
ORGANISATION

STYRELSE

Ordförande  Bo Jansson 668 15 34
e-post Bo.Jansson@naturvardsverket.se
Kassör Viking Holm 57 15 17 18

viking.holm@tnt-dfdstransport.com
Sekreterare Bo-Ingemar Darlin 718 05 18

darlin_bi@hotmail.com
Övr. ledamöter Sigbritt Karlsson 773 11 23

Anders Karlsson 57 16 25 13
Suppleanter Torbjörn Schultz 716 40 87

Per Thunman 718 02 32
e-post p.thunman@swipnet.se
Revisorer Jan Stenhaug 18 25 82

Hans Carlberg 57 02 88 28
Suppleant Gösta Huitfeldt 716 82 01

Valberedning Ingvar Pettersson 57 03 18 31

Honungsbedömning Styrelsen

Ombud till Viking Holm Bo Jansson,
Länsförbundet Sigbritt Karlsson,

Suppleant Per Thunman

Bitillsynsman Ingvar Pettersson 57 03 18 31

Bitillsynsman
Nacka Jan Thaning 39 24 79

Föreningens postadress:
Wermdö Skeppslags Biodlareförening
Viking Holm, Näset,   130 37  Stavsnäs

         2003

Innehåll Sida
Vår nye ordförande reflekterar 1
Avgående ordförande tackar 2
Tillsynsmannens rapport 3
Skeppslag 5
Resa till Julita 6
Medelskörd 1985 – 2002 10
Kurser 10
Medlemsförteckning 11
Aktiviteter Omslagets insida
Organisation Omslagets baksida

Ansvarig utgivare:
Per Thunman   Skurusundsvägen 44,   131 46  NACKA



Några reflektioner och en kort presentation från en ny och ovan
ordförande

Som jag nämnde vid vårt årsmöte är jag egentligen ingen
föreningsmänniska. Och när jag summerar mina kunskaper som
biodlare kan jag konstatera att jag fortfarande efter drygt tio år
betraktar mig som en nybörjare. Så det var med en viss tveksamhet
som jag accepterade förfrågan att ta vid efter en sådan storhet som Per.

Vad fick mig då att ändå göra det? Jo, som jag ser det så är en
ordförandes viktigaste uppgift (i varje fall här) att tillvarata den
kunskap och entusiasm som finns hos medlemmarna och försöka få
den till nytta för hela föreningen. Jag kommer alltså glatt att delegera
frågor och kommer också att uppmana medlemmar att ta egna initiativ
för gemensamma aktiviteter. Jag har under åren förstått att vi i
föreningen har ett antal medlemmar som besitter väldiga kunskaper om
biodling. Dessa kommer jag att be dela med sig av denna på våra
träffar och i de andra fall frågor dyker upp.

Sedan tycker jag att det vore trevligt att vi fortsätter våra möten och
kanske gör fler gemensamma aktiviteter, liknande fjolårets utflykt, för
de pengar som föreningen förfogar över. Att samla pengar på ett konto
tycker jag inte är primärt för föreningen. När jag har diskuterat med
styrelsen återkommer vi med något förslag till aktivitet under det här
året. Andra saker som jag tycker vi skulle kunna genomföra under året
är någon typ av fortsättningskurs för våra medlemmar. Det kan kanske
göras i liten skala i ett inledningsskede. Mer om det senare.

Som jag nämnde har jag nu i ungefär tio år hållit på med bin.
Egentligen var det en bekant till mig som ville ha en bikupa på vårt
landställe i Gustavsvik och jag tänkte att då provar väl jag också med
en. Redan efter ett år var min bekant nöjd (eller egentligen tillräckligt
stucken) och därmed hade jag två kupor. Under åren har det pendlat
mellan två och fyra kupor, vilket är en lagom nivå för mig.

Jag ser fram emot att träffa er på våra möten under året ( och lovar
skärpa mig med min egen närvaro). Som jag nämnde tar jag gärna emot
idéer från er alla om gemensamma aktiviteter som vi kan genomföra.

Ring eller maila mig gärna, bli dock inte förvånade om jag försöker
delegera en eller annan arbetsuppgift tillbaka på er.

