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Verksamheten har genomförts i Svensk Biavel AB (SvB) – ett gemensamt ägt bolag med
ägare Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) och Biodlingsföretagarna (BF) båda med 50
% ägarandel. Bolaget leds av en styrelse bestående av fyra ledamöter. För operativa
uppgifter har ansvaret av styrelsen delegerats till en ledningsgrupp bestående av Bengt
Andréasson och Lars Naimell till mars 2011, därefter enbart av Lars Naimell.
Verksamheten har varit ifrågasatt av ena ägaren (BF) då man inte ansåg sig få löpande och
tillfredsställande information om verksamheten i bolaget. Denna ståndpunkt resulterade i att
man bytte sina två representanter i styrelsen vid bolagsstämman i mars 2011. Då avgick
även en av SBR´s representanter. En helt ny styrelse utsågs med ny ordförande. På grund av
att den då nytillträdde styrelseordföranden fick ett arbete som var oförenlig med styrelseuppdraget i SvB hölls en extra bolagsstämma i augusti 2011, då en ny styrelseordförande
och en ny representant för SBR utsågs. Sammantaget har dessa organisatoriska problem
gjort att verksamheten under året har hämmats då det gäller verksamhetsplanering och
styrelsens interna arbete.
SvB´s verksamhet har trots organisatoriska svårigheter följt den planering som NP-ansökan
omfattar i huvudsak. Vårt avelsarbete är långsiktigt och följer en tidigare framtagen plan för
ett strukturerat avelsarbete med honungsbin på nationell nivå.
I denna plan är verksamheten uppbyggd runt fem huvudområden:
1. Avelsplan 2006 och Handbok – som strukturerar och anvisar det praktiska avelsarbetet.
2. Bidatabasen – i vilken insamlad data administreras.
3. Kompetensutveckling – som bygger upp biodlarnas kompetens inom avel, bedömningssystemet och handhavandet i bidatabasen.
4. Information – deltagande i avelsbiodlarträffar och även information i avelsfrågor direkt
till Svenska biodlare genom olika tillgängliga media, bl.a. genom en egen hemsida samt i
medlemstidningar som Gadden och Bitidningen
5. Finansiering – som riktar och fördelar de finansiella medlen från EU-Bistödet
I den följande redovisningen beskrivs de aktiviteter som genomförts under perioden 1 sept
2010 – 31 augusti 2011.
Avelsplan 2006 och Handbok
Ett stort antal (ca 800) testdrottning har rapporterats in till Bidatabasen och totalantalet
överskrider nu 1000 drottningar i Bidatabasen. Huvudsakligen av Buckfast typ. Genom

beslut av SBR och Avelsföreningarna har ansvaret för parningsstationerna administrativt
förts över till SBR. Svensk Biavel har lämnat ekonomiskt bidrag för driften enligt ö.k.
Enligt nuvarande beslut ska avelsföreningarna i fortsättningen själva ansvara för sina
parningsstationer ekonomiskt, men få ett bidrag på totalt 110 000 kr årligen transfererat
genom SBR. (80 000 kr är den prestationsbaserade andelen i bidraget).
I enlighet med Svensk Biavels modell för hållbar biavel har några rasparningsstationer
etablerats och utnyttjats för att skapa en större genetisk bredd i brukspopulationerna.
Bidatabasen
Bidatabasen i sin version ”2.0” finns på www.bidatabasen.se och öppnades för registreringar den 15 november 2010. Ca 100 biodlare har nu tillgång till Bidatabasen. På grund av
nya versioner av s.k. webbläsare efter nov-11 har vissa sidor i databasen blivit oläsliga och
en del kompletteringar och praktiska anpassningar krävs, men för praktiskt bruk med
inmatning av avelsdata är databasen nu fullt operativ. Provkörning mot Tyska BeeBreed för
BLUP beräkningar m.m. planeras ske vintern 2011.
Kompetensutveckling
Ett seminarium runt temat med ”varroatolerans” genomfördes i mars 2011 i Hässleholm
med ca 70 deltagare. Intresserade kunde följa seminariet ”live” på vår hemsida. Föreläsare
var prof. Ingemar Fries och Peter Rosenkranz samt Dr John Kefuss.
Prof. Fries har sammanställt en omfattande dokumentation av vad som är vetenskapligt känt
runt problematiken varroatolerans, samt under sommaren 2011 genomfört en fältstudie hur
kvalstertillväxten enklast och bäst skall mätas tillsammans med konsulent Kristiansen.
En grundläggande genetikkurs genomfördes tillsammans med Buckfastodlarna i april 2011
med ca 40 deltagare. Fyra separata testbiodlarkurser har genomförts i Kristianstad,
Mariestad och Visingsö samt med CarnicaGruppen. Totalt har ca 70 nya testbiodlare
utbildats 2011. I årets 5-dagars insemineringskurs på Visingsö deltog fem elever och
samtliga klarade slutligen att självständigt inseminera bidrottningar. Nu är således nio (9)
kompetenta drottninginseminatörer utbildade 2010 och 2011. Fortfarande saknar vi egna
utbildningsinstrument men planerar inköpa dessa till 2012.
Utbildningen av avels- och testbiodlare samt kalibreringskurser har respektive avelsförening ansvarat för. Totalt är nu ca 200 biodlare utbildade som avels- och testbiodlare
med en god geografiskt spridning i landet.
Information
Information om arbetet inom Svensk Biavel har lämnats vid ett antal möten till landets
biodlare. Hemsidan – www.svenskbiavel.se – och föreningstidskrifterna Bitidningen och
Gadden har också utnyttjats för annonsering och spridning av information.
Finansiering.
Finansiering av verksamheten har utgjorts av medel från SJV:s EU-Bistöd. Totalt har 564
tkr använts. Medlen har fördelats enligt följande: Kurser och övrig kompetensutveckling
211 tkr, drift av parningsstationer 177 tkr, hemsida och Bidatabas 43 tkr samt gemensam
administration, revision m.m. 132 tkr.
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