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år. 

Obs! Skriv alltid in ditt namn på inbetalningsavin! Medlemsavgiften för 2021 hoppas vi du betalar så 

snart som möjligt. Du är viktig för vårt projekt! 

 

Medlemsavgiften för 2021 sätter du in så snart som möjligt om du har missat den, på bankgiro 5698-7548. 

IBAN: SE23 8000 0823 4798 3199 3622, BIC: SWEDSESS 

Du kan också swisha till 123 374 9009 

 

Detta nummer går ut till ca 600 adresser. Välkomna alla nya medlemmar! 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 karta 

med 24 märken kostar 25 kr. Vi har också tryckt upp en större version av dekalen med diametern 15 cm, att 

sättas på bilen, vid bigården och andra ställen där den syns bra. Den kostar 25 kr/st och kan köpas hos Per Ruth 

eller Ingvar Arvidsson. 

NordBi-Aktuellt erhåller ekonomiskt stöd för utgivningen av EU-medel från Jordbruksverket 

(Landsbygdsprogrammet). Från Nationella Honungsprogrammet erhåller projektet stöd till 

avelsverksamheten. 

Besök vår hemsida: www.nordbi.se  Ansvarig webredaktör: Robert Svensson (se ovan). 

Hemsidan är uppdaterad och kommer att kompletteras efterhand. 

Omslagsbilden: Våren är här. Frosten har smält bort från skattkistorna av solens strålar denna tidiga och kalla 

aprilmorgon när bilden togs och de nordiska bina är snart redo att ge sig ut för dagens bestyr som bland annat 

består i att samla pollen från de nu blommande sälgarna. Foto: Robert Svensson 

Kära medlemmar – ni är viktiga! 

Vi är glädjande många medlemmar, men vi vill gärna bli fler. Vi vill också att ni inte glömmer att 

betala medlemsavgiften. De som ligger 2 eller 3 år efter har fått en påminnelse per brev och vi hoppas 

att många av dessa vill vara kvar. De som ligger ett år efter har inte fått något påminnelsebrev, men vi 

vill att ni tar er en funderare på om ni betalt för detta året. Kommer ni fram till att ni glömt att betala 

blir vi väldigt glada om ni snarast möjligt sätter in 200 kr på bankgiro 5698-7548. Men om ni vill 

avsluta ert medlemskap respekterar vi naturligtvis detta och tackar för den tid ni varit medlemmar i 

NordBi. 

Hälsar styrelsen 

mailto:saturdaykid@hotmail.com
mailto:olle@damina.se
mailto:anncharlotteberntsson@nordensark.se
mailto:natuschka.lee@umu.se
mailto:carlove.bertilsson@gmail.com
mailto:steffen.neumanngrano@gmx.de
mailto:ingvar.arvidsson@telia.com
mailto:per.ruth@sofiehem.ac
http://www.nordbi.se/
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Rapport från styrelsen och NordBiavelsnätverket 
 

Inför den nya programperioden för Jordbruksverkets stöd till lantrasföreningar har 

Jordbruksverket begärt in en handlingsplan för de kommande åren. Det är ett 

omfattande dokument och fortfarande kan det bearbetas. Men här nedan anges de 

aktiviteter som Föreningen NordBi avser att arbeta med och som vi hoppas att vi ska 

kunna få ekonomiskt stöd för: 

 

Aktiviteter 

• Genomföra mätningar för kontroll av rasrenhet, dels morfologiska mätningar, men 

även DNA-undersökningar. Bland annat för att kontrollera släktskap mellan 

avelslinjerna och förekomsten av introgression.  

• Organisera testbiodling för att få dokumenterad kontroll av nordbiavelns resultat. 

• Upprätthålla och utveckla en stambok för avelsdrottningar, bland annat för bättre 

funktioner för härstamning och beräkning av inavelskoefficienter. 

• Verka för att ytterligare minst en parningsstation för det nordiska biet skapas i Sverige. 

Detta kan endast ske i kombination med att lämplig personal kan knytas till stationen. 

• Stimulera och hjälpa nordbiodlare att skapa renparningsområden för det nordiska biet 

på fler ställen i landet. Detta innebär att även drottningodling måste stimuleras bland 

nordbiodlarna och att ansvariga för parningsplatserna kan utses. 

• Utreda möjligheterna och verka för att det ska bli möjligt att inrätta lagligt skyddade 

reservat för det ursprungliga honungsbiet i Sverige. 

• Bedriva information, konsultation, opinionsbildning och utbildning om hur det 

nordiska biet fungerar i biodling och dess roll i ekologi, natur och vårt landskap. 

 

Jordbruksverket har även begärt in en revidering av avelsplanen. Vi har nu ett nätverk 

av nordbidrottningodlare och föreståndare för parningsstationer och parningsplatser 

som har gjort denna revision. Ett kort sammanfattande utdrag ur detta dokument är 

följande: 

Avelsmål på lång sikt: 

• Bevara och stärka den återstående populationen av nordiska bin som finns i Sverige 

med deras nuvarande genetiska bas i samarbete med övriga nordiska länder.  

• De nordiska bina ska i möjligaste mån behålla sina naturliga och ursprungliga egen-

skaper och samtidigt ska de fungera som bra bin för biodlare. Så mycket som det går 

ska de återetableras i sitt naturliga utbredningsområde. 

Avelsmål på kort sikt: 

• De nordisk bina och biodlare som håller nordiska bin ska öka i numerär.  

• De nordisk bina ska bli än mer motståndskraftiga mot sjukdomar och kvalster. 

 

Styrelsen och NordBiavelsnätverket genom Sven Nordström 
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Välkommen att deltaga i Pollenjakten! 
Sedan tio år tillbaka organiserar Nobelprismuseet i Stockholm projektet 

Forskarhjälpen. Tack vare detta sammanförs forskare, lärare och högstadieelever 

runt om i hela Sverige. Skolelever får härmed en möjlighet att prova på riktig 

forskning, lärarna en värdefull kompetensutveckling, samtidigt som forskarna 

får hjälp med sin forskning. Temat för årets Forskarhjälpen är 

pollineringsekologi, där det kommer att erbjudas olika möjligheter att lära sig 

om detta tema ur ett större perspektiv samt om ett urval nationella aktioner kring 

pollinatörer hos t ex Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen, 

Pollinera Sverige, Svensk Dagfjärilsövervakning och olika biodlarföreningar. I 

detta sammanhang kommer också ett urval undersökningar av bisamhällen att 

utföras för att skapa nya insikter och mera publicitet kring honungsbin i Sverige.  

Vi söker nu biodlare i olika delar av Sverige som vill deltaga i detta projekt från 

och med våren 2021. Deltagandet och analyser av prover från era bisamhällen är 

kostnadsfritt.  

Alla resultat kommer att presenteras offentligt i början på nästa år och i 

efterföljande publikationer, såsom i Bitidningen.  

För mera information, vänligen kontakta: Natuschka Lee, forskare vid 

institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå Universitet, 

natuschka.lee@umu.se.  

För mera information om Forskarhjälpen vid Nobelprismuseet och Pollenjakten, 

https://nobelprizemuseum.se/skola/forskarhjalpen/  

  

Annons 
Avläggare säljes varroafria nordiska bruksbin från Jämtland 

10 ramar LN helgjuten nackasarg (låda) tak, botten, täckplast, spännband målad låda tak och botten.   

