var forskarna ute efter att kartlägga situationen i Frankrike
och på den Iberiska halvön.

1

Mallinger RE, Gaines-Day HR, Gratton C (2017) Do managed bees have negative effects on wild bees?: A systematic review of the
literature. PLoS ONE 12(12): e0189268.
2
Lionel Garnery, Pierre Franck, Emmanuelle Baudry, Dominique Vautrin, Jean-Marie Cornuet, et al. Genetic diversity of the west
European honey bee (Apis mellifera mellifera and A. m iberica) I. Mitichondrial DNA. Genetics Selectioin Evolution, BioMed Central
1998, 30 (Suppl), pp.S31-S47. Hal-00894231.
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Men av forskargruppens 25 undersökta bi-samhällen kom ett från Umeå som ett av tre referenssamhällen.
Den unika haplogruppen har betecknats M5 i rapporten. Inga andra bin i studien visade prov på denna
haplogrupp. Den omfattade bin från Frankrike, Belgien, Spanien, Portugal med referenssamhällen från, förutom
Sverige, Grekland och Marocko.
Detta tycker jag är en otroligt intressant uppgift om de nordiska bina. Huruvida det finns kvar bin med detta
genetiska arv borde väl något få undersökt! – Även om denna haplogrupp inte nödvändigtvis behöver ha några
tydliga genetiska fördelar jämfört med andra nordiska bin. Men dom kan då i alla fall överlevt länge i den miljö
som dom har erbjudits här. Åldern på haplogruppen kräver förstås vidare genetisk forskning på våra bin.
En intressant uppgift i denna forskningsrapport är även att haplogrupperna M17 och M17´indikerar att det
möjligen kan ha funnits ytterligare en (östlig) refug under den senaste istiden – utöver den kända i södra
Frankrike/Spanien.
Haplogrupp M4 är den vanligast förekommande och torde därför utgöra den ursprungligaste av haplogrupperna.
Det finns också ett stort inslag av bin med afrikanska gener ”linje A” i södra Spanien och Portugal. En möjlig
förklaring är att Morerna tog med sig bin från Nordafrika under Cordoba-emiratet/kalifatets tid (som existerade
ungefär under vår vikingatid)3.
Det vore en fördel om vi kunde ansöka om resurser under kommande verksamhetsperiod för att få fram
genetiska profiler av våra bin. Då vi får ett bättre underlag för vår avelsverksamhet.
Sven Nordström

3

Morerna, dvs muslimerna på iberiska halvön, införde även sådant som (i motsats till de afrikanska bina) spred sig vidare; de i Europa
då bortglömda grekiska filosofernas verk, matematiken med våra nuvarande siffror, växter som apelsiner, citroner, auberginer, saffran,
koriander, ris, mm, mm.
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Umeodlarna bytte hängmattan mot omlarvningsnålen
I år har svärmarna varit många och
honungsskördarna varierat stort här i
Västerbotten. Det är inte helt lätt att
förstå vad de senare årens stora
skördevariationer beror på men i år
torde biodlare som lyckats förhindra
svärmning varit vinnarna.
Den stora efterfrågan på avläggare löstes
delvis genom att många biodlare ägnade
tid åt svärmfångst detta år. Umeortens
drottningodlare låg inte heller på latsidan.
Med förenade krafter lyckades vi nästan
helt täcka årets stora efterfrågan på
nordbidrottningar.

slagit sig ner på ön kanske är troligare i så
fall. Hur den nu skulle ha kommit dit?? Att
Holmön fungerar som genpool och
parningsplats är viktigt för vårt arbete.
Landparningsplatser i nordbiområden har
visserligen också fungerat här i norr men
både i Ultervik och Tavelsjö har vi haft
besök av oönskade svärmar. Därför är det
viktigt att vi får klarhet i vad som hänt på
Holmön, åtgärda det och få fler vingmätta
samhällen etablerade där. Det måste bli
prio ett i vårt fortsatta nordbiarbete i
Västerbotten. Eller för att travestera en
omdiskuterad president, ”make Holmön
great again.”

