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Ordföranden har ordet 
 

Välkommen till årets Biblad. Biåret 2004 gav lite honung som ett 
resultat av det kalla och regniga vädret under bästa dragperioden. I 
gengäld blev det mindre med bisvärmar. 

Positivt är att Rävlandaortens biodlare inte har något samhälle som 
drabbats av varroakvalstret, men var uppmärksamma vid vårunder-
sökningen. Om ni misstänker att det finns varroa i bigården så 
kontakta bitillsyningsman eller kontaktmännen. 

 
Styrelsen har som målsättning att samtliga biodlare inom 

Rävlandaortens område ska ha kunskap i hur man behandlar 
samhällen som har varroakvalster. Vi kommer att ha information om 
behandlingsmetoden under våren. 

 
I marsnumret av bitidningen finns det en blankett om 

uppställningsplats för bisamhällen. Ni som ej har rapporterat tidigare 
ska skicka in blanketten till länsstyrelsen. 

 
Till sist vill jag uppmana alla biodlare att kontakta medlemmar och 

övriga som har bisamhällen och som inte har varit på våra 
informationsträffar. Bjud in dom att komma till våra möten innan 
varroan har etablerat sig i bigårdarna. 

 
Med förhoppning om ett bra biodlarår 2005. 
 

Gert Claesson 

Diverse: 
• Ni har väl sett på Bitidningens sista sida att dom gjort reklam för 

en ny och fin växtbok "Nyttiga växter för människor och bin". Den 
beskriver utförligt 101 vilda nordiska träd, buskar och örter, allt 
från växtbiologi till kulturhistoria finns med. Urvalet är inte gjort 
på måfå; de är alla viktiga biväxter. Det vill säga de ger nektar och 
pollen till binas försörjning och biodlarens glädje. 
Priset när du köper 1 st. är med porto 393 kr. 
Får vi ihop en beställning på 10ex. så blir det med porto 317 kr. 
Så hör snarast av er till Christer för en gemensam beställning. 

 
• Är du ute på Internet så passa gärna på att besöka Benny 

Edvinssons hemsida på adressen ”www.markhonung.se”. 
 

Red. 
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Förtroendevalda 
Styrelse: 
 Ordf. Gert Claesson, Bollebygd 033-285547 
 Vice ordf. Christer Berntsson, Rävlanda 0301-40116 
 Kassör Monica Selling, Bollebygd 033-284802 
 Sekr. Sigge Bodén, Bollebygd 033-285036 
 Ledamot Leif Olausson, Rävlanda 0301-40120 
 Ersättare:  Gerhard Holgersson, Töllsjö 033-286208 
  Roland Albrecht, Bollebygd 033-285834 

Ombud till länsförbundets årsmöte: 
  Monica Selling, Bollebygd 033-284802 
  Gustav Gustavsson, Rävlanda 0301-44187 
  Gert Claesson, Bollebygd 033-285547 
 Ersättare:  Leif Olausson, Rävlanda 0301-40120 
  Gerhard Holgersson, Töllsjö 033-286208 
  Sigge Bodén, Bollebygd 033-285036 

Revisorer: 
  Gustav Gustavsson, Rävlanda 0301-44187 
  Arne Lind, Hällingsjö 0301-32144 
 Ersättare:  Uno Carlsson, Rävlanda 0301-44040 

Honungsbedömningskommitté: 
 Sammank.  Christer Berntsson, Rävlanda 0301-40116 
  Leif Olausson, Rävlanda 0301-40120 
  Lars-Inge Johansson, Töllsjö 033-287119 

Valberedning: 
 Sammank.  Arnold Andreasson, Bollebygd 033-284962 
  Gerhard Holgersson, Töllsjö 033-286208 
  Bengt Olausson, Hindås 0301-10479 

Bitillsyningsmän: 
 Björketorp, Bollebygd och Töllsjö församling: 
  Uno Carlsson, Rävlanda 0301-44040 
 Sätila och Hyssna Församling: 
  Åke Ferm, Sätila 0301-42326 

------ 

Redaktion för detta Biblad: 
 Arnold Andreasson och Christer Berntsson. 
Adress till föreningens hemsida på internet:: 
 www1.tripnet.se/~arnold/ravlanda.htm 
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Från biägare till biodlare 
 

I mer än 10 år har jag varit biägare utan 
att få någon honung att äta. Bina kom och 
bosatte sig i en pluggad pipa i skorsten på 
vårt hus och har varit omöjliga att skatta 
eller få bort. 

