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Hej Bivänner

När detta skrivs så är vi i uppstarten av 2016.

Orust Januari 2016

Lite vinter har det blivit och bina vilar sig i form för sommarens arbete. Vi biodlare
har nu tid att se över vår utrustning samt förbereda oss för vårens ankomst och
första besöket i kupan.
Flustret som du nu håller i din hand, eller läser digitalt har fått nytt utseende
tillsammans med vår hemsida www.orustbiodlareforening.se.

Vi hoppas och tror att det arbete som gjorts kommer att tas emot positivt av
medlemmarna.
Aktiviteter och kurser redovisas på eget uppslag längre fram i Flustret.

Har du synpunkter på Styrelsens arbete så ser vi fram emot att höra från dig.
Med förhoppning om ett bra år för våra bin och dess biprodukter!
Hälsningar Styrelsen

Orust Biodlareförening
Björn Svensson
Ordförande

Verksamhetsberättelse för 2015

Det har varit ett omtumlande år för föreningen med många förändringar.
I styrelsen har vi bytt ordförande, Claes Fossum har ersatts av Björn Svensson.
Bengt Paulsen har avgått och 2 nya ledamöter har valts in, Martin Persson och
Johan Karlsson.

Föreningen har idag 73 SBR medlemmar inklusive familje- och juniormedlemmar.
Till detta kommer 46 info-medlemmar.
Under året har föreningen haft nio medlemsmöten inklusive årsmötet.

Under året har den ”nya” föreningsbigården tagits i bruk. Placeringen blev vid Håv,
där markägaren Martin Persson välvilligt låter föreningen husera. Det har varit
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mycket arbete med att sätta boden i stånd och att flytta bisamhällena, men
lördagen den 16 maj hade vi invigning.
Det blev en välbesökt, en trevlig dag!

Tipspromenad, korvgrillning, sallad, kaffe och kakor serverades och många frågor
ställdes av både unga och gamla. Både Stenungsundsposten och OT-tidningen
uppmärksammade händelsen med trevliga reportage från evenemanget.

Därefter har föreningsbigården varit öppen varje måndag kl. 18.00 från och med
18 maj till och med 31 augusti. Några nya ansikten har dykt upp men tyvärr är det
alldeles för få nya som kommer. Det är annars ett utmärkt tillfälle att få hjälp och
tips av ”garvade” biodlare.
Även detta år genomfördes en snickarkurs och där deltog 11 blivande biodlare.
Björn Svensson, Bengt Paulsen och Erland Berntsson var handledare.
För en kurs i drottningodling svarade Örjan Magnusson. Resultatet blev gott, hela
21 drottningar kom till världen.

16 nybörjare har lärt sig grunden av vår nestor Claes Fossum. Av dessa har ett tiotal
redan startat som biodlare.
Bisamhällena vid föreningsbigården har givit mycket honung, 73 kg på 3 samhällen.
Då har man även använt dessa för drottningodling. Ett så gott resultat är det få
förunnat att få detta ”tråkiga” honungsår. Det är Örjan Magnusson och Tryggve
Gustavsson som alltid överglänser de flesta med sitt stora kunnande.
Vid Mycklebys hembygdsdag, ”traktordagen”, såldes mycket av föreningens
honung av Claes Fossum och Kristina Rehnberg med god hjälp av nybörjaren Jan
Samuelsson.
Medlemmarna har även detta år hittat till föreningens honungsslunga och 9
stycken har efter besiktning utnyttjat den.
Oxalsyrabehandling av bisamhällena har gjorts med hjälp av föreningens
bitillsyningsmän. De har under året gjort många besök hos våra medlemmar.
Ett utbrott av amerikansk yngelröta har upptäckts och åtgärdats.
/Styrelsen
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Viktiga datum i föreningen 2016

Onsdag 3 februari 18.00
Allmänt medlemsmöte i Henån.
Dagens ämne är utvecklingen av bigården och vi diskuterar våra egna bin.
Kaffe serveras. Studieförbundet Vuxenskolans lokaler!
Onsdag 2 mars 18.00
Allmänt medlemsmöte i Henån.
Dagens ämne: Säsongsstarten av våra samhällen.
Kaffe serveras. Studieförbundet Vuxenskolans lokaler!

Onsdag 6 april 18.00
Allmänt medlemsmöte i Henån. Dagens ämne är bihälsa.
Kaffe serveras. Studieförbundet Vuxenskolans lokaler!

Lördag 14 maj 11.00
Är det uppstart av föreningsbigården för säsongen! Vi träffas för att titta till bina
och för att vårstäda i och runt vår bigård. Vi bjuder på fika!

Onsdag 18 maj till onsdag 7 sept. kl. 18.00
Varje onsdag under sommaren träffas vi på föreningsbigården för att titta till
föreningens bin och prata BIN över en medhavd fika. Vissa av onsdagarna kommer
vi att ha ett speciellt tema, tex att göra avläggare. Ev tema för dagen kommer att
stå på vår hemsida www.orustbiodlare.se
Varmt välkomna!
Lördag 10 sept. 11.00
Nu är det dags för invintring av föreningens samhällen.
Onsdag 5 oktober 18:00
Medlemsmöte, summering av biåret 2016.
Kaffe serveras. Studieförbundet Vuxenskolans lokaler!

Onsdag 9 nov. 19:00
Årsmöte i Stala Församlingshem
Obs! Honungsbedömning kl. 18:30. Ta med ej namnad 500g eller 700g burk och
ifylld lapp.
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Tack Hjalmar!