Ett svärmår på gott och ont
Till det positiva hör de många drottningar
som Umeå biavelsklubb tog fram. Att vi
nästan nådde upp till efterfrågan har aldrig
inträffat tidigare under nordbiprojektets
historia. Många vill ha sina beställda
drottningar så snart som möjligt efter
midsommar. Det är en önskan som är svår
att infria och när juli börjar lida mot sitt
slut kommer en del avbeställningar. Så
också i år men på det hela taget blev det ett
bra år för drottningodlarna. Nu återstår att
vingmäta och se om kvantitet också
betyder kvalitet.

Visst förorsakar ett år då bina är benägna
att svärma mycket extraarbete för
biodlaren men för biavlaren innebär det
också en möjlighet att selektera för
svärmtröghet. Att treåriga och äldre
drottningar vill svärma är förlåtligt men i
år ville även samhällen med yngre
drottningar ge sig iväg. Ett sådant år bör
man särskilt notera vilka samhällen som
inte gjort svärmförsök. Äldre drottningar
bör i sådana fall komma ifråga som
avelsdrottningar. Ett sådant här år då
många förökat sina bisamhällen enbart
med hjälp av svärmar och delade
svärmsamhällen går det förmodligen
många svärmvilliga drottningar i
samhällena.

Ultervik och Tavelsjö fungerar som
populationsparningsplatser. I begränsad
omfattning görs också en del försök med
linjeparning. Sven Carlsson har
återupptagit sin verksamhet i Hästliden
detta år med en stavershultlinje som
drönargivare. Mats Sundling påbörjade
förra året ett liknande arbete i Backviken
för att upprätthålla en bygdeträsklinje, ett
arbete som han avser fortsätta med
kommande år.
Slutligen en eloge till Tomas Jonsson som
snickrat välgjorda stolpar till p-kuporna.
Det fanns behov av nya stolpar till
Ultervik, Tavelsjö och Holmön.
Här är en förteckning över årets avkommor
efter registrerade avelsdrottningar från
Umeå biavelsklubb 2019.

Drottningodlingen - problem och
glädjeämnen
För att börja med det tråkiga - det blev inga
drottningparningar på Holmön i år. Vad
som orsakat förra årets mystiska
hybridisering där är vi ännu inte klara över.
De samhällen som utgör genpoolen är
vingmätta och godkända. Att den varma
sommaren 2018 skulle ha lockat
drottningar och drönare att ge sig ut långt
över öppet hav ser vi som närmast
osannolikt. Att det finns någon svärm som
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Avelsdrottning

Ursprung

G-värde Bedömning
Ägare
%
Sv Tmp Kf Sk Ky

Döttrar

Parning

MS 18117

Bygdeträsk

100

-

-

-

-

-

JB

MS 19301-316

Ultervik

MS 18120

Bygdeträsk

97

5

5

3

5

5

MS

MS 19201-209

Ultervik

PR 15224

Bygdeträsk

100

5

5

3

-

5

-

PR 19101-107
PR19108-112

Tavelsjö
Ultervik

PR 16211

Bygdeträsk

90

5

5

3

3

5

PR

PR 19201-206

Ultervik

PR 18923

Bygdeträsk

100

5

4

3

4

5

PR

PR 19221-225

Ultervik

KM 17107

Hammerdal

96

5

5

3

5

5

KM

KM 19101, 103-107
KM 19102, 201-206

Ultervik
Tavelsjö

KM 17110

Hammerdal

93

5

4

3

4

5

KM

KM 19301-314

Ultervik

MS 17113

Hammerdal

100

-

-

-

-

-

ÅJ

ÅJ 19101-111

Tavelsjö

ÖX 17903

Hammerdal

100

5

3

3

5

4

ÖX

ÖX 19101-102,107-109, Ultervik
112-113.