Pris ink moms 2700 kr för mer info ring sms:a eller maila carlove.bertilsson@gmail.com eller telefon 

Carl-Ove: 0706704606 Bogna: 0705116417 

mailto:natuschka.lee@umu.se
https://nobelprizemuseum.se/skola/forskarhjalpen/
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Halvveis i INTERREG-prosjektet 

– BIstånd till Nordiska Bin – 

Rapport fra Norge 

 

I den norske delen av prosjektet ble det to bigårder etablerte: en i Disenå og en i Hernes, både i 

Innlandet fylke. I skrivende stund er biene innvintret og, akkurat som i Sverige, det som gjenstår 

er å behandle mot varroa om noen uker. Samtidig vil bikubene omplasseres for å unngå at 

endringer i mikroklima eller andre faktorer påvirker dem, slik at alle bisamfunn har mulighet til 

å oppleve like forhold under hele prosjektperioden. 

 

Mye har skjedd gjennom denne sesongen, som ble konstatert og diskutert på styremøtet, som ble holdt 

delvis digitalt 28.9, med koblinger til både Norge og nord Sverige. Det er moderne tider der teknologien 

har hjulpet oss masse med kommunikasjonen over grensen. På den norske siden ble det generelt en bra 

sesong, selv om det var noen utfordringer på bigårdene. Honningproduksjon varierte mye mellom 

bigårdene og kubene, med alt fra ca. 5 kg til ca. 12 kg som ble høstet. 

 

Honningsprøver ble tatt for å analysere både vanninnhold og pollen. Første analyser av vanninnholdet 

visste at bigårdsplassering, og dermed plantene som bier hadde som trekkgrunnlag, var viktigere enn bi-

underart for å forklare hvor mye vann honning inneholdt. Honningsprøvene ble også sendt til 

laboratoriet for å analysere pollen innhold. Disse prøvene komplementerer pollenprøvene som ble 

samlet fra bikubene og som analyseres sammen med de svenske prøver. 

 

Den RFID delen av prosjektet begynte i Norge i april, der antennene ble installerte ved flyåpningene av 

bikubene i Disenå. Hernes ligger opp i høyden og sesongen begynner seinere der. Der ble antennene 

først installerte i juni. Vi merket nykrøpne bier ved to tilsetninger i hver bigård, i mai i Disenå og juni i 

Hernes i første omgang, og så i august begge plasser. Vi merket 30 bier / bisamfunn med RIFD-brikker, 

som utgjør ca. 1800 bier som fikk en RIFD-brikke på ryggen i sommer 2020. Det å sette brikkene på 

bier trenger å være et ordentlig «teamwork». Det er mange bier som skal merkes, og siden dette 

bokstavelig talt er en millimeterjobb, er det fint å ha hjelp og god organisasjon. Noen må samle nykrøpne 

bier fra tavlene, noen må lese og lagre kodene til RFID-brikkene i et dataprogram, og flere må gjøre 

«pirkejobben» med å sette brikkene på biene. Dataene som blir samlet blir analysert sammen med de 

samlet i bigårdene i Sverige og vi ser frem til å finne ut om relevante spørsmål som flyaktiviteten i 

forhold til været eller feilflukt. 
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Foto 1: Flyåpningen med RIFD antenna på bigården i Disenå, mai 2020. Foto: Mari Matre Larsen. 

 

 

 

Foto 2: Bie med fersk installert RFID-brikke på ryggen i Hernes, juni 2020. Foto: Luis Cadahía-

Lorenzo. 
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Foto 3: En ung bie med en nylig sett RFID-brikke spaserer på hånda. Foto: Luis Cadahía-Lorenzo. 

 

 

Prover av den tarmparasitten Nosema ble også tatt i Norge og sendt ut for analyser i Sverige. Foreløpige 

mikroskopiske analyser viser at 15 norske prøver var positive. Det kan være i midlertidig at Nosema 

sporer finnes i bisamfunn, uten at disse kan finnes i mikroskopi. Derfor skal genetiske analyser 

komplementere de som er allerede gjort i mikroskopet. 

 

Kommunikasjon fra prosjektet har foregått mest digitalt, pga korona-pandemien, siden møter med 

birøktere og publikum måtte avlyses. Vi har formidlet om aktivitetene i prosjektet både i Birøkteren, 

som er fagbladet til Norges Birøkterlag, og gjennom våre Facebook og Instagram sider. Vi håper at 

situasjonen er bedre neste år, slik at vi kan dele og diskutere resultatene våre med kolleger og 

allmenheten. Vi ser frem både til disse møtene og til å lære mer om våre nordiske bier neste sesong! 

 

Luis Cadahía-Lorenzo, Norges Birøkterlag – for hele norske INTERREG teamet: 

 

Bjørn Dahle, Norges Birøkterlag 

Terje Slungaard, Disenå 

Tor-Erik Rødsdalen, Hernes 

Mari Matre-Larsen, Universitetet i Oslo 
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Lokalt anpassade stammar av bin presterar bättre 

Odla på bra drottningar som ni har i bigården. De är unika och mer lokala än man kan tro. 
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Kan variationer i den genetiska sammansättningen och vitaliteten hos honungsbipopulationer 

vara en del av förklaringen till varför förluster av bisamhällen uppstår i olika regioner? Ett 

forskningsexperiment har genomförts inom den internationella honungsbiforskningsgruppen 

COLOSS. Resultaten har tidigare publiceras i en specialutgåva av Journal of Apicultural 

Research. 

Totalt ingick 621 samhällen av 16 olika ursprungsstammar fördelade på 21 bigårdar i 11 olika 

europeiska länder. 15 olika forskare deltog i studien. Varje plats inrymde den lokala 

bistammen tillsammans med två av ”främmande” ursprung. Samhällena förbereddes 

sommaren 2009 och hanterades och utvärderades fram till 2012. 

Resultaten av dessa experiment visar att de lokalt anpassade stammarna av honungsbin alltid 

presterade bättre än de ”främmande” stammarna. Detta kan verka logiskt för många 

biforskare, men kan bli som en chock för många biodlare som tror att inköpta drottningar 

sannolikt kommer att prestera bättre än de bin som de redan har i sina kupor. Det finns 

växande bevis för de negativa effekterna av den globala handeln med honungsbin, vilket 

också lett till spridning av nya skadedjur och sjukdomar. Dessa dokument bevisar att lokalt 

anpassade bistammar konsekvent fungerar bättre än importerade stammar. Resultaten 

uppmuntrar lokala avelsprogram och användningen av lokalt uppfödda drottningar framför de 

som importeras från andra håll. (Carreck, N. L. 2014, Journal of Apicultural Research: JAR 

53 2 01).1 

 I en tidigare artikel i Nordbiaktuellt 2-2019, nämns en fransk forskningsrapport (1988), 

vilken påvisar en unik haplogrupp för bin från Umeå.2 En mutation som skett och som ärvts 

vidare. Inga andra bin i undersökningen hade den haplogruppen och rapporten innehåller bin 

från flera platser runt om i Europa. Genetisk variation är basen för framtida förändringar av 

arter, populationer och släktskapsgrupper. 

En evolutionär förändring kräver förändringar av gener eller genkombinationer. Befintliga 

eller att de förändras genom mutation (eller s.k. rekombination så att de förändras eller 

hamnar i en annan position på kromosomen så att de får en ny funktion. Ibland inträffar 

gynnsamma mutationer som kan ge organismen en bättre anpassning till den rådande miljön. 

Självklart uppkommer mutationer som även är ogynnsamma, vilket kan medföra att 

organismen slås ut.  Det här med DNA och evolution är spännande men en aning 

svårbegripligt, tycker jag själv i alla fall. 

-Är då Umeåbina de enda unika stammar av bin i Sverige? 

Nej! -de är långt ifrån ensamma. 