Ett lyckat biår önskar jag er 2003
Bosse

Tack för mig

Efter att ha varit i styrelsen sedan 1987 och ordförande sedan 1989 är
det skönt att få lämna över klubban till en ny kraft. Det har varit ett
mycket intressant och trevligt jobb att basa för föreningen men
inspiration har inte räckt till nya aktiviteter på senare år.
Medlemsantalet har pendlat kring 50 - 60. Glädjande har vi sett en
föryngring de allra senaste åren. Hoppas att det håller i sig.

Vi har sedan 1994 haft en eller flera kupor uppställda vid Velamsund
där vi haft våra möten. Dessa hölls tidigare hos någon medlem på gott
och ont. Det positiva var att vi fick se nya miljöer, det negativa var att
skriva separata kallelser med bifogade kartor och att anvisa
parkeringsplatser. Ibland var kartorna så svårtydda att det blev en del
kringirrande innan man kom fram. Detta hände på den tiden då
mobiltelefonen inte var så vanlig. De medlemmar som blev
”hemsökta” fick oftast sina drottningar vingklippta och märkta vid
dessa möten som belöning för att de ställde upp.

Jag har också under åren haft förmånen att delta som lärare
tillsammans med Ingvar Pettersson vid våra nybörjarkurser. Detta har
varit inspirerande och lärorikt. Ingvar har delat med sig av sin stora
erfarenhet vilket har gynnat både eleverna och mig. Vi planerar att
fortsätta med kursverksamheten och även utöka med en
fortsättningskurs.

Bo, som tar över klubban, har redan visat att han kan ordna aktiviteter.
Resan till Julita var hans verk. Bo har varit medlem i föreningen sedan
1990 och i styrelsen sedan 1998 så han är en erfaren man. Lycka till på
posten.

Tack alla medlemmar som bidragit till de intressanta åren. Jag kommer
givetvis att fortsätta att vara medlem i föreningen.
Per



Världens äldsta drinktilltugg, enklare kan det inte bli.
Rör crème fraiche fluffig. Skär saltgurka i stavar och häll ett par matskedar
honung över. Dippa gurkbitarna i crème fraiche och njut tillsammans med
t.ex. ett gott glas öl.

Tillsynsmannens rapport
Allmänt om varroaläget
Antalet smittade bigårdar i länet ökar stadigt och man kan nu säga att
gränsen går vid Johanneshov. Om det stod i min makt att kunna påverka
spridningen skulle jag helt kort säga: Köp inga bin eller drottningar
utifrån utan vänd er till Styrelsen. Det går att odla bin i varroasmittade
områden men det känns inte lika naturligt när man tvingas att använda
bekämpningsmedel.
I samband med att varroan sprider sig i bigårdarna smittas även bina av en
rad följdsjukdomar alltifrån olika typer av virus till de mer kända och
vanliga bisjukdomarna. Varroakvalstret överför olika typer av virus såväl
när den sticker hål på bilarven i cellen som när den suger hemolymfan från
de vuxna bina.
Vi måste alla aktivt hjälpa till att åtminstone försvåra så mycket vi kan för
att kvalstren sprider ytterligare. Det bästa vi kan göra är därför att inte alls
köpa bin utifrån vårt eget område och åtminstone följa de regler som enligt
lag styr handeln med bin. Som biodlare är du skyldig att känna till reglerna
för flyttning av bisamhällen och handeln med drottningar.
Amerikansk yngelröta
I vårt område har jag under hösten hittat 4 kupor på Ingarö med
amerikansk yngelröta. Tack vare att biodlaren snabbt upptäckte att något
var galet har jag stora förhoppningar om att det inte utvecklas till någon
epidemi.
I vår kommer jag att gå igenom samtliga kända bigårdar på Ingarö för att
se om det kan finnas flera fall.
Som vanligt uppmanar jag alla biodlare att höra av sig direkt till mig när ni
upptäcker några mystiska förändringar bland biynglet eller hos bina i
kuporna.