 
I januari år 2003 ringde Anita i Grimsås 

och sade – Du som är intresserad av bin 
bör vara med på en kurs om biodling. Hon 
fick svaret: Om jag är intresserad skall jag 
naturligtvis gå på kurs. Så blev det. Vi 
träffades på biblioteket där Gert Claesson, 
Sigge Boden och Christer Berntsson 

berättade om och visade bilder på biodling. Det verkade intressant. Vi 
fick tips om en biodlare i Rävlanda som avlidit och vars samhällen var 
till salu. 

 
Jag köpte ett samhälle med låda och ramar. Botten, tak och 

benställning fick jag av Harry Gunverth, som också hjälpte mig med 
flyttning av samhället från Rävlanda till Björnskogsvägen i Bollebygd. 
Bina samlade honung och jag tillverkade fler skattlådor. ramar, bottnar 
och tak så att när den första svärmen kom fanns det bostad även för 
den. 

 
Skörden första biodlaråret blev 34 kilo god honung vilken vid 

bedömningen blev godkänd. Ytterligare erfarenheter i biodling har jag 
skaffat på Marks Biodlareförenings föreningsbigård på Hörnekullen i 
Hajom där biodlare samlas varje måndagskväll på sommaren, utbyter 
erfarenheter och sköter bin. 

 
Alla biodlare jag träffat är trevliga, hjälpsamma och delar gärna med 

sig av sina erfarenheter. Biodling är en rolig hobby som ger 
sysselsättning både sommar och vinter. Honung är inte bara gott, det är 
nyttigt också. De flesta bina är snälla och sticks inte om man inte retar 
eller klämmer dem. Bin gör som de själva vill, men du kan lura dem att 
göra som du vill ibland. 
 
Jag hoppas kunna fortsätta som biodlare många år. 

 
Sven Alfredsson 
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Program för Rävlandaortens bf år 2005 
 

Tisdagen den 22 mars kl 18.30. Vårmöte. 
Orinto-stugan i Rävlanda. 
Ingvar Karlsson, Sexdrega, kommer för att peppa upp oss, och talar om allt det 
positiva kring biodling.  
Lotteri, fika, mackor Tag gärna med lotterivinster. 

Söndagen den 8 maj 11.00. Vårbiträff. 
Leta varroa hos Leif Olausson, Björlanda.  
Praktisk varroa-diagnostik med Mats Persson, Skene 

Onsdagen den 1 juni. 
Möt sommaren i Botaniska trädgården i sällskap med vår gamle bekant, 
intendent Jimmy Persson.  
Alla icke föreningsmedlemmar är också välkomna att följa med. 

Lördagen den 20 augusti kl. 10.00-14.00. Bollebygds hembygdsdag. 
Hedbergspark bredvid Vernergården. 
Marknad, hantverk, servering, biodling och underhållning. 

Lördagen den 27 augusti kl.10.00-14.00. Biodlingens dag. 
Gammelgården i Rävlanda. 
Marknad, hantverk, hemslöjd, servering, biodling och underhållning. 

Onsdagen den 7 september. 
Johansson och Gunverth VVS, Rävlanda. 
Fika, lotterier och allmänna diskussioner. Tag med lämpliga lotterivinster. 

Söndagen den 6 november kl 14.00. Årsmöte. 
Hedebergspark vid Vernergården. Särskild kallelse kommer. 
 
 
 

Lurö-resa. 
 
Marks härads bf har bjudit in oss att vara med på en resa till Lurö i 
Vänern. Där finns en parningsstation för det nordiska biet.  
Se Marks härads program på nästa sida. 
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Distriktets program 2005 
Tisdagen den 15 mars kl. 18.30 Sparrehus. 
Bengt Kling, Kinnekulle, lär oss att hantera vårt eget vax och valsning av det. 

Tisdagen den 19 april kl. 18.30. Sparrehus 
Ove Larsson, Falköping, berättar om biodlingen under medeltiden. 