SC 18115

Hjoggböle

92

-

-

-

-

-

ÅJ

ÅJ 19201-210

Tavelsjö

TNY 18101

Hjoggböle

100

5

-

-

-

-

TNY

SC 19101-105

Hästliden
Tavelsjö

SC 19106-113
ÖX 16904

Hjoggböle

100

5

3

4

5

3

ÖX

ÖX 19103-106, 110-111. Ultervik

KM 17209

Skedvik

96

5

5

3

4

5

KM

KM 19111, 113-114, 116 Ultervik
KM 19112, 115, 117-118. Tavelsjö
KM 19219-220
Tavelsjö
KM 19221-223
Ultervik
KM 19221-227
Ultervik
KM 19320-326
Ultervik

ES 16205

Solberg

100

5

4

4

4

5

ES

ES 19101-103
ES 19201-223

Tavelsjö
Tavelsjö

SS 16201

Solberg

96

5

4

3

4

5

SS

SS 19101-108

Tavelsjö

SS16105

Solberg

100

5

5

3

5

5

PR

KM 19401-402
PR 19121-124
PR 19211-215

Ultervik
Ultervik
Ultervik

SC 19201-210

Tavelsjö

SC 18901

Stavershult

100

5

5

3

5

Per Ruth per.ruth@sofiehem.ac
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Nordiska bin i Norrbotten
Jag som skriver denna rapport heter
Gunnar Jonsson och är biodlare i Vitådalen.
Geografiskt ligger Vitådalen i Norrbottens
kustland mitt mellan Luleå och Kalix i. Vi
har lååånga vintrar, sena vårar och ofta
ganska ”ovarma” somrar. Dock har vi
mycket ljus och en varierad flora med rik
blomning från början av juni till mitten av
augusti.

blev det också mycket och intensivt jobb i
slungrummet. Skördemässigt blev det alltså ett
bra år, för eget vidkommande blev det rekord
och även andra biodlare i Vitådalen fått
mycket bra skördar. Vi har nu haft två mycket
bra säsonger på rad och det känns som att det
till stor del beror på att vi har ett bra bi som är
friskt och väl anpassat till vårt klimat och till
den blomning vi har här.

Det mesta i rapporten bygger på mina egna
erfarenheter av mina egna nordiska bin men
jag har också informerat mig om hur några
andra Nordbiodlare i Norrbotten ser på läget.

Den enda kritik jag kan rikta mot den gångna
sommaren är att det periodvis har varit svårt att
para drottningar. I de tidiga avläggarna har det
fungerat bra, men i apideor och sena avläggare
har det tagit lång tid och varit mycket strul. Jag
uppskattar att parningsfrekvensen totalt har
varit ca 70% och hoppas förstås att de som
parat sig har gjort det ordentligt så att det inte
ska bli problem nästkommande sommar.
Förutom en blygsam egen odling har
Umeåbiodlarna hjälpt oss med puppor, vilket
vi är mycket tacksamma för.

Det nordiska biet har även 2019 visat sig vara
ett mycket bra bi för Norrbotten.
Vinterhärdigheten har varit bra och för oss
biodlare i Vitådalen har den varit i det
närmaste 100%. Undertecknad har för andra
året i rad inte förlorat ett enda samhälle. Vi
fick en varm vårvinter med många fina och
varma dagar redan i april vilket gjorde att bina
tidigt kom igång med yngelsättning. Maj
månad bjöd på normalväder. Sälg och andra
videarter blommade rikligt och enligt mig,
ovanligt länge.

Från Älvsbyn och Arvidsjaurs-området
rapporterar Mats Furtenback att det har varit en
bra sommar. Övervintringen har som vanligt
varit bra. Detta område hör till Norrbottens
inland och har mycket skog. Den lilla by
Ravioberg nära Moskosel där Mats håller till är
högt belägen och sommarsäsongen är kort. Det
är betydligt tuffare klimat än Vitådalen och
området ligger nog på gränsen till var det är
möjligt att bedriva biodling, därför är det
biarbete som görs där extra intressant. Mats
berättar att intresset för biodling och för det
nordiska biet är stort i området. Efterfrågan på
avläggare och samhällen är betydligt större än
tillgången. Tack vare puppor från Umeå kunde
Mats göra många avläggare och därmed hjälpa
både nybörjare och erfarna biodlare att få
tillgång till nordiska bin. Skördemässigt
bedömer Mats att det varit ett bra normalår
men poängterar att det kostar honung att göra
avläggare.