Tillsynsrapport för år 2002 Antal

Uppskattning av distriktets totala antal bigårdar 125
Uppskattning av distriktets totala antal bisamhällen 400
Undersökta bigårdar 23
Undersökta bisamhällen 46

Resultat:

Bigårdar smittade med amerikansk yngelröta 1
Upptäckta fall av amerikansk yngelröta 4
Bisamhällen med varroa 0
Undersökta vildbisamhällen 5
Förintade vildbisamhällen 5
Vildbisamhällen som inte kunnat undersökas 0

Ingvar Pettersson

Marinerad matjesill med honung och senap, 4 port.
Ingredienser
4 matjesillfiléer
1 msk honung
2 msk svensk senap
1 tsk vinäger
4 msk olja
Massor av dill

Rör samman honung, senap och vinäger. Droppa i olja under ständig
vispning. Avsluta med hackad dill. Lägg upp filéerna snyggt på ett fat,
täck med sås och ställ kallt en stund före servering.



Wermdö Skeppslags Biodlareförening

Några kanske ibland har undrat över vad Skeppslag är för något och varför
vår förening har tagit det som tillnamn. Utan några pretentioner på att vara
ett uttömmande svar i ämnet kan måhända följande sammandrag skingra
den värsta dimman.
Benämningen Skeppslag förekommer bara i södra och östra delarna av
Uppland och inga handlingar finns kvar i föreningen som visar varför man
valde tillägget Värmdö Skeppslag i föreningsnamnet annat än det faktum
att man ville anknyta till just vår del av Södra Roslagen. Värmdö
Skeppslag gränsar i norr vid Bro till Vätö Skeppslag.
Namnet Skeppslag har rötter i vår forntid och var då ett samlingsnamn för
roddarlaget på den tidens örlogsskepp i Ledungsflottan. Skeppslag kom
också att bli namnet på ett avgränsat område som inför konungen ålades
att med utrustning och manskap få ett skepp i stridsdugligt skick.
Ledungsflottan, vars glansperiod upphörde omkring 1050-talet, var ett
skydd mot angripare vid vikingatidens slut men den deltog även i otaliga
härjningar mot stränderna runt Östersjön.
Skeppslagen blev från 1200-talet benämningar på lämpligt stora
förvaltningsenheter som indelades i socknar med ett varierande antal
fjärdingar. Socknarna hade främst den sociala uppgiften för bygdens
innevånare medan fjärdingarna var den tidens lägsta juridiska instans med
eget tingslag och tingsplats. Tingsplatsen vid Värmdö kyrka är omnämnd
första gången 1323 men är betydligt äldre. Skeppslagen förlorade alltmer
sin funktion men upphörde först under 1800-talet.
Värmdö Skeppslag hade fram till 1547 som mest 16 fjärdingar i 3 socknar
men 1903 avskildes Gustavsberg som då blev en egen socken. Vårt
Skeppslag bestod då av Värmdö socken med fjärdingarna Svartsö, Väsby,
Siggesta, Skägga, Hemmesta, Södra Ljusterö och Skärö, Bo socken med
Orminge fjärding, Gustavsbergs socken med Farsta fjärding och Ingarö
socken med Inga fjärding.
Frågan om hur och varför vår förening fick namnet Värmdö Skeppslags
Biodlareförening blev alltså en obesvarad fråga.
För den som vill läsa mer om vår hembygd är tipset: En bok om Värmdö
Skeppslag av Axel Quist, Stockholm 1949,.
Ingvar

Medelskörd

Medelskörd åren 1985 - 2002
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Kursverksamhet
Som ni vet har vi under ett antal år haft nybörjarkurser i biodling. Vi
kommer att göra det i år också. Vi börjar den 4 mars. Om vi vet någon
som vill gå så kan ni kontakta Per T.

Det har också varit ett intresse för att gå vidare med en
fortsättningskurs. Många nyblivna biodlare har en uppsjö av frågor
med anledning av binas beteende. Vi har därför startat en försökskurs
under 2003. Deltagarna är några elever från de senaste årens
nybörjarkurser. Lärare är Ingvar Pettersson och Per Thunman.
Innehållet blir mycket styrt av deltagarnas önskemål.