Sommarmöte. Söndagen den 12 juni kl. 10.00 
Hos Ingvar Karlsson, Sexdrega. Han visar sin bigård och sitt nya honungshus. 
Vägbeskrivning i Bitidningens juninummer. 

Tisdagen den 23 augusti kl. 18.30. Sparrehus 
Att leva med varroa. Bernt Johansson, Skeplanda (Preben Kristiansen´s 
förlängda arm i Västra Götaland) informerar. 

Program år 2005 med särskild inbjudan: 

Lördagen den 9 april kl. 10.00. Sparrehus i Borås 
Bisjukdomar, Preben Kristiansen. 
Inbjudna är ordföranden och sjukdomsansvarig i varje förening samt alla 
bitillsyningsmän i Sjuhärads Biodlaredistrikt. Anmälan krävs 

Lördagen den 26 november kl.10.00 Sparrehus Borås. 
Erfarenheter från min biodling, vi diskuterar under ledning av Åke Ferm 
Alla är välkomna, särskild inbjudan skickas till varje förening. Anmälan krävs 
 

Marks Härads bf 2005 
 
Verksamheten på Hönökullen kommer att starta med ett upptaktsmöte 
Måndagen den 25 april kl.18.30. Då planeras bland annat en ny omgång av 
nybörjarkursen. Sedan träffas vi på Hönökullen varje måndag from. 9 maj 
tom. 26 september. 
 
Årsmötet 2004 besöktes av Ingvar Arvidsson, Bengtsfors, som är ledare för 
Nordbi projektet. Det lät mycket intressant, därför beslöt mötet att vi tillsammans 
med Rävlandaortens biodlareförening ska ordna en resa till parningsstationen 
på Lurö i Vänern till sommaren. Inget datum är satt, antagligen i juli eftersom 
det inte blir på någon Lördag eller Söndag. En intresseanmälan krävs för att se 
om vi kan få ihop en buss. 
 
Intresseanmälan görs till  Henry Martinsson 0301-428 59  

Lennart Skog        0320-125 45 
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Varroabekämpning säsongen 2004 
 

Mats Persson i Skene berättar för Monica Selling om hur han på ett 
snabbt och enkelt sätt bedrivit aktiv bekämpning av varroa i sina fyra 
bigårdar om totalt 40 samhällen. 

Idag finns varroan i så gott som hela landet. Om inte kvalstren 
bekämpas dukar samhället under inom några få år. Det finns en rad 
olika metoder och medel för bekämpning av varroakvalster. Dessa kan 
delas upp i två grupper; kemiska bekämpningsmedel och ekologiska 
bekämpningsmetoder/medel. 

 
I det följande berättar Mats om ekologiska metoder/medel han funnit 

effektiva och lätta att hantera.  
 
Under 2003 fuskade jag med behandlingen av mina samhällen och 

hade sålunda ett antal nedsatta samhällen då säsongen 2004 började. I 
samband med vårinventeringen, april/maj, sprayade jag samhällena 
med mjölksyra. Efter 5 dagar hängdes en drönarram in som skars ut 
var 10:e dag. Varje gång fanns det mycket kvalster i ramen. 

 
Nedfallsundersökning måste göras minst 2 gånger under säsongen, 

antingen med ett varroainlägg eller en specialanpassad varroabotten. 
Det behövs en undersökning i juni och en under behandlingen på 
sensommaren/hösten. Nedfallsundersökningarna avgör hur samhällena 
skall behandlas. 

 
Som bekant var ju inte säsongen 2004 något som går till hävderna 

som en drömsäsong för honungproduktion vilket innebar att jag enbart 
slutskattade mina samhällen. Jag lyfte av låda för låda och lät 
drottningen gå på 20 ramar. I mitten av augusti spärrades hon ner på 
10 ramar, 1 låda, med samtliga yngelkakor och hela lådan sprayades 
med mjölksyra. 

 
En bigård specialtestades. I slutet av augusti hängdes 1 apistan-

remsa in under foderkoppen. Apistan är ett kemiskt bekämpnings-
medel. Därefter behandlades samhällena med så kallad oxalsyre-
förångning som Mats kommer att berätta mer om vid biträffen i början 
av maj. Även oxalsyra upplöst i sockerlösning och använd vid 
infodringen är en effektiv metod verksam i yngelfria samhällen. Denna 
användes också. 