Redan i NBA -2-2000 presenterades intressanta data om detta. Hos samtliga bin blev DNA-

sekvenser från mitokondriet från visst område undersökta. Översikten visar på en stor 

variation hos de nordiska bina (Pedersen, B.V.2000) 

 
1 https://bibba.com/local-bees-better/ 
https://bibba.com/wp-content/uploads/2015/01/JAR-53-2-01.pdf 
2 Lionel Garney, Pierre Franck, Emanuelle Baudry, Dominique Vautrin, Jean_Marie Cornuet, Genetic diversity of 
the west European honey bee (Apis mellifera and A m. iberica) I. Mitochondrial DNA. Genetics Selection 
Evolution, BioMed Central 1988,30 (Suppl), pp. S31-S47. Hal-00894231 
 

https://bibba.com/local-bees-better/
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Enligt den s.k. neighbour-joining metoden skapades ett stamträd. Stamträdet visar 

släktskapsförhållandena Apis och en rad underarter av stammar av det västliga honungsbiet, 

Apis mellifera, med en uppräkning om härstamning för de olika stammarna av det mörka biet 

(A m m).  

Kort kan nämnas att grenen A, har en identisk uppsättning som delas av några kända svenska 

bistammar. Grenen B, är en unik såväl som grenen C. Grenen E, är från Läsö i Danmark. 

Grenen G, har förgrenat sig bland annat till de bin som huserar på ön Colonsay, Skottland, 

bara för att nämna några.3 4 Ytterligare svenska stammar inom projekt NordBi placerar ut sig 

på flera av de övriga grenarna på släktträdet. Colonsay, med sina bin är sedan januari 2014 

skyddat territoriellt med ett nationellt beslut.5 Listan kan som sagt kommenteras utifrån 

många intressanta vinklingar och aspekter. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att forskningen visar på att de lokala bina är de som fungerar 

bäst i sitt eget habitat. Alla ni som har bin med känd härstamning från NordBiprojektets olika 

stammar i kuporna, arbetar med unika bin. 

Värna om dessa och även deras döttrar för att behålla den visade genetiska variationen. Odla 

drottningar efter dem och håll ordning på bokföringsunderlaget för dina egna bin.  

På tal om drottningodling kan i övrigt nämnas: 

-Riksförbundet kommer under 2021 att ta fram en utbildning om drottningodling för de av oss 

som önskar mera kunskap. Hjälps vi alla åt, kommer vi att ha flera stammar kvar, bred 

genetiska variation och fler fina nordiska bin i framtiden. 

  

/ Mats Sundling 

  

 
3 Pedersen, B.V. 1996. On the phylogenetic position of the Danish strain of the black honeybee (the läsö bee), 
Apis mellifera mellifera L. (Hymenopetera; Apidae) interfered from mitochondrional DNA sequences.)  
Bifogat fig. 114. från rapporten. 
4 NBA -2-2000 s. 27, fig. 5. Stamträd som visar släktförhållandena mellan det indiska biet, Apis cerana och en 
rad underarter och stammar av det västliga honungsbiet, Apis mellifera. 
5 The Bee Keeping (Colonsay and Oronsay) Order 2013 No. 279.  
https://www.legislation.gov.uk/ssi/2013/279/made                                                                                                                                                                                                                           
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Nordens Arks bevarandearbete av nordiska bin 

säsongen 2020 och några ord om det kommande året. 

Gångna året har varit en smula 

märklig på många vis, låt oss hoppas 

att detta år blir något mindre 

omvälvande. Det gångna året inleddes 

med corona och all den påverkan 

denna pandemi drog med sig.  

Tidigt i våras var vi försiktiga avseende 

bokningar av Väderöparade nordiska 

drottningar, då vi ännu inte klart för oss 

hur eller om vårt bevarande arbete med 

driften av  vår parningsstation för nordiska 

bin skulle påverkas. Därtill så har vi 

pågående Interreg projekt som kostar tid 

och resurser. Man kan säga att våren 

inleddes kallt och en smula osäkert, det tog 

liksom tid på sig innan både vi och bina 

kunde börja jobba på allvar. Men när väl 

våren kom så blev det full fart överallt om 

än att vi höll oss i vår egen lilla 

"biodlarbubbla". Arbete med honungsbin 

sker ju som bekant i huvudsak inte 

inomhus och som regel har man 

skyddsutrustning på sig samt träffar 

förhållandevis få människor. Om 

bidräkterna är på eller om man bär med sig 

bisamhällen får man nästan per automatik 

1-2 meters avstånd. Verksamheten på 

Väderöarna har fungerat väl och även så 

för oss på Nordens Ark. Givetvis har vi 

tvingats att förändra och anpassa oss till 

rådande situation. För oss som sköter bina 

och biodlandet på Väderöarna så har 

mycket fungerat precis som tidigare 

möjligtvis 

undantaget att vi 

numer nästan alltid 

står ute på däck 

under färd med 

turbåten. 

Det dröjde som sagt 

ett tag innan våren 

kom igång på allvar 

och det var länge för 

kallt för att våra bin 

skulle ha något att 

arbeta med. När väl 

det blev vår värme i 

april så var det 

ganska lugnt i en 

månad och sedan 

blev det 

högsommarvarmt. I denna högsommar 

värme så växte bisamhällenas styrka och 

lager till sig bra, drottningodlingen 

fungerade väl och det såg riktigt bra ut fast 

med en liten gnagande oro för att värmen 

och torkan skulle bli lika långvarig som 

2018. Men så blev det ju inte utan juli blev 

en sällsynt kall  och regnig julimånad  för 

vår del och inte så värst bra avseende 

parningar för honungsbin. Honungslagret 

som byggts upp naggades i kanten under 

julimånad. Ett tag så årets säsong ut att bli 

ganska dålig överlag. Men vi fortsatte, 

besökarna ville komma trots väder och 

bina stretade på. 
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Så kom augusti månad som för vår del 

bjöd på utmärkta förhållanden. När värmen 

kom inleddes en kraftig blomning av en 

myckenhet och inte minst på ett 

imponerande ljungdrag. Vissa dagar så 

tok-jobbade bisamhällena så man nästan 

inte trodde det var sant. Via Interreg och 

våra vågsystem så vet jag att stora och 

starka samhällen periodvis hämtade hem 4-

2 kg honung dagligen. Dessa dagar 

fullkomligt sprutade det ut bin ur flustren 

och det var fullkomligt fullt med bin som 

fullastade gick ned för landning, på 

kvällarna så stod bigårdarna och mullrade 

av sitt fläktande och bearbetande av dagens 

slit.  

Doften var ljuvlig i bigårdarna och 

biodlarna glada. Det blev nog nära 

rekordskördar av honung för Nordens Arks 

del, men det blev ju mycket jobb, vi är 

fortfarande inte klar med slungandet och 

burkandet av honung i skrivande stund. 

Nordens Ark odlade fram ett antal 

drottningar varav 45 stycken återvände 

parade och vi hade 31 gästande apideor 

under året totalt. Det är kanske inte helt i 

linje med målsättningarna, speciellt mycket 

hade vi önskat fler som odlade och parade 

sina nordiska drottningar på väderöarna.  

Detta får mig att vilja debattera avseende 

vilka egenskaper som är typiska för 

nordiska bin. Det är ju av vikt att ett 

bevarande av nordiska bin faktiskt är en 

bevarande i den meningen att vi försöker 

behålla de egenskaper som är typiska för 

nordiska bin och samtidigt avla på de bin 

som är "bäst". Det är ju inte en helt enkel 

balansgång att vandra på. Till viss del kan 

ju vissa av egenskaperna exempelvis 

flygtemperaturer, födoval, 

foderförbrukning, livslängder och skörd 

osv avvaktas med att föras en diskussion 

om för avseende dessa egenskaper kommer 

vi förhoppningsvis få ett bra underlag på i 

och med Interreg forskningen. Exempelvis 

så har vi våra nordiska bins torra täckning 

av kakorna (luftspalten mellan honungen 

och vaxet), det är en mycket bra egenskap 

som troligtvis är en anpassning till vårt 

kalla klimat och vår typ av nektar (min 

gissning/hypotes). Vill meddela att vi 

numer brukar osthyvel och inte 

avtäckningsgaffel när vi avtäcker 

honungskakorna undantaget 

buckliga/deformerade kakor och mörka 

kakor som är för sega för osthyveln. 