Om utfallet blir bra avser vi att köra en till fortsättningskurs till hösten
2003. Intresserade kan anmäla sig till Ingvar Pettersson eller Per
Thunman.



. .

Resa till Julita och Stig Svensson
En lördagsmorgon i juni blev den äntligen av - resan som vi pratat
om på flera årsmöten. Bo Jansson hade ordnat med guide på Julita
och att vi skulle få komma till en storbiodlare i Vadsbro i närheten av
Flen.

Vi var ca 20 personer och två hundar som stuvade in oss i 7 bilar för
transporten. Trots skilda vägval kom vi allihop, några minuter förse-
nade, till den sörmländska idyllen vid Öljarens strand.

Julita gård har anor från ett munkkloster på 1180-talet. En guide vi-
sade oss runt i parken och mangårdsbyggnaden och berättade om de
olika ägarna. Den senaste, löjtnant A Bäckström, samlade föremål
och byggnader från omgivningarna för att skapa en motsvarighet till
Skansen. Han dog barnlös 1941 och hade donerat egendomen till
Nordiska Museet.

I parken finns en stor samling växter av olika underarter. Man har ett
hundratal olika äppelträd, rabarber, och pioner. Stället utgör en gen-
bank för många växter. Vi såg även en svärm som satt i kyrkan.

Det fanns även bikupor med bin av skiftande slag, det hade varit pas-
sande med renrasiga melliferabin.

Resan fortsatte till Stig Svensson, en tekniker som inrättat sin omfat-
tande biodling rationellt. Sina 100-tals samhällen har han utspridda i
omgivningarna. Vid skattningen lutar han skattlådan nästan 90 grader
och blåser med en förbränningsmotordriven fläkt bina från ramarna.
Bina tycks inte må dåligt av behandlingen och det går fort.

Uppriggat för blåsning av bin.

För att lätt kunna se om bina har byggt drottningceller har han en ram
med underlist som är ca 10 mm smalare än de övriga listerna. Alla
drottningceller de drar upp sitter vid den andra lådans underlist efter-
som det finns gott om utrymme där. Vid kontroll av samhället behö-
ver han bara luta på lådan så att han ser undersidan.

Han använder sina drottningar, italienska, i två år och odlar egna i
kläckskåp. Direkt efter att drottningarna krupit ut märker han dem
och tillsätter dem oparade i en liten plastcell som liknar en drottning-
cell till ett samhälle där han tagit bort den gamla drottningen. De får



. .

sedan para sig med traktens drönare och eftersom han är den domine-
rande biodlaren i trakten hålls rasen ganska ren.

Förutom att dela med sig av sitt stora vetande bjöd även han och hans
fru på kaffe med dopp vilket vi uppskattade.

Stig och hans fru bjuder på kaffe

Stig har även konstruerat en botten som han tycker fyller alla krav
man kan ställa. Bra ventilation men inget drag och lätt att sätta in ett
varroagaller utan att störa bina.

Förutom försäljning av honung säljer han olika biredskap. Vi passade
på att köpa bottnar, skyddskläder mm i hans lilla affär.

Han visade även sin rationella honungshantering. Med sin frus hjälp
kunde han ta hand om tonvis med honung utan att lyfta sig fördärvad.
Det märktes att han jobbat med mekaniska saker i sitt tidigare yrke.

Per Thunman

Stigs botten

I slungrummet



AKTIVITETER UNDER 2003

WSBs föreningsmöten vid Velamsund

Utomhusmöten, Lördagar kl 10.00

24/5 Vårmöte.
Vi kommer att ge tips om svärmförhindrande
åtgärder och metoder för varroabekämpning.

14/6 Sommarmöte
Vi diskuterar drottningodling och tillsättning.

6/9 Höstmöte
Invintring, varroabekämpning och lite tips om bra
bilitteratur och ev försäljning av böcker.

Studieresa
Någon av dagarna 16 – 17 augusti planerar vi ett besök på
Linnés Hammarby utanför Uppsala. Ett besök hos en
storbiodlare bör vi också hinna med.

Årsmöte
Tisdagen den 11 november
Lokal meddelas i separat kallelse.

Välkomna att träffa kollegor och byta erfarenheter!