 
I en annan bigård såg metoden annorlunda ut. Här användes 60 % 

myrsyra, högre koncentration driver ut bina ur samhället. Myrsyran 

8 

skall avdunsta i samhället under ett antal dagar och ramen med 
myrsyraapplikatorn bör placeras så centralt som möjligt i samhället 
bredvid en yngelfri ram. Hur man kan kombinera myrsyrabehandling i 
kombination med behandling med mjölksyra kommer Mats att berätta 
om i maj. När jag frågade Mats om hur lång tid alla dessa olika metoder 
tog svarade han att det totalt handlar om några få timmar vid varje 
tillfälle. 

 
Själv kan jag uppleva att detta är viktigt att lära sig även om man 

inte tror att man har någon varroa. Det man behöver är ett enkelt 
diagnosschema för säsongen och några få men effektiva 
behandlingsmetoder. Behandlingen får sedan bero på hur ett eventuellt 
nedfall ser ut och hur det ser ut i de drönarramar man satt in. 

 
Apropå tro så gjorde Mats klart för mig att tron betyder ingenting för 

förekomsten av varroa och att vi alla i Rävlandaortens Biodlareförening 
måste utgå från att vi har varroa.  

 
Detta var ett kort utdrag ur Mats berättelse om säsongen år 2004. 

Mer information kommer vid biträffen i maj. 
 

Monica Selling 
 
 

 
 
Till och med hästar går åt rätt håll när föreningen bjuder in till möte. 
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Mina – Bi – TANKAR – i moll 
 
 
 Mindre Sol Mer Regn 
 Mindre Varmt Mer Kallt 
 Mindre Nektar Mer Vatten 
 Mindre Pollen Mer Matning 
 Mindre Honung Mer Tomma Ramar 
 Mindre Inkomster Mer Utgifter 
 Mindre Slungning Mer Socker 
 
Trots alla dessa MINUS är jag ändå Glad och Nöjd med Mina Vänner 
BINA. 
 
Det blir säkert Bättre nästa År! 
 
Tänk – Så lite det Vill till! 
 
Håll tummarna! 

Från Biodlare till Biodlare. 
Uno Carlsson 

 

 
 
Denna poetiska betraktelse över säsongen 2004 gjordes vid årsmötet av vår 
meste biodlare, väl kände Uno Carlsson i Rävlanda. Här flankerad av kusinen 
Rolf Karlsson, Hällingsjö, och Åke Ferm, Sätila. 
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Inga blommor utan bin 
 
Lite information från distriktet: 
 
• Iréne Johnsson och Magareta Jämtenius, båda från Herrljunga, 

jobbar med ett EU-projekt, "Inga blommor utan bin". Projektet sker i 
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och avsikten är att 
projektet ska pågå i tre år och täcka in hela Sjuhäradsbygden. En 
viktig del av jobbet är att inventera Sjuhärads biodlaredistrikt och ta 
reda på var alla biodlare har sina samhällen uppsatta. Detta för att 
kunna lokalisera varroahärdar. Ett problem är att leta reda på de 
biodlare som inte är medlemmar i de olika lokalföreningarna.  

• De söker även pengar för kompetenshöjande åtgärder som föredrag 
och kurser. Strävan är att få fler biodlare. Bidrag går även till resor, 
vi var exempelvis hos Bengt Kling, Kinnekulle, i somras.  

• Gjutform för tillverkning av vaxkakor från eget vax har införskaffats. 
Den finns hos Ingvar Karlsson, Sexdrega. Dit kan man komma och 
lära sig gjuta vaxkakor. 

• Hösten 2004 anordnades en kurs på Sparrehus om honungs-
bedömning och det nya reglementet. Leif och Christer deltog. 

• Varje lokalförening fick en refraktometer med sig hem. Dessa ska 
lånas ut till föreningsmedlemmarna. 

 
 

 
 
Iréne visar för delar av Sjuhärads biodlaredistrikts styrelse var bikupan ska stå. 
Foto: Leif Olausson. 
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 Årsmötesprotokoll år 2004 
Protokoll fört vid Rävlandaortens biodlarförenings årsmöte 

2004-11-14 kl 14.00 på Storåns café i Rävlanda. 
Närvarande: 25 medlemmar. 