Känner mig nästan lite dum när jag 

avtäcker med osthyveln numer. Det går 

såpass fort och enkelt att dra 4-5 gånger 

med osthyveln och få 4-5 hela fina vaxflak 

att jag rodnar av skam och förtörnelse över 

hur många timmar jag pillat av täckvax 

med en avtäckningsgaffel.  

Avseende osthyvel-avtäckning är nordiska 

bin åter väldigt bra då deras torrtäckning 

gör att det är superenkelt och närapå helt 

fritt från honungsspill att avtäcka med 

osthyveln (vitt och slätt täckvax).  Våra 

nordiska bins fina egenskap att fylla ett 

antal kakor i taget är en annan fin egenskap 

(att de som regel inte bygger ut delar av 

kakorna och fyller på dessa med honung 

eller yngel fläckvis utan att de mera 

systematiskt bygger ut och tar i bruk en 

kaka i taget).   

Likaså tycker jag att vi borde fundera lite 

över poängsättningen avseende kur våra 

nordiska bin uppför sig på kakorna. Det 

känns för min del en smula underligt att 

högsta poäng avseende bedömningen kring 

kakfasthet är 5 är kakfasta bin (sitter still 

på kakan). Jag anser att det är typiskt för 

nordiska bin att "flyta" på kakan (att de 

rinner och bildar klumpar med bin i kakans 

underkant). Dvs att bedömningsgraden 3 

avseende kakfasthet är det 

egenskapsmässigt typiska för nordiska bin. 

Föreslår att benämningen kakfasthet 

förändras till sätt att uppföra sig på 

kakan/kakrörelsemönster och poängskalan 

ordnas efter så att bin som flyter stilla av 

kakan ges hög poäng. Givetvis borde bin 
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som till stor del lyfter från kakan och går 

till angrepp utan omild hantering ges låg 

bedömningsgrad.  

Så kan vi fundera över detta med 

äggläggning  hur den ser ut hos nordiska 

bin. Jag upplever att även äggläggningen är 

"ordnad" i den mening att nordiska 

drottningar gärna komprimerar sitt 

yngelklot. Det finns som regel honung 

ovan och vid sidan av yngelkloten (ofta 

börjar yngelklotet från en sida och inte i 

mitten). Drönarceller och pollen är också 

ting som ofta påträffas kak-vis (finns 

givetvis spritt i samhället men är ofta extra 

koncentrerat i vissa kakor, för pollenets del 

i nedre lådorna för drönarnas del i 

ytterkant).  

Hur tät yngelläggning är eller kan vara en 

sak som är beroende av bred genetik. Vid 

parning mellan närbesläktade honungsbin 

uppstår ofta håligheter pga att 

inavelspåverkade larver plockas av städbin 

redan i första larvstadier (ett sätt att 

undvika att lägga energi på icke 

funktionsdugliga arbetsbin). Sänder denna 

gång med en bild på en yngelram från ett 

av våra försökssamhällen i detta fall en 

Väderöparad Svegdam från Nordens Arks 

försöksbigård. Dessa systrars mor är från 

en Luröparad Svegdrottning vi fått från 

Jean Berg.  

Vet att mången Buckfastodlare "lockar" till 

sig köpare med denna typ av bilder av 

deras avelsmaterial. Upplever att dessa 

Svegdamer är väldigt ordnade i sin 

äggläggning och sitt honungslagrande 

(komprimerar). Denna ram är särdeles 

snygg med sin äggläggning kant till kant 

(fanns i somras flera sådana i mitten av 

klotet löpande). Det man kan säga av 

denna bild är att denna dam inte uppvisar 

tecken på inavelsdepression i nuet. På 

Väderöarna för vi som regel ut ramar med 

drönare i 3-5 rams avläggare på samhällen 

som är 100% utöver de 4 avelssamhällena 

vi har ute på ön. Tror att det är bra för den 

genetiska bredden att ha så mycken genetik 

i luften som görligt. Likaså att variera vilka 

samhällen som används om det är möjligt. 

Det är en evig balansgång i sin helhet, typ 

som det är med biodling och livet i sin 

helhet. ?? 

Nu är snart det mesta viktigaste avklarat. 

Bina tog hem sitt foder väl. Av denna 

säsong återstår oxalsyrebehandling och 

nedfallskontroller på både Nordens Arks 

nordiska bin och i försöksbigårdarna. 

Utöver visst pågående löpande jobb som 

sker i försöksbigården även under vintern 

så lär det bli lite jobb med materialvården 

och förberedelse inför kommande säsong 

även under vintern.  

Snart nog så kommer våren på allvar.i 

skrivande stund har våren hos oss varit 

framme och dragit sig åter igen. Bina har 

varit ute och rensflugit och vi har tittat till 

dem något. Än så länge ser det bra ut med 

överlevnaden, samtliga verkar ha hälsan 

och ännu så länge rejält med foder kvar. 

Men man får vänta och se än är det för 

tidigt att ropa hej. Vi stampar i 

startgroparna.  

Vi kommer i år att dra igång 

parningsstationen på Väderöarna så snart 

som görligt (när samhällena börjar få fram 

drönare och bli starka nog för att börja 

årets odlande). Nu vet vi att det kommer att 

fungera trots coronan. Vill man para 

nordiska drottningar på väderöarna 

och/eller boka nordiska drottningar så ni 

välkomna att höra av er till mailadress: 

anncharlotte.berntsson@nordensark.se 

och/eller telefon nummer: 07026181 

Med hopp om en god säsong till er alla, 

sköt om er, sköt om bina.  

Ann-Charlotte Berntsson biskötare 

Nordens Ark 
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Planering i Dalsland 
När snön lägger sig som ett vaddtäcke över kuporna och björkveden sprakar i spisen är det rätta tiden 

att planera för sommarens äventyrligheter. Samhällena var starka vid invintringen och efter en 

rekordblöt höst har ett stabilt högtryck gett sol och oss arktisk kyla, vilket är vad våra bin är anpassade 

till. Om 6 veckor ska bottnarna städas och då ska man förhoppningsvis känna värme på täckskivorna. 

Just varit och lyssnat och kunde konstatera att alla samhällen lever. Stamboken är klar och finns på 

hemsidan. Om någon vill ha den på fil eller papper så fixar jag det. 

Mätvärden visar på allt högre kvalité 

Av stamboken framgår att kalkyngelproblem nu är ovanliga. Av 28 avelssamhällen i stamboken finns 

en 3:a och 2 4:or, resten 5:or. När det gäller kubitalvärden, som vi noggrant mätt och där vi tidigt drog 

1,9 som övre gräns, ser jag idag på mina samhällen, att de flesta ligger under 1,5. Temperament är bara 

i undantagsfall under 5. Svämningen är måttlig men ingenting som vi vill ha bort. Vi vill ha en naturlig 

svärmningsdrift. Det är ju binas naturliga sätt att föröka sig. Min erfarenhet är att även ettåriga 

drottningar kan vilja svärma om det är ett starkt samhälle och det samtidigt är en stark vårutveckling. 

Däremot förekommer sällan svärmning under år med sen och svag vårutveckling. Så kloka är bina! 

Ska man svärma ska man göra det när förutsättningarna är goda. Varroasituationen är inget bekymmer 

längre. Jag räknar nedfallet efter behandling och där 13 samhällen ligger på högst 10 kvalster. Dessa 

kommer att ha en framskjuten plats i mitt avelsarbete. 