Den fina starten gav tidigt starka samhällen
och tendensen till svärmning började visa sig
redan i början av juni. För att förekomma
svärmning gjordes därför många avläggare
tidigt på säsongen. Även maskrosblomningen
blev bra och det möjligt att vid midsommar
kunna skörda väldoftande maskroshonung.
Sommaren fortsatte som den börjat med
blandat väder, ömsom sol och ömsom regn.
Svärmlusten höll i sig och som biodlare fick
man vara på alerten för att mota olle i grind.
De riktigt heta sommardagarna blev inte så
många men temperaturen var de flesta dagar
tillräcklig för att bina skulle kunna flyga och
från midsommar och fram mot slutet av juli var
det ett konstant och bra honungsdrag. Eftersom
det var svårt att få lådor och ramar att räcka till

Gunnar Jonsson
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Glimt fra Norge

Dette året har 2 fylker, Vest-Agder og
Rogaland, sammen med
Landbruksdepartementet bevilget midler til
planlegging av et senter for brunbiene sør i
landet. Ellers har Norsk Brunbielag fått
midler av Landbruksdirektoratet til kurs og
fagmøter i forbindelse med avlsarbeid. Dette
har også lokale birøkterlag og fylkeslag
bidratt med. Og ikke å forglemme selve
avlsarbeidet som har blitt gjennomført i
øket omfang til tross for en uvanlig vår. Til
slutt tar vi med historien om et tilfelle av
viltlevende honningbier.

Aust-Agder er et fylke som har blitt liggende
etter i avlsarbeidet på grunn av problemer med
åpen yngelråte. Det er ulike raser også i dette
fylket, men enkelte større områder som Åmli,
har bare brunbier. Birøkterlaget i Åmli var
interessert i å starte avlsarbeid og arrangerte en
fag-dag for brunbier på vårparten med stor
oppslutning.

Kurs og fagmøter

Biene som brukes i avl skal være reine i tillegg
til å ha gode egenskaper. Flere biavlere i
Rogaland/Sunnhordland deltok på kurs i bruk
av vinge-indekser tidlig på året. Kurset ble
arrangert av Rogaland Birøkterlag.

Moi er et tettsted langs Sørlandsbanen mellom
Kristiansand og Stavanger. Det ligger i
Renavlsområdet for den brune bia, som er et
reservat for den lokale brunbi-bestanden og
med eget styre. Avlsarbeid må derfor skje
internt og dette har sine utfordringer. Det ble
arrangert fagmøte i Moi i februar med
deltakelse fra Norges Birøkterlag for å stake ut
veien videre. Moi kan være et aktuelt sted for
et brunbiesenter.

Det er ikke likegyldig hvordan man driver avl
på brunbiene. Bestanden av reine bifolk i
Norge bedømmes til å være bare noen få
hundre. Et kurs arrangert av Norsk Brunbielag
i samarbeid med Norges Birøkterlag, samlet 12
dronningavlere med det for øye å avle fram
mange dronninger, men samtidig ta vare på det
genetiske mangfoldet i bestanden. Særlig
konsentrerte vi oss om kjønns-allelene, men
også mitokondrie-DNAet. Hvis vi får til en avl
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som tar vare på disse, er vi godt beskyttet mot
innavl. Deltakerne har sendt inn rapport fra
årets avl og skal delta i videre planlegging.
I Rogaland har Sylvi Slettebø drevet avlskurs
med flere deltakere. Ellers foregår det en-til-en
opplæring flere steder.