 
§ 1 Öppnande. 

Vår ordförande Gert Claesson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
§ 2 Dagordning 

Mötet godkände den föreslagna dagordningen 
§ 3 Val av mötesfunktionärer. 

Till ordförande för mötet valdes Gert Claesson. Till sekreterare valdes Sigge Bodén. 
Att justera dagens protokoll valdes Lars-Inge Johansson och Gerhard Holgersson. 

§ 4 Godkännande av kallelsen för mötet. 
Kallelsen hade sänts med post till alla medlemmar. Mötet godkände den vidtagna 
åtgärden. 

§ 5 Styrelsens redogörelse för året. 
Verksamhetsberättelsen upplästes och lades till handlingarna. 
Vår kassör Monica Redogjorde för utgifter och inkomster under året, vilket 
godkände. 
Revisorerna hade gott igenom räkenskaperna och hade inget att erinra. 

§ 6 Ansvarsfrihet. 
Efter att godkänt verksamhetsberättelsen och revisorerna beslutade mötet enhälligt 
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

§ 7 Skrivelser. 
Från förbundet har kommit ett nytt honungsbedömninsreglemente. Man mäter 
vattenhalten i honungen ( detta har man inte gjort förut) och det bör finnas ett bäst 
föredatum på burken. 

§ 8 Verksamhet det kommande året. 
Möten vår och höst samt två träffar med praktiska inslag på våren hos Leif 
Olausson där pratisk behandling av varroa skulle göras, höstträffen får styrelsen 
bestämma. Det kom upp en del andra förslag som styrelsen får ta ställning till. 
Besök på Botaniska trädgården i Göteborg, besök på Lurö i Värnen i samarbete med 
Marks biodlarförening. Det fanns en inbjudan att besöka vår medlem Göran 
Hellgren i Hofors och distriktet anordnar en resa till Tofta och Styrsö. 
Vi måste försöka värva mer medlemmar då vi tappat nästan en tredjedel på två år. 
Utåtriktade aktiviteter Hembyggdsdag i Bollebygd och biodlingens dag i Rävlanda 
samt på Töllsjö marknad. 
De som vill lämna honung för leverans till Mantorp tar kontakt med Åke Ferm, 
Marks biodlarförening, som har kärl för utlåning. 
Vi samarbetar med Marks biodlarförening, som under sommaren har träffar varje 
måndag på Hönekullen. 
Medlemsavgiften för 2006 till föreningen beslutades vara oförändrad ( 35 kr) 
Förslag på budget för 2005 godkändes. 

§ 9 Stadgar. 
Senaste versionen av stadgar finns på SBRs hemsida (www.biodlarna.se) 

§ 10 Val 
Till ordförande på ett år valdes Gert Claesson Bollebygd. 
Till kassör på två år valdes Monica Selling Bollebygd. 
Till sekreterare på två år valdes Sigge Boden Bollebygd. 
Till ersättare i styrelsen på två år valdes Roland Albrecht Bollebygd. 
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§ 11 Revisorer. 
Till revisor på två år valdes Arne Lind Hällingsjö. 
Till ersättare för revisorerna på två år valdes Uno Carlsson Rävlanda. 

§ 12 Val av kommittéer. 
Kontaktmän, Rävlanda Uno Carlsson, Hindås  Bengt Olausson,  
Töllsjö Lars-Inge Johansson, Sätila Leif Olausson,Hällingsjö 1 Sievert Klementsson, 
Hällingsjö 2 Bo Berglund, Bollebygd 1 Gert Claesson och  
Bollebygd 2 Sigge Bodén. 
Honungsbedömningskommitté Christer Berntsson Rävlanda, Leif Olausson 
Sätila och Lars-Inge Johansson Töllsjö. 
Till Sjukdomskommitté utsågs kontaktmännen. 

§ 13 Valberedning. 
Till valberedningen på tre år valdes Bengt Olausson Hindås ( Arnold Andreasson ett 
år kvar och Gerhard Holgersson två år kvar). 