Renparning närmar sig 

Biodlarföreningen här heter Nordvästra Dalslands BF och omfattar Bengtsfors och Dals-Eds 

kommuner. Efter ett lågvattenmärke på 12 medlemmar närmar vi oss nu 40 och jag kommer att ha en 

nybörjarkurs med 15 deltagare. Inom området har vi nästa uteslutande nordiska bin. Flera av mina 

friparningar visar sig vara 100-procentiga. Jag tror att alla är nöjda med situationen. Vi är några som 

står för drönardominansen – en med 15, en med 20 och jag med 90 samhällen. 

Här är några av de samhällen jag kommer att odla drottningar på. Vingvärden 100 %: 

ID Ursprung Parning Egenskaper* Vingvärden Varroa 

IA20556 Krokvåg Frip 5 5 3 4 5 1,46/-2,62 20 

IA19462 Solberg Frip 5 5 3 3 5 1,43/-4,51 10 

IA19478 Föllinge Lurö 5 5 3 3 5 1,44/-4,15 5 

IA18341 Bjurholm Lurö 5 5 3 5 5 1,35/-4,15 5 

IA20581 Sveg Lurö 5 5 3 - - 1,39/-3,71 4 

AA20147 Sikås Lurö 5 5 3 3 5 Skall mätas 10 

IA20143 Olasbyn Lurö 5 5 3 2 5 1,34/-3,27 40 

BK20584 Noris Lurö ----- Skall mätas 5 

• Egenskaperna gäller samhället. De som fått en ny drottning 20, så har den nya drottningen 

endast mindre del i bedömningen. Skala 1-5 för svärmning, temperament, kakfasthet, skörd 

och kalkyngel. 

Alla potentiella avelssamhällen blev inte mätta i höstas utan detta ska ske så snart det finns gråbin och 

Mats Berglund i Västra Ämtervik är beredd. 
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Förhoppningar inför 2021 

Idag den 12:e mars på Viktoriadagen ligger marken täckt av snö efter gårdagens snöstorm. Men sista 

veckan i februari var det 10 grader och binas rensningsflygning. Perfekt! Nu sitter de lugnt och väntar 

på årets första pollendrag, vilket brukar vara tussilago i väntan på sälgen. 

Ännu vet vi inget om vilka överraskningar det här året kommer att bjuda på, men vi är 

förhoppningsfulla och tror att arbetet med vårt nordiska bi ska fortsätta att gå framåt och får vi en god 

honungsskörd blir vi extra lyckliga. 

Lycka till alla underbara nordbikämpar! 

Ingvar Arvidsson 

  

Rapport från Blekinge 
Vintern har varit lugn och ingen verkar ha haft några förluster. Så det har mest varit att spika 

ramar, valsat vax och andra bestyr. 

Det har kommit in förfrågningar om köp av övervintrade samhällen, samt avläggare vilket vi ska 

hjälpa dom med. Vi kommer även i år att hjälpa till med hemparade drottningar till några som vill 

byta ras så att dom kan sätta till renrasiga nästa år. 

Vi kollar även med dom vart dom ska ha sina bin så att det inte blir några konflikter med renparning 

av andra raser så att inte blir som på Hasslö, där en biägare satt ut ett par samhällen (det var inte 

nordiska). 

Hejsningar från oss i Blekinge 

 

 

Fryksdalen – Värmland 
När våren anlände i slutet av februari ser övervintringen ut att ha varit utmärkt. Bina 

ute och flög och en del hade hittat pollen att hämta. Sedan återkom vintern med besked, 

vi får se hur länge och hur det påverkar samhällena. 

Vi tänker i år testa en ny parningsplats som ligger mellan Gräsmark och Torsby. Vad vi vet 

finns det finns det inte andra bin inom ett avstånd av 10 km. Odlar drottningar och mäter 

sedan vingar efter drottningarnas bin för att se om det finns drönare från andra raser. 

Vår ambition är att förse biodlare inom vårt område med bra nordiska drottningar. Finns 

också ett behov av samhällen och avläggare från nya biodlare. 

Jean Berg 
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Avelsfunderingar från Norrbotten 
När denna notis från Norrbotten skrivs råder det fortfarande full vinter. Inte mycket har 

hänt i kuporna sedan i höstas, i alla fall inte sådant som jag som biodlare känner till. 

Datumet är den 31 mars, alltså dagen innan skärtorsdag.  

Vädret är soligt men dock lite blåsigt. Även om snön har börjat packas ihop finns det fortfarande 

ett jämnt och djupt snötäcke. Temperaturen väntas under dagen stiga till upp mot sju plusgrader. 

Det är alltså en sådan dag där enstaka bin kan känna av den ljumma luften och ge sig ut för att 

tömma tarmen och lufta sina vingar. Någon egentlig rensningsflygning har ännu inte skett och 

som biodlare är jag nöjd om bisamhällen går på sparlåga ett tag till. Den norrbottniska årstiden 

”vårvintern” kan vara lång och pågå långt in i maj månad. Det brukar bli många bakslag med 

både kyla och snöoväder och det finns ännu inte heller något pollen att hämta. Vi ser alltså 

ingen fördel med bin som börjar yngla så fort det blir en varm soldag. Istället vill vi ha bin som 

följer naturens årstidsväxlingar och förändringar på ett sunt och energieffektivt sätt. Vi upplever 

att vi har sådana bin.  

De flesta biodlare tycker väl om sina bin och de flesta brukar lyfta fram enskilda egenskaper 

som de håller högt, exempelvis fromhet och samlarförmåga. Så här vintertid, när det finns tid 

att fundera, brukar vi klura på vilka egenskaper som vi tycker är viktiga för bin i Norrbotten, 

och framförallt hur vi ska odla drottningar för att få fram sådana egenskaper.  

Jag och min hustru Mari bedriver tillsammans biodling i Vitådalen. Antalet samhällen är 50 + 

och förutom oss själva, finns det ytterligare några andra biodlare i området, så gissningsvis 

finns det närmare 100 bisamhällen i Vitådalen. Samtliga av hos har Nordiska bin. Vi har under 

många år fått hjälp med puppor eller drottningar från andra Nordbiområden, framförallt från 

Västerbotten och Jämtland. Parallellt har vi odlat egna drottningar och gjort många avläggare. 

De vingindexmätningar som vi gjort visar på bra värden och att vår population är förhållandevis 

renrasig. En klar majoritet av samhällena har vingindex på 100% eller strax därunder. Så vitt vi 

vet (har gjort många tester) har vi ännu inte fått in varroakvalstret. Det finns dock på nära håll, 

både i Luleåområdet i söder, och Kalixområdet i norr. Självklart är det en tidsfråga innan vi 

också har det men vi vill dock hålla det ifrån oss så länge som möjligt. Vi kan därför inte ta in 

drottningar utifrån och vår egen husbehovsodling av drottningar blir då särskilt viktig. Kanske 

kan också vår egen odling bidra till att behålla eller utveckla de egenskaper som vi tycker i 

viktiga för bin som lever i det naturlandskap och det lokalklimat som råder hos oss.  

Självklart är det viktigt att ha snälla bin. I avel är detta enkelt, man odlar avlar aldrig på bin som 

visar aggressiva tendenser och man släpper ej heller ut drönare från sådana samhällen. 

