ANSÖKAN
- att bli utsedd som godkänd biodlare
Enheten för häst, fjäderfä och vilt

Skickas till:
Jordbruksverket
Enheten för häst, fjäderfä och vilt
551 82 Jönköping

Sökanden
Namn och adress

Personnummer (obligatoriskt)
Telefonnummer (även riktnummer) dagtid
Län

E-postadress

Uppgifter om ansökan
Här fyller du i uppgifter som Jordbruksverket behöver för att kunna handlägga din ansökan
Praktisk erfarenhet av biodling, hur många år?
Datum och plats för kurs för godkänd biodlare som du har gått

Namn på kursledaren

Datum och plats för kurs för bitillsynsman som du har gått

Namn på kursledaren

Datum och plats för fortbildningskurs för bitillsynsman som du har gått

Namn på kursledaren

Underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Intyg
Härmed intygar jag att

har minst 3 års praktisk och teoretisk erfarenhet av biodling

SJV V 85 2010-03 300.

Textat namn på intygslämnare

Telefonnummer dagtid till intygslämnare

Intygslämnares adress
Datum

Intygslämnares postnummer och postadress
Underskrift

Anvisningar
Jordbruksverk kan utse en biodlare till ”godkänd biodlare” enligt 7 § i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
1992:38) om bekämpning av amerikansk yngelröta och varroasjuka hos bin (ändrad genom SJVFS 2002:46).
För att bli godkänd biodlare måste man genomgå en bisjukdomskurs som motsvarar vad som gäller för
bitillsynsmannautbildningen. Dessutom måste man ha minst 3 års dokumenterad erfarenhet av biodling. Kurser för
att bli ”godkänd biodlare” anordnas vanligtvis av SBR-distrikten.
Bitillsynsman får enligt 7 § (SJVFS 1992:38) ge en godkänd biodlare tillstånd till flera flyttningar av bisamhällen,
bibostäder och biodlingsredskap mellan biodlarens egna ut- och hembigårdar under en bestämd tidsperiod, dock
högst under tolv månader. Dessa bigårdar måste vara anmälda till länsstyrelsen.
Om biodlaren inte längre uppfyller kraven för godkännande eller har brutit mot regelverket för bisjukdomar, kan
godkännandet återkallas.
Under uppgifter för ansökan fyller du i den eller de kurser du har gått.
De uppgifter du lämnar om genomgången kurs och praktisk erfarenhet som biodlare ska intygas av en person som
inte står i jävsförhållande till dig. Det betyder att den som fyller i intygsdelen på ansökan inte ska vara din
make/maka, registrerade partner, barn, sambo etc.