avleggere sør på Hurumlandet ved Oslofjorden
til overvintring. Kube nr. 2901 var fri for
kalkyngel og rask til å sette i gang våren 2017.
Det året skulle nybegynnerne Hallgrim og
Eufracia Uppsata i Ål i Hallingdal ha brunbier
som de første av flere nybegynnere i området.
Valget falt på denne svenske sammen med ei
rein norsk dronning.
De ble plassert i skogsterreng på skyggesiden
av dalen der det fortsatt var mye bringebær, og
samlet ei halvkasse med honning. Ved neste
besøk, hadde den svenske svermet, og svermen
var borte. – Dronningen hadde vel opplevd å
være på tur og ville fortsette litt til….knytte
seg genetisk til det nye stedet kanskje, eller
komme over på solsiden.
Sommeren 2019 var det blitt en del birøktere
og brunbier i Hallingdal. Alle er nå plassert på
solsiden av dalen. Ove Moen er en av
ildsjelene. Nå kom det for andre gang oppslag
om biene i lokalavisen. Og så en dag melder
det seg en bonde som tror han har bier i låveveggen. De har vært der på tredje året og nå
svermer de.
3 år? det kan ikke ha vært andre enn den
svenske dronninga fra 2016 som ville finne seg
et sted på solsiden. Nå var de blitt to. Biene
skulle ikke ha overlevd slik i dette klimaet bak
en toms bordkledning og papp. Så vitaliteten er
det ikke noe i veien med!
Dette er særs verdifulle bier i Oves øyne. Den
pensjonerte politimannen er av den grundige
sorten og lokaliserer bolene med termokamera.
Det er 1. oktober og temperaturen er 5 grader,
men der biene sitter er overflatetemperaturen
11 – 12 grader. Han setter opp stillas og får
biene med voks over i kuber.
Nå ble nok ikke gamledronninga med. Den
endte sitt liv i omgivelsene den selv hadde
valgt. Men datteren og dens familie er i vigør
og opptatt med å rydde opp i den nye kuben.
Og bonden som eier låven vil bli birøkter!

I noen situasjoner kan kunstig inseminering av
dronninger være eneste mulighet. Dette ble
prioritert under et NordGen-møte i det
nordiske nettverket tidlig på året.
Midtsommers arrangerte NordGen et kurs i
kunstig inseminering på Ås med deltakere fra
Danmark, Sverige og Norge. Instruktør var
Bert Trybom fra Sverige. Kvalitetsmessig var
kurset svært vellykket til tross for uhell med
dronegiverne som gjorde at antall para
dronninger ble mindre enn det kunne ha blitt.
Dronningavl
Avlsarbeidet på Sør- og Vestlandet ble
forsinket på grunn av kald og regnfull maimåned. Ellers har forholdene vært middels
gode. Mange brunbi-røktere driver avl på en
enkel måte til eget bruk ved oppdeling og
bigårdsparing. Når det gjelder de som omlarver
fra selektert materiale, har jeg oversikt over de
fleste og kom til nærmere 800 para dronninger
også i år. Dette året er et mellomår for brunbiavlen til Norges Birøkterlag, som har gått over
til 2-års syklus. Så i realiteten har det vært en
framgang.
Det nye reinavlsområdet Bømlo-Fitjar-Stord
har fått en god start med 60 reinpara
dronninger i år. Parestasjonen Foss i Rogaland
ble brukt.
Sylvi Slettebø i Rogaland ligger på topp med
190 para dronninger i år, de fleste for salg.
Viltlevende brunbier: Svensk dronning på
Norgestur endte i fjellheimen.
Høsten 2016 ankom dronningene jeg hadde
bestilt fra Ingvar Arvidsson, og ble satt inn i