Samlariver, friskhet och övervintringsförmåga är också viktiga egenskaper och de är sådana 

egenskaper som i hög grad är beroende av varandra. Samhällen som övervintrar på ett lugnt sätt 

ger friska samhällen på våren och friska vårsamhällen kan leverera bra honungsskördar under 

sommaren. Utmärkande för sådana samhällen är att de redan på hösten har en bra 

ålderssammansättning av bin. För att kunna ha det är det viktigt att de invintras i tid och att de 

upphör med yngelsättningen i god tid. Bina måste redan på hösten vara inställda på att snart 

kommer det en lååååång vinter. Under vintern ska de sitta hårt i vinterklot som inte upplöses 

för lätt och de ska inte starta upp bara för att det råkar vara lite vårsol i slutet av mars. Detta är 

en viktig del av vad det innebär att vara anpassad till lokalklimatet.  
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Faktum är att vinterförlusterna för oss biodlare i Vitådalen i stort sett är noll och har varit så 

under flera år. Likadana rapporter kommer från Mats Furtenbach i Älvsbyn-

Raviobergsområdet. Att nordiska bin övervintrar bra kan förklaras av att de har en bra och 

effektiv vintervila, vilket också förklarar varför de har låg foderförbrukning under vintern. Med 

detta vill jag säga att ett viktigt kriterium för de samhällen som vi odlar från, är att de har 

övervintrat på ett bra sätt. Av den anledningen blir det viktigt att redan nu i slutet av mars 

spänna på oss skidorna och åka ut för att se hur bina reagera på den första vårsolen. Att ett och 

annat bi ger sig ut är helt ok, men samhällen som tokflyger eller rensningsflyger nu får inget 

plus i protokollet. Vi vill att det ska dofta fräscht från flustret och om vi hör något surr så ska 

det vara lugnt och behagligt. De samhällen som vi redan nu får bästa känslan för, är de som vi 

kommer att följa upp extra noga. Vi kommer att mäta vingindex på dessa och kommer noga att 

följa andra parametrar av deras utveckling, exempelvis, hur hanterar de säljdraget och 

maskrosdraget?  Vilka svärmtendenser börjar de visa ifall det blir varmt i början av juni? Hur 

pass ivriga är de att bygga ut ramarna? De samhällen som förutom att ha uppfyllt ovanstående 

önskemål också gav god skörd föregående år, är sådana som vi odlar våra husbehovsdrottningar 

från. Det brukar bli 20 - 30 drottningar per år och det räcker i första hand för eget behov men 

ibland också för att hjälpa biodlare i närområdet. Våra drottningar har alltså ingen stamtavla 

och de kan ha parat sig med många olika drönare från många olika samhällen, som i sin tur 

representerar viss genetisk variation. Det är bra att det inom Nordbi-projektet finns olika sätt 

att odla drottningar. Stationsparade drottningar är bra och viktiga för att vi ska kunna bedriva 

en planerad avel och på så sätt behålla de nordiska binas goda egenskaper. Vår form av odling, 

med friparning och urval på den lokala anpassningen hoppas vi leder till att vi själva får bra bin 

som är väl anpassade till våra naturgivna förutsättningar. 

Gunnar Jonsson 

 

 

Nygammalt i Östergötland 
När de första bina från de parade drottningarna ute på Kyrkogårdsskär under förra 

sommaren började krypa ut visade det sig att en hel del av dom hade gult inslag. 

Verksamheten avbröts och resterande drottningar kördes istället till Lurö. 

I år planerar vi att återgå till Fångö där vi tidigare bedrivit avelsverksamhet. Ett test gjordes 

där med några parnigskupor under sensommaren. Ingen av drottningarna blev äggläggande, så 

vi räknar med att det inte finns några bin i närheten och att ön därmed är säker. 

Övervintringen har varit bra, men våren har varit lite ryckig fram- och tillbaka här. Bina var 

ute tidigt redan i februari och de samlade rejält med pollen i mars, men sedan kom vintern 

med snö och kyla tillbaka. Nu i slutet av april börjar så sakteliga värmen och våren göra entré 

igen. Åtminstone dagtid. Nätterna är fortfarande kalla med minusgrader. Men nu kommer 

återigen de nordiska bina fullastade med pollen från de blommande sälgarna. 

Robert Svensson 
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På färdväg mot nytt Renparningsområde? 
Ett eller flera renparningsområden i Dalarna har länge varit en förhoppning från 

föreningen.  Är detta nu möjligt? Ja förutsättningarna verkar finnas med medlemmar 

boende i närheten och en mitt inne i Dan Andersson-land Grangärde Finnmark!  

Där har Yngve och Tommy hållit nordiska bin sedan 2016. Runt 2017 började Jonas med 

nordiska bin och ett renparningsområde inom räckhåll var en förutsättning för att börja med 

drottningodling. Av en slump?! delar Jonas och Tommy fler intressen såsom att hålla 

genbanksdjur av Hedemorahöns och Gotlandskanin. Tommy tipsade då om att de bara håller 

nordiska och att området är utpekat som nordiskt inom Ludvikabygdens Biodlarförening. 

Jonas, Yngve och Tommy började då samtala lite men vi kom aldrig riktigt till skott förens 

våren 2020. En messenger-grupp startades och vi annonserade på Facebook för att samla flera 

intresserade. Jonas fick då också bra respons från den nya handläggaren på Länsstyrelsen i 

Dalarna, Anna Rönnow. Men då registret över anmälda uppställningsplatser av bisamhällen är 

under uppbyggnad kunde vi 

inte få så stor hjälp med att 

få veta antalet anmälda 

kupor inom området. Men 

digitalisering är på gång, 

och det verkar inte omöjligt 

att få iallafall lite 

information om ett område.  

 

Innan Jonas visste att man 

skulle vara försiktig med 

att vända upp och ned på 

drottningarna. Alla dessa 

kläcktes dock fint så det 

gäller att ha tur med 

timingen.  

 

Men då de flesta inte anger koordinater på sina uppställningsplatser så säger informationen 

inte så mycket egentligen. Yngve började med bin 1987 och då med riktigt trevliga Carnica 

och drottningar från den legendariske Otto Reimann. Beställde några nordiska drottningar 

2016 och på den vägen är det. Har idag ett 40-50 tal nordiska samhällen och en 

rehabiliterings-bigård där grannbygdernas svärmar och diversebin får landa ett tag för 

hälsokontroll och drottningbyte.  

Han håller de flesta samhällena på Langstroth-mått och några på LN. Det tar något år att 

kalibrera om bi-känslan från Carnica till nordiska. Grunden är densamma men finliret litet 

annorlunda. Årsrytmen, uppförandet, hanterbarheten och förnöjsamheten. Det går att 

summera med att de nordiska är väldigt förutsägbara och oftast uppför sig som det står i 

biböckerna. 

Yngve är en erfaren drottningodlare medan Jonas började från scratch med bara topplistkupor 

av Sellman mått att tillgå vilket gav några ytterligare nötter att knäcka vad gäller odling av 

drottningar. 
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Apideor införskaffades en hemmabyggd 

äggkläckare passade mycket bättre åt 

drottningarna. Sedan var det bara att 

packa fika, familj och bege sig till Dan 

Andersson land. Jonas fick höra att det 

var obligatoriskt att bada i Pajsoån så då 

fick hela familjen snällt hoppa i! Det var 

ingen som klagade då det var rejält 

varmt i slutet på Juni! :) 

 

 

Apideorna placerades i området som 

kallas för Ketto. Det är fint i 

Finnmarken och området bjuder på 

intressant fauna med blåbär, hjortron 

och Orkidéer.  Men de ettriga knotten 

som lätt tar sig igenom slöjan var 

ingen höjdare.  

Veckorna gick och när det var dags 

att hämta apideorna i början av juni 

var det bra mycket kallare. Noterade 

att en apidea hade jobbat på bra och 

hade både en parad drottning och fullt 

med väldoftande nektar.  

Av de parade drottningarna som vi 

hann ta prov på har en indexerats till 

100% de övriga 95% 82%, 76%. Så vi 

är på god väg. I vår ska samtliga 

samhällen som vi har kontroll över 

indexeras. Samt de återstående 

övervintrade drottningarna.  

