Verksamhetsberättelse för Blekinge Biodlardistrikt år 2018
Distriktsstyrelsen har bestått av:
-

Ordförande: Jonny Ulvtorp
Kassör: Christer Lindgren
Sekreterare: Lasse Bourelius
Vice ordförande: Thomas Sandell
Styrelseledamöter: Jonas Huselius och Per-Arne Thorell
Kontaktperson och ansvarig för uttag av medlemslistor: Anders Görnebrand
Webansvarig: Anders Görnebrand
Utbildningsansvarig: Bertil Frost
Kvalitetssamordnare: Richard Johansson
Bihälsoansvarig: Richard Johansson
Avelsansvarig: Jan Evertsson
Näringsbiodlingsansvarig: Jonny Ulvtorp
Skadeansvarig – stöld/angrepp på bisamhällen: Bertil Frost

Vid ett flertal möten har valberedningens sammankallande Jouko Månsson också
deltagit.

Styrelsen har samlats 6 gånger under året med protokollförda minnesanteckningar. Alla
protokoll och aktiviteter finns redovisade på www.biodlarna.se
Årsmötet hölls lördagen den 3 februari i Hasselstad bygdegård med Ronneby biodlare, som
värd.
Gästföreläsare var Bengt Nihlgård från Ringsjöortens biodlarförening och prof. em i
växtekologi. Föreläsningen belyste Sveriges livsviktiga pollinerare i form av bin,
blomflugor och fjärilar och deras krav på livsmiljön. Trenderna i miljön för växter och
pollinerar och vad vi kan göra. Bengts mångåriga intresse för dessa frågor kombinerat
med hans vetenskapliga synsätt på påverkansfaktorer var ett intressant timslångt
anförande där deltagarna fick möjlighet att ställa frågor.
Björn Gagner visade sina biodlingsprodukter i samband med årsmötet. Här finns allt
från vax-smältning, slungor, ramar till en fiffig konstruktion för att lyfta skattlådor.
Många av idéer kommer från Björn själv och tillverkas sen i Ukraina. Det innebär låga
tillverkningspriser. Kolla mer på www.argsomettbi.se
Under året har utbildnings- och seminarieaktiviteter genomförts med distriktets medverkan:
•

En heldag med olika ”stationer” med biodlingsprodukter (salva m.m.) samt
matlagning med honungssmaksättning samt mölskatillverkning planerades. Detta har
fått skjutas fram till 2019 pga. att mölska tillverkningen i Johanneshus slott har
kommit igång senare än beräknat.

•

Vid årsmötet 2019 genomförs en sensorikövning med Viktoria Bassani från
Sydvästra Skåne där hon berättar om sin verksamhet och med fokus på att optimera
kvaliteten på honungen. Hon kommer även att ge oss en lektion i honungens olika
dofter. Hennes verksamhet beskrivs på webbsidan www.bidrottningen.se

•

Årets stora utbildningsdag var vår studieresa till Polen. Det var ett 50-tal deltagare
och alla verkar nöjda med resan. Intensiv resa med färjavgång kväll – heldag och
hemresa med färjan sen kväll. Mycket bra polsk/svensk tolk. Besök på butik i Elblag
(Nectar) där många passade på att fynda biredskap. Några passade på att beställa
större produkter typ slunga (Lyson) för särskild frakt till Sverige separat. Inköp görs
för ungefär halva priset. Besök på Riddarborgen Malbork nära Gdansk. Succe i repris
2019? I så fall kanske pricka in första helgen i augusti då en stor bimässa sker i Elblag.
Ett särskilt tack till Karen Friberg för det välordnade och intressanta arrangemanget.

Länets sju biodlarföreningar har ökat medlemsantalet igen
-

2014 års medlemsantal 267 medlemmar
2015 års medlemsantal 283 st (30/9)
2016 års medlemsantal 288 st (30/9.)
2017 års medlemsantal 296 st (30/9)
2018 års medlemsantal 350 st (31/12) C:a 16 % ökning

2017 års statistik visar att 104 medlemmar lämnat årsrapport och det är 35% av
medlemmarna.
Under 2018 har 108 medlemmar lämnat årsrapport och det utgör 34% av medlemsantalet.
Ytterligare en liten minskning av de som lämnar rapport, men ska jämföras med 2014 då
40% gjorde det.
Invintrande samhällen har sjunkit från 1017 samhällen 2016 till 943st 2017 för att 2018 öka
till 1119 samhällen.

