2 maj 2019

Bitillsynen - en hjälp för dig som biodlare
Bitillsynen är kostnadsfri för dig som biodlare. Den syftar till att vi i Sverige ska ha kontroll
på varroakvalster, amerikansk yngelröta och trakékvalster så att färre bisamhällen drabbas av
dessa skadegörare. För att de ska fungera behöver du som biodlare hjälpa till. Här berättar vi
hur du kan bidra till att minska risken för att bisjukdomar sprids.

Anmäl var dina bisamhällen står uppställda
Du som startar eller tar över en biodling ska anmäla till länsstyrelsen var bisamhället eller
bisamhällena är stadigvarande uppställda. Ibland vill länsstyrelsen också ha uppgifter om
tillfälliga uppställningsplatser.
Anmäl via länsstyrelsens webbformulär eller genom att skicka in en blankett som heter V16
till din ansvariga länsstyrelse. Blanketten finns bland rapporter, blanketter och trycksaker på
Jordbruksverkets webbsida.
Sju länsstyrelser koordinerar bitillsynen i Sverige:








Stockholms län ansvarar för bitillsynen i Stockholms, Uppsala, Södermanlands,
Västmanlands och Gotlands län.
Östergötlands län ansvarar för bitillsynen i Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.
Skåne län ansvarar för bitillsynen i Skåne, Blekinge och Kronobergs län.
Västra Götalands län ansvarar för bitillsynen i Västra Götalands och Hallands län.
Dalarnas län ansvarar för bitillsynen i Dalarna, Gävleborg, Örebro och Värmlands län.
Västernorrlands län ansvarar för bitillsynen i Västernorrland och Jämtlands län.
Norrbottens län ansvarar för bitillsynen i Norrbottens och Västerbottens län.

Förvara material på ett smittsäkert sätt
Amerikansk yngelröta kan spridas genom att bina kommer i kontakt med biodlingsprodukter
eller utrustning som innehåller sporer av bakterien. Därför finns det regler om att alla biodlare
måste förvara sådant material så att levande bin inte kommer åt det. Exempel på detta kan
vara begagnade bibostäder som det inte längre bor ett bisamhälle i, men där det finns
vaxkakor eller vaxrester som kan innehålla sporer av amerikansk yngelröta. Du ska stänga
igen sådana bibostäder så att bin inte kan flyga in i dem! Mellan den 15 maj och den 31 juli
får du sätta upp en kupa för att fånga en svärm, men ring tillsynsmannen innan!
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Kontakta tillsynsman eller länsstyrelse om bina verkar sjuka
Om du har anledning att misstänka att dina bisamhällen kan ha amerikansk yngelröta eller
vara angripna av trakékvalster så ska du anmäla det till en tillsynsman. Du som har bin
utanför zon 1 ska också kontakta en tillsynsman om du misstänker eller har sett att dina bin är
angripna av varroakvalster. Kontakta alltid din tillsynsman om du tror att dina bin är sjuka,
oavsett sjukdom. Du hittar kontaktuppgifter till tillsynsmannen på länsstyrelsens webbplats.

Du kan behöva tillstånd för att bland annat flytta bin
Om du vill flytta levande bin, utbyggda vaxkakor, vaxavfall, begagnade bibostäder eller
begagnade biodlingsredskap behöver du ibland tillstånd av tillsynsman. Innan du flyttar, ta
reda på om flytten sker ut ur ett skydds- eller övervakningsområde för amerikansk yngelröta
eller ut från en varroazon. I så fall måste du ha tillstånd från tillsynsman. Beslut om
smittförklaring finns på Jordbruksverkets webbsida.
Under tiden den 1 oktober- den 31 mars får du skicka vaxkakor och avfall av sådana för
omsmältning utan tillstånd av tillsynsman.
Var rädd om dina bin! Flytta inte in dem i ett skydds- eller övervakningsområde för
amerikansk yngelröta om du inte måste.

Släpp fram tillsynsmannen vid misstanke om bisjukdom
Du kan få besök av en tillsynsman om din bigård ligger nära eller har varit i kontakt med en
bigård i vilka amerikansk yngelröta, trakékvalster eller varroakvalster har konstaterats. Det är
viktigt att tillsynsmannen får undersöka dina bin för att se om sjukdomen eller kvalstren har
spridit sig. Oftast behöver tillsynsmannen bara komma och ta prov. Eftersom det är bråttom
vid en smittutredning är det viktigt att du släpper fram tillsynsmannen.

Hjälp tillsynsmannen!
När du får besök av en tillsynsman ska du ge tillsynsmannen tillräcklig hjälp vid
undersökning och behandling av dina bisamhällen så att tillsynsmannen kan göra sitt arbete på
ett säkert sätt. Din bigård är en arbetsplats i vilken du har ett skyddsansvar. Du kan också
behöva visa tillsynsmannen ditt förråd av utbyggda vaxkakor.

Läs mer!
Du kan läsa mer om regler för kontroll av bisjukdomar på Jordbruksverkets webbplats
www.jordbruksverket.se/bitillsyn. Där hittar du också annat som du kan ha nytta av som till
exempel aktuella smittförklaringar och scheman över vilka flyttar du kan få tillstånd att göra
ut ur skydds- och övervakningsområde
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