 

Jonas ställer ut Apideor på “Ketto” 

 

Är du intresserad av att odla drottningar eller fripara i Dalarna? Eller vill du hjälpa till med 

arbetet att upprätta renparningsområdet? Anmäl ditt intresse via denna länk nordbi.lindan.se 

eller gå med i vår Facebook-grupp https://www.facebook.com/groups/nordbi.dalarna 

Eller hör av dig till jonas@lindan.se 0706683869 

Jonas Hagberg & Yngve Thorné 

mailto:jonas@lindan.se
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Vår-rapport fra Norge 
I lavlandet ser det ut til at biene har hatt brukbar overvintring. Men det skiller ganske mye på 

sterke og svake bifolk. En lang periode med barfrost har nok blitt for drøy for noen med lite 

bier. 

I fjellet er det ennå litt tidlig å si noe sikkert. Men sommertrekket, som der kommer fra andre 

halvdel av juni og utover, ble preget av en kald og våt juli-måned. Mange av bifolkene fikk 

nok et litt dårlig utgangspunkt for overvintringen. 

Men brunbi-røkterne, og spesielt vi som planlegger å avle, har forberedt oss på sesongen på 

ulike vis. Sammen med Norges Birøkterlag, arrangerte vi kurs for dronningavlere i mars. 

Temaet var: Hvordan få fram para dronninger av beste kvalitet. Foredragsholdere var Monica 

Larsson fra Sverige, som tok for seg oppdrett av gode jomfruer, og Ivan Nielsen, Danmark, 

som ga råd om dronegiverne og pareplassen. Fra norsk side deltok Jens Martin Nybøle aktivt. 

I oppdrettet av dronninger var særlig 2 ting avgjørende: å overføre larvene tidlig nok og å gi 

cellebyggeren best mulig tilgang på god næring i forkant og under arbeidet.  

Når det gjelder dronene ble det lagt vekt på rikelig tilgang på droner – mange dronegivere – 

og at det skal være genetisk variasjon blant dem.  

Norsk Brunbielag har fått ny hjemmeside – https://norskbrunbielag.no – og i mars ble lagets 

egen stambok for brunbier lagt ut på hjemmesiden. Den inneholder, som en begynnelse, nå ca 

100 dronninger, og det går fram at noen av dem stammer fra Sverige. (Fig 1) 

Initialene «IA» betyr at dronninga kommer fra Ingvar Arvidsson. «Noris» var et navn knyttet 

til opphavet til denne. Stamtreet viser at Sylvi Slettebøs dronning SS-17. 90 var (minst) 25 % 

innavlet. Stamboka er et viktig redskap for å drive systematisk avl og gir et grunnlag for 

videre å innlemme dronninger i Norges Birøkterlags avlspopulasjon. På hjemmesiden har vi 

også nylig fått 2 artikler som gjelder avlsarbeidet mer prinsipielt. Harald Sandbæk skriver om 

dronenes rolle i bienes egen seleksjonsprosess og Nils Drivdal heller kaldt vann i årene på alle 

som ivrer for rask avlsframgang! 

Systematisk avl har jo Norges Birøkterlag vært opptatt av i flere 10-år. Fra 2005 går det an å 

følge utviklingen av de egenskaper som er registrert.  (Fig. 2) 

Selv om det går litt fram og tilbake, er tendensen ganske klar. Avl nytter. 

Til slutt en spesiell hilsen til Ingvar Arvidsson som har vært en god støtte for avlsarbeidet 

med brunbier i Norge i mange år og var en av fødselshjelperne for Norsk Brunbielag. Vi nyter 

stadig godt av den gode forbindelsen! 

Lars A. Kirkerud 

 

 

 

 

https://norskbrunbielag.no/
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Bra övervintring i Finland 
På hösten invintrades omkring 300 nordiska bisamhällen. Tillsvidare har övervintringen 

gått bra, bina syns må bra och det finns gott om vinterföda i kuporna. Men vi är bara 

vid slutet av mars och det är tidigt att dra några slutsatser. 

DNA av våra bin prövades inom More than honey projekt, analyserna fullgjorde Eurofins. Av 

13 prov det minsta värdet av nordiska gener var 98,5 %, flera hade värdet över 99 %, alltså 

mycket bra resultat. Prov skickades av fyra biodlare, men alla hade härkomst i Aimos bin. 

Nästa sommar fortsätts med att avla och para drottningar på fyra eller fem parningsplatser, 

alla utom en på öar. Ändamålet är också att bedöma systergrupper enligt riktlinjen av 

beebreed. Vi hoppas på stöd till parningsplatserna. Stödet skulle förutsätta, att bina bedöms 

och undersöks genetiskt. 

Vi vill också lära oss vinganalyser enligt svensk modell, så att odlarna kan själv granska, hur 

parningar har lyckats. 

Lassi Kauko 

 

Nordbi 2 2014 

Dorian Pritchards föredrag i Llangollen i Wales 

I NordBi-Aktuellt nr 2 2014 finns på sid 18-19 sammanfattningar av några av 

föredragen på konferensen i Wales. I ett av dessa föredrag beskrev Dorian det nordiska 

biets anpassning till klimat och natur i norra Europa. 

Dorian Pritchard har varit president i Sicamm alltsedan Josef gick bort. Han har sin biodling i 

nordvästra England, där det inte är helt lätt att få till en säker renparning. Men han selekterar 

hårt och går bara vidare med de bästa melliferabina. På konferensen i Llangollen presenterade 

han en jämförelse mellan 5 olika biraser som finns i norra Europa baserad på forskning från 

Broder Adam, Wilde, Buchler, Honko, Jasinski, Paleolog m fl. Han har jämfört 23 olika 

beskrivna egenskaper hos mellifera, carnica, caucasica, ligustica och buckfast. Han satte poäng 

från 1-3 på de olika egenskaperna. Resultatet blev, omräknat till ett genomsnitt: mellifera 2,96, 

carnica 2,20, caucasica 1,26, ligustica 1,70 och buckfast 1,86. Dorian har baserat detta på 

vetenskaplig grund, men poängbedömningen är hans egen. Det finns säkert invändningar som 

kan göras, men man kan i alla fall på goda grunder våga påstå, att det nordiska biet inte är 

underlägset någon annan ras. Dorian visade också hur väl melliferas ursprungliga 

utbredningsområde sammanfaller med området för juli månads medeltemperatur på 15-20 

grader. I detta område, menar han, är melliferabiet det bäst anpassade. 

 

I det pågående Interregprojektet kommer intressanta jämförelser mellan fyra biraser, 

mellifera, ligustica, carnica och buckfast att göras. Vi hoppas kunna presentera resultat från de 

två årens forskning i nästa nummer. 

IA. 
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Fryselagring av dronesæd 
Bruk av fryselagret sæd er vanlig for de fleste andre husdyrartene, men for honningbier 

har det vært vanskelig å beholde sædcellenes levedyktighet ved fryselagring.  

Ved biforskningsinstituttet i Hohen Neuendorf (Berlin) har de utviklet en metode som gjør 

fryselagring av dronesæd mulig. De har nå etablert en biobank hvor de vil fryselagre 

dronesæd fra en rekke biraser. I Norges Birøkterlag har vi ønsket å få til fryselagring av 

dronesæd og i september eksporterte jeg 7 brune dronninger fra Norge til Tyskland. 

 Dronningene var produsert av Sylvi Slettebø og ble fraktet i håndbagasje fra Stavanger via 

København til Berlin. Dronningene ble innført i avleggere ved biforskningsinstituttet og neste 

år vil de produsere droner som tappes for sæd. En del av den fryselagrede sæden forblir i 

Tyskland, mens en del vil bli returnert for lagring i en norsk biobank. Denne fryselagrede 

dronesæden utgjør en sikkerhet ved tap av viktig genetisk materiale og kan da hentes ut og 

brukes til å inseminere dronninger. 