§ 14 Ombud till distriktes årsmöte. 
Till distriktes årsmöte valdes Monica Selling, Gustav Gustavsson och Gert Claesson 
suppleanter Leif Olausson, Gerhard Holgersson och Sigge Bodén.  

§ 15 Övriga valärenden. 
Det fanns inga övriga val. 

§ 16 Övriga frågor. 
Gert Claesson har bisamhällen som han ger till nya biodlare. 
Transport av vax till Tofta blir den 27 november. Inlämning till Hermans foder i 
Rävlanda. Gerhard Holgersson ombesörjer transport till Tofta och Uno Carlsson 
hämtar. 

§ 17 Avslutning. 
Ordförande Gert Claesson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat, 
därefter var det fläskfilé och potatissallad och kaffe med kaka samt lotterier. 
 

Ordföranden Gert Claesson Vid protokollet Sigge Bodén 
 

Justeras Lars-Inge Johansson Justeras Gerhard Holgersson 
 
 
 

Verksamhetsberättelse 2004 
 

Rävlandaortens Biodlarförening. 
Verksamhetsberättelse för perioden 2003-10-01 till 2004-10-31. 

 
Styrelsen. 

Ordförande Gert Claesson, vice ordförande Christer Berntsson, Kassör 
Monica Selling, sekreterare Sigge Bodén, Ledamot Leif Olausson, 
Ersättare Gerhard Holgersson och Roland Albrecht. 

Revisorer. 
Gustav Gustavsson och Arne Lind, ersättare Uno Carlsson. 

Honungsbedömningskommitté. 
Christer Berntsson, Leif Olausson och Lars-Inge Johansson. 
Sammankallande Christer. 
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Valberedning. 
Sten Barton, Arnold Andreasson och Gerhard Holgersson, 
Sammankallande Sten. 

Bitillsyningsmän. 
Björketorp, Bollebygd och Töllsjö församling Uno Carlsson och för Sätila 
och Hyssna församling Åke Ferm. 

Ombud till länsförbundets årsmöte. 
Till ombud valdes Roland Albrecht Bollebygd, Lars-Inge Johansson 
Töllsjö och Bengt Olausson Hindås. Till Ersättare Helena Hurden 
Rävlanda, Jerry Börjesson Töllsjö och Leif Hjalmarsson Bollebygd. 

Årsmötet 2003. 
Årsmötet hölls den 16 november 2003 i RAIS-stugan i Rävlanda, efter 
sedvanliga årsmötesförhandlingar blev det smörgåstårta och kaffe och 
mockatårta. 

Möten. 
Under året har styrelsen träffats två gånger där årets aktiviteter 
planerats. Medlemsmöten har vi haft två stycken. Vårmöte den 24 mars 
i Orintostugan det var en filmkväll samt höstmötet på Johansson och 
Gunverth där det var allmänna diskussioner. Det har också varit två 
träffar med praktisk tillämpning en hos Christer Berntsson den 9 maj 
där varroan kollades, den andra hos Sven Alfredsson den 5 september 
där invintringen praktiserades. 
Vi var också värdar för distriktes sommarmöte den 6 juni 2004 som 
hölls hos Göran Gunverth i Värred. Agne Olausson från Sotenäs talade 
om hur den magnetiska jordstrålningen Påverkar våra bisamhällen. 

Övrigt. 
Under våren hölls en snickarkurs, där tillverkades drönarramar bland 
annat. 
Föreningen har varit med på hembygdens dag i Bollebygd och 
biodlingens dag i Rävlanda. 

Slutord. 
Det är nu slut på detta biåret och vi får se fram emot nästa. Sommaren 
2004 har varit ganska kall så honungsskörden har inte varit så bra på 
många ställen. Det blir att ta nya tag. 
Styrelsen vill härmed tacka alla medlemmar för det gångna året och 
överlämnar till årsmötet att ta ställning till de åtgärder som vidtagits 
under året. 
 

Gert Claesson  Christer Berntsson  Monica Selling 
 

Sigge Bodén  Leif Olausson 
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Matlagningshonung 
 

För ett par veckor sedan köpte jag en burk med ”Svensk flytande 
matlagningshonung”. Det är fortfarande den etikett som är i omlopp i 
butikerna som inte nämner ett ord om att fruktos är tillsatt, vilket 
förvånar mig. 