Lars Andreas Kirkerud

22

Sommaren i Finland
Det viktigaste var, att vi kunde behålla Aimo Nurminens bin och fortsätta hans arbete. I den
oväntade situationen var det inte helt enkelt och det fanns också några extra svårigheter, till
exempel en del av drottningslarverna förlorades på grund av black queen cell virus.
Å andra sidan hade Aimo redan planerat att koncentrera sig på att odla bara avelsdrottningar för andra
odlare, som sen skulle producera bruksdrottningar. I detta syfte började han ett samarbete med Markku
Pöyhönen som redan hade skapat ett parningsställe på en ö mellan Borgå och Helsingfors. Så
producerades nästan hundra mörka drottningar, största delen av dom hade Markku odlat. Två andra
odlare började också parningen på öar. Vi hoppas att de har en bra verksamhet där nästa sommar.
Därtill inseminerades ett tiotal av Markkus drottningar. Nästa sommar planerar vi att fler drottningar
ska insemineras.
För biodlingen var sommaren tämligen bra. Början var tidig och varm men också torr. Bina fick skörd
från maskros och lingon, men hallon gav nästan ingenting. Början av juli var kylig och våt, vilket
skapade bättre skördeförhållanden. Därefter fick vi även ljunghonung. Sammantaget var sommaren
tillfredställande i största delen av landet.
Lassi Kauko

Ryssland har värdefulla melliferabin
Apimondia hölls i höst i Kanada och ett stort antal föredrag hölls som alltid och en
sammanfattning av dessa föredrag fick jag från Rustem Iljansov, rysk biforskare, som har
medverkat på några av våra Sicammkonferenser.
Av alla vetenskapliga bidrag fastnade jag för ett från Ryssland med rubriken Det ryska
honungsprogrammet. En uppdatering sedan presentationen 2008.
17 olika linjer av det ryska inhemska biet Apis m mellifera som har varit föremål för avelsarbete är nu
resistenta mot såväl varroa som trakékvaltser. Sedan 2008 har den ryska biodlarorganisationen varit
ansvarig för att genomföra selektion för att förbättra kvalitén hos dessa bin. Vi fortsätter att använda
dessa bibestånd för olika studier av egenskaper som inkluderar binas aktivt borttagande av kvalster,
motstånd mot virusinfektioner och att registrera binas flygaktiviteter. Dessa bin var mera hygieniska
och rensade ut infekterade celler jämfört med italienska bin. Våra melliferabin visade sig ha den
högsta nivån av hygieniskt beteende och mindre av olika skadliga virus. Dessa bin hade också större
flygaktivitet och gjorde längre flygturer än de italienska bina.
Melliferabinas lägre kvalsternivå bedöms ha bidragit till bättre överlevnad. Kvalsterresistensen har
uppkommit genom en systematisk avelsplan och medlemmarnas val av drönargivare.
(Det är väl så vi också jobbar! IA)
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Brakved – toste

Hur viktig är brakveden för naturen och för biodlingen? Ja, för naturen har den en mycket
viktig ekologisk roll. Två fjärilsarter är beroende av den för uppfödning av sin avkomma. Det är
citronfjärilen och tosteblåvingen. Utan brakved har vi inte varken citronfjärilen eller
tosteblåvingen.
Ser man på dessa fjärilars utbredning och brakvedens utbredning så sammanfaller de mycket väl. Den
enda art som de möjligen kan acceptera förutom brakved är släktingen getapel, men den har en mycket
begränsad utbredning i södra Sverige. Tyvärr röjs brakveden hänsynslöst bort då den betraktas som sly
inom skogsbruket. Detta bör vi biodlare och naturvänner inte acceptera! En viktig egenskap hos
brakveden är den extremt långa blomningstiden. Här börjar den blomma ca 1 juni och håller på hela
sommaren, även om huvudblomningen är i juni kan man i slutet av augusti finna knoppar, blommor,
gröna, röda och svart bär på samma buske. Blommorna är små men nektarrika och förser insekter med
nektar hela sommaren.
Hur smakar brakvedshonung?
Hur mycket betyder då brakveden för bina och biodlaren? Utan så stor egen erfarenhet har jag fått höra
från biodlare i Västergötland och Halland, att de får en försvarlig del av sin honungsskörd av brakved.
Hur smakar brakvedshonung? Vet ej, men ni som har erfarenhet kan väl höra av er!
Så var det det där med toste. Tosteblåvingen flyger först av blåvingarna och man ser den i skogen och
inte på ängen. Men varför heter den tosteblåvinge? Jo, det gamla namnet på brakved är toste. Ska vi
byta namn på denna märkliga och viktiga buske till toste? Jag tycker det!
Ingvar Arvidsson
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