Bjørn Dahle 

 

 

Saxat från gamla bitidningar 
I mina skrymslen hittar jag en nästan komplett årgång av Bitidningen anno 1944. Jag 

bläddrar igenom med huvudsakligt fokus på biraser och artiklar med norrländsk 

anknytning. Där plockar jag några notiser från året då SBR firar 25-årsjubileum och 

vintervädret i Västerbotten är på alla länsbors läppar. 

Konstigt väder även då. 

”Det är en underlig vinter i år. Många gånger har det varit 20-25 grader kallt på kvällen för 

att morgonen därpå vara plusgrader. Har sett bäckar strömma som på våren och Bottenviken 

är alldeles isfri nu i mitten på februari. Allt tyder på att övervintringen blir svår för våra 

bisamhällen”. Det här året skrivs tidningens nybörjarsida av vägkassör Helmer Vikberg, 

Ursviken, Skellefteå som varit biodlare sedan 1926 och 1930 startade Skellefteåortens bf. Han 

oroar sig över årets vinterväder och jämför situationen med den extremt kalla krigsvintern 

1941-42:  ”men så lite döda bin som den här vintern har jag aldrig haft i samhällena sedan 

jag började med biodling” Han konstaterar också att ”I Norrland har biodlingen snart sagt 

obegränsade möjligheter till utveckling” och vidare ”i fråga om biras lämplig för Norrland 

vågar jag icke rekommendera annat än nordiska.”   

Svärmar sällsynta. 

Svärmning var tydligen inte något man behövde bekymra sig om i Västerbotten på den tiden. 

Om det berodde på bimaterialet, klimatet eller något annat kan man spekulera kring. Vikberg 

skriver: ”Våra mången gång både långa och kalla vårar hindra sådan vårutveckling att 
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samhällena bereda sig på 

att svärma, det är för övrigt 

ytterst sällsynt att någon 

svärm faller här uppe. Jag 

har själv aldrig fått någon 

svärm under de 17 år jag 

haft bin. Det är klart att 

bina kunna svärma även 

här uppe, men knappast i 

Juni och inte om ägaren 

söker förhindra dem genom 

samhällets utökning i tid”. 

Angående 

försommardraget i 

Norrbotten. 

Fil.mag. Yngve Cederholm, 

en flitig skribent i 

Bitidningen på den tiden, 

noterar: ”I Bodentrakten 

finns nu så många 

bisamhällen att bina göra 

sig gällande bland de 

övriga pollen- och 

nektarsamlande 

insekterna”. Han nämner 

de tidiga videarterna t.ev 

krypvide (Salix repens), 

grönvide (S. phyllicifolia) 

och lappvide (S. lapponum) 

som viktiga dragväxter 

under maj månad. ”I denna 

månad blomma även al och poppel. De lämna endast pollen. Först omkring den 1 juni börjar 

floran bli rikare…. Vid denna tid äro blåbärsblommorna utslagna. De innehålla rikligt med 

nektar”. Till de tidigast blommande örterna hör sandtraven (Arabis arenosa). Han noterar att 

bina flitigt besöker blommorna men han har genom centrifugering kommit fram till att 

mängden nektar per blomma är mycket liten. Av vilda växter nämner han vidare lingon, odon 

och sommargyllen (Barbarea vulgaris) ett nyligen etablerat åkerogräs som blivit allt 

vanligare. ”Ett och annat bi sågs i deras blommor. Nektarkvantiteten per blomma var liten. 

…Maskrosor ha vi rikligt av och de ge ju ett gott drag…  Den 20 juni började det vanliga 

hallonet blomma och det var en fröjd att se hur flitiga bina voro i bestånden.. Vitklövern hade 

då redan börjat att ge drag och mjölken som här förekommer rikt stå färdig att slå ut” 

Åkerbär, rosling och kabbleka nämns också som dragväxter men kråkklöver (Potentilla 

palustris) förbigås med tystnad vilket förvånar mig. Den är vanlig i kärr och våtmarker i norra 

Sverige där bina gärna besöker den. Bland trädgårdarnas dragväxter nämner Cederholm 

särskilt röda och svarta vinbär, oxbär, olika try-arter, ärtbuske (Caragan), paradisäpple och en 

spireaart (Spiraea chamaedryfolia).   
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Bin och drottningar till salu. 

När man läser annonserna om bin och drottningar i Bitidningen 1944 kan man konstatera att 

de mörka nordiska bina ännu har en stark position även om mycket också marknadsförs som 

blandbin. Av annonserna om bisamhällen gäller fem mörka eller nordiska bin, en italienska 

bin och två carnicabin. Annonser om drottningar fördelar sig på 12 för nordiska, fyra för 

italienska medan 3 annonser avser korsningsbin. För ett samhälle fick man betala 50 – 60 

kronor och parade drottningar kostade mellan fem och sju kronor styck.   

Vanligt med import av bin till Norr- och Västerbotten 

Det var vanligt att man köpte in bisamhällen söderifrån till de nordligaste länen. Särskilt i 

Norrbotten har detta pågått ända in i modern tid tills varroakvalstret satte stopp för importen 

och det blev nödvändigt med lokal produktion av avläggare.  

Yngve Cederholm skriver: ”Sveriges nordligaste bisamhälle som står i Övertorneå just vid 

polcirkeln har övervintrat gott trots att våren däruppe varit svår. Ett par av våra nordligast 

belägna samhällen ha dött, men hos Norrbottens storbiodlare, Gustaf Isaksson, Boden, ha 

alla sju samhällena överlevt. Tio samhällen kom från Småland i början av juni och ytterligare 

ett dussin äro beställda. Så det går framåt. 

Vid Västerbottens länsförbunds årsmöte i Umeå meddelades att förbundet föregående år tagit 

hem 175 st samhällen som gått till olika platser inom länet. Man beslöt att bisamhällen skulle 

tas hem även detta år. Under fjolåret hade förbundet utsett 12 instruktörer för kostnadsfri hjälp 

till medlemmarna. Instruktörerna omvaldes samtidigt som det uppdrogs åt styrelsen att 

anställa en instruktör under sommarmånaderna genom de medel som Hushållningssällskapet 

ställt till förfogande. 

Vilka bin övervintrade bäst?  

Man konstaterar att rapporter avseende vinterförluster inkommit från samtliga länsförbund i 

landet utom Jämtlands. Totalt omfattade rapporteringen 96980 samhällen varav 46179 av 

nordisk typ, 8876 av italiensk typ och 41925 bastarder. Vinterförlusterna 1942-43 var för 

nordiska bin 8,38%, för italienska bin 11,90% och för bastardbina 11,37%.  

Biodlarnas försumlighet att rapportera biras och förluster påpekas utan omskrivningar: ”Man 

hade dock väntat att biodlarna skulle visat större villighet att anteckna uppgifterna för denna 

statistik som har minst lika stor eller större betydelse för svensk biodling…..Att göra denna 

anteckning på blankettens adressida torde vara lätt gjort om minsta spår till tillmötesgående 

finnes.”  

Från SBR:s expedition kunde föreningarna rekvirera så kallade anmaningskort a´ 3 öre per 

styck att tillsändas försumliga medlemmar som ej insänt sin rapport.  

Ja, det här var ett litet axplock och ett försök att förmedla nöjet av att läsa gamla bitidningar. 

År 1944 hade begreppet biologisk mångfald ännu inte fötts men tänk om någon hade startat 

Nordbiprojektet vid den här tiden. Då hade melliferabiet kunnat få en flygande start. 

 

Per Ruth per.ruth@sofiehem.ac  

 