 
Det som hänt sedan förra numret av Bibladet är att Miljökontoret i 

Mjölby tillät att HF fortsatte med att sälja produkten under 
förutsättning att man ändrade etiketten. Den ny etikett skulle ha texten 
”Svensk flytande honung med extra fruktos för matlagning”. Den nya 
märkningen skulle genomföras snarast, dock senast 2004-07-31. 

 
Inte heller detta är acceptabelt eftersom honung inte får innehålla 

denna typ av tillsatser enligt Livsmedelsverket. Biodlarföretagen 
överklagade på nytt och i november 2004 upphävdes Miljönämndens 
beslut av Länsstyrelsen i Östergötland. Länsstyrelsen säger att 
Miljönämnden inte kan godkänna en viss märkning av ett livsmedel. 
Dessutom är fruktos en sådan ingrediens som inte får tillsättas en 
produkt som saluhålls under benämningen ”honung”, trots att fruktos 
naturligt ingår i honung i viss mängd. Alltså dubbelfel av Miljönämnden 
i Mjölby. Länsstyrelsen förbjuder HF att ha sådan märkning efter 31 
januari 2005. Hela beslutet finns att läsa på Biodlingsföretagarnas 
hemsida: ”http://biodlingsforetagarna.nu”. 

 
I Bitidningen har man under året lämnat mycket stort utrymme åt 

dom som förespråkar honungsförfalskning. Endast i något enstaka fall 
har de som tycker att man ska följa livsmedelsverkets regler givits plats. 
I februarinumret kommenteras Länsstyrelsens beslut så här ”Vi har 
beslutat att ej överklaga detta, utan accepterar beslutet utan 
kommentarer i övrigt”. Min åsikt är att en stor ursäkt skulle riktas till 
hela biodlarkåren och till alla konsumenter av svensk honung, men det 
kanske är att begära för mycket av SBR:s och HF:s ledning. 

 
Vi får hoppas att detta är avslutningen på en trist parantes i SBR:s 

och Honungsförmedlingens historia. Jag vill framföra ett stort tack till 
Bo-Göran Nilsson och Carl-Johan Bernelid som drivit frågan och 
lyckats återställa ordningen. Hoppas bara att Svensk honung som 
varumärke inte tagit alltför stor skada. 
 

Arnold Andreasson (fd medlem i SBR) 
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Statistik för år 2004 
 
 Antal medlemmar:  31 st (+ 8 stödjande medlemmar). 
 Antal lämnade rapporter:  15 st. 
 Invintrade samhällen:  85 föregående höst, 
  76 denna höst. 
 Vinterförluster:  9 samhällen. 
 Svärmar:  5 st. 
 Vandring:  0 samhällen. 
 Honungsskörd:  760 kg. 
 Socker-åtgång:  816 kg. 
 Bifor-åtgång:  336 kg. 
 
 Biraser:  0 samhälle med Nordiska, 
  53 samhällen med Gula (italienska), 
  0 samhällen med Crainer, 
  14 samhällen med Buckfast, 
  9 samhällen med annan ras/blandras. 
 Antal samhällen:  2 medlem har 11-20 samhällen 
  3 medlemmar har 6-10 samhällen 
  6 medlemmar har 3-5 samhällen 
  4 medlemmar har 1-2 samhällen 
  0 medlemmar har 0 samhällen. 
 Honungsskörd:  9 kg per övervintrat samhälle. 
 

 
 
Från distriktets sommarmöte i Värred. Agne Olausson från Sotenäs berättar om 
magnetisk jordstrålning och hur det påverkar bina. 
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Annonser: 

 

Omslaget: 
 
Sven Alfredsson, Bollebygd, vid en av sina bikupor. Se även artikeln på sidan 4. 
 
Foto: Christer Berntsson 

Säljes: 
• Refraktometrar avsedda för honung. 

Privat import till vettigt pris.  
De mäter 13-25% vattenhalt.  
Upplösning: 0,1% Levereras i etui. 
Pris: 700:- inkl moms+frakt. 
Stig Andersson, Marbäck. 
Tel : 0321-269 90, Mobil:0730-649587. 

 
 

 
 

 

 