Hjalmar Pettersson, medlem i Orust biodlareförening avled 2015, i den
aktningsvärda åldern av 90 år. Hjalmar var en mycket aktiv person, det spelade
ingen roll vad han företog sig i livet, allt blev ordentligt gjort och inget lämnades åt
slumpen.

Han föddes och växte upp på Lyr, började på båtvarv, gick på Billströmska och fick
jobb på Eriksberg som ingenjör. Därefter var han i över 10 år i Kanada och arbetade
som ingenjör men kom åter till Sverige och Eriksberg där han arbetade tills varvet
lades ner. Hjalmar blev lärare, byggde ut sitt hus på Lyr och flyttade hem.
Enligt egen utsago för att föräldrarna började bli gamla.
Hjalmar hade många intressen, särskilt trädgårdsodling, fotografering och biodling.
Vilken trädgård han hade! Vilka grönsaker!
Han odlade äpplen i spaljé, ympade själv osv. Lika duktig var han på fotografering!
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När det gällde biodlingen, så var han uppväxt med bin och var vad han själv
brukade säga enbart BIHÅLLARE i början men intresset växte och han blev med
åren en BIODLARE. En av de kunnigaste i Sverige!
Han hade 10–15 samhällen och intresset för det nordiska biet ökade med åren.

Hjalmar var aktiv i föreningen, först som ledamot, sedan som ordförande. Han
hjälpte många, hemma hade han kurser för nybörjare och i drottningodling,
dessutom var Hjalmar en flitigt anlitad föredragshållare.
Han anordnade under flera år Lyredagen, där även biodlare från andra föreningar
deltog. Han hade ett brett kontaktnät bland duktiga biodlare, var med i
valberedningen både för yrkesbiodlarna, föreningen Nordbi och i distriktet.

Då det var svårt att få fram rena nordiska bin på Lyr eftersom det fanns många
andra raser i närområdet åkte Hjalmar till Läsö och hämtade ägg som han sen fick
fram drottningar ur. Han kunde mycket om avel.
Inget var främmande för Hjalmar, allt gick att lära sig!
Hjalmar donerade bikupor och annan utrustning till Orust Biodlareförening.

Vi är mycket tacksamma för allt Hjalmar har gjort för vår förening och för hans
gåva.
Claes Fossum med hjälp av Per-Olof Johansson
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Hur fungerar bitillsynen i Sverige?

Sverige är uppdelat i cirka 600 bitillsynsdistrikt. I distrikten svarar respektive
tillsynsman för information och tillsynen av bisjukdomar.
Huvuduppgifter för tillsyningsmännen är:
Undersöka bigårdar i distriktet efter främst amerikansk yngelröta, men även andra
sjukdomar som europeisk yngelröta och varroakvalster.
Besiktiga och utfärda flyttningstillstånd för levande bin, begagnade bibostäder och
biodlingsredskap när de behöver flyttas över en församlingsgräns.
Förinta samhällen smittade med amerikansk yngelröta och undersöka samtliga
samhällen inom tre kilometers radie från det smittade samhället
Informera om olika bekämpningsmetoder mot varroakvalster.
Du är skyldig enligt lagen att anmäla uppställningsplats för dina bisamhällen till
länsstyrelsen.

Första gången anmäler man vid anskaffning av bin och sedan vart tredje år. För dig
som redan har bin och har anmält biinnehav är nästa anmälningsår 2018
Huvudsakliga orsaken till anmälan av biinnehav är att man kan effektivt behandla
utbrott och spridning av amerikansk yngelröta.
När skall du kontakta din bitillsynsman?

1.Vid misstanke om bisjukdom.
2.När du vill flytta över församlingsgräns:
a. hela bisamhällen (gäller även svärmar)
b. begagnade bibostäder och biredskap, utbyggda vaxkakor och avfall av sådana
och yngelfria honungskakor för slungning (gäller inte mellan 1 oktober och 31
mars)
c. drottningar med följebin till och från parningsstation eller inseminatör
d. vaxkaka med ägg, max storlek 50x100 mm
e. När du skall slunga din honung på föreningsbigården (tänk på att du ringer då
det fortfarande finns yngel i bikupan dess honung du tänkt slunga).
All bitillsyn och rågivning är gratis.

Tänk på att fråga efter vad det finns för biras i området ditt du vill flytta dina bin. På
vissa ställen kan det förekomma odling av renrasiga drottningar. För du in en annan
biras så kan du rasera flerårigt arbete.
Bekämpning av varroa
Om inte varroakvalstren bekämpas dukar samhället under inom några få år.
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De flesta biodlare på Orust behandlar varroa med ekologiska
bekämpningsmetoder.

Under april eller maj skall man sätta in en drönarram i yngelrummet så att den har
kontakt med yngelklotet.
Drönarram är en ram utan mellanvägg som bina fyller med drönarceller. Precis

täckta skärs dessa ut.
3 delad var 7:de dag, 2 delad var 10:de dag och en hel ram var 20:de dag
OBS! Med denna metod hålls oftast mängden varroa på acceptabelt nivå under
sommaren men måste kombineras med minst en behandling till. Det mest
använda här på Orust är behandling med en organisk syra som t.ex. oxalsyra. Andra
organiska syror är myrsyra, som kan påverka även varroa i täckta celler och är
därför lämplig vid akut varroaangrepp och mjölksyra som används enbart på vuxna
bin.
Oxalsyrebehandling:

Föreningen brukar erbjuda oxalsyralösning varje höst.
2015 utnyttjades erbjudandet av 18 biodlare med ca 70 bisamhällen.
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Medlemslistan är borttagen ur webbversionen av Flustret på grund av
PUL (personuppgiftlagen)
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