
                                              

 

 

Utbildning till Godkänd biodlare 

Lördag 14 november kl. 9:00-17:00 på Stenungsbaden  
 

Vi behöver många biodlare i distriktet som är riktigt duktiga på bihälsa!  

De nya reglerna kring bihälsa och bitillsyn lägger mycket stort ansvar på varje enskild 

biodlare och under det senaste året har distriktstyrelsen fått många önskemål om en gedigen 

utbildning i bihälsa.  

Godkänd biodlare har ju funnits tidigare, men den hade pausats för omarbetning. Nu är 

utbildningen tillbaka i ny tappning och vi är mycket glada att kunna erbjuda den i höst.  

 

 

Förkunskaper 

Biodlaren bör ha minst tre års praktisk erfarenhet av biodling. Vi rekommenderar att 

biodlaren också har gått studiecirkel om biodling eller motsvarande.  

 

Innehållet  
Följer Jordbruksverkets kursplan och tar bl.a. upp följande punkter:  

 Skyldigheter och rättigheter som biodlare  

 Var man hittar information om smittförklaring och övervakningsområden 

 Förebyggande åtgärder för att bisjukdomar inte ska spridas 

 Information om amerikansk yngelröta: smittspridning, symtom, diagnos, provtagning 

 Information om varroakvalster: kvalstrets livscykel och utseende, smittspridning, 

symtom på att bisamhället är angripet, provtagning, diagnos och behandling.  

 Reglerna för kontroll vid konstaterat utbrott. Behandling, förintning och restriktioner 

för flytt. 

 

Kursledare: Bihälsokonsulent Preben Kristiansen. Preben är anställd på Jordbruksverket och 

skriver ofta i Bitidningen under rubriken Bihälsa. Han har även, tillsammans med Ingemar 

Fries, skrivit boken Sjukdomar, parasiter och skadegörare i bisamhället.  

 
Prov 

I slutet av kursen genomförs ett kort prov med 10 frågor. Du ska svara rätt på 7 av dem för att 

bli utsedd till Godkänd biodlare.  

 
Kurslitteratur och kursplanen 

Hos Jordbruksverket hittar du hela kursplanen för Godkänd biodlare och även en 

litteraturlista. 

http://djur.jordbruksverket.se/download/18.3b03b79b16ee86d57ca83df1/1575971945189/Rek

ommenderad%20kursplan%20godk%C3%A4nd%20biodlare.pdf 

 

http://djur.jordbruksverket.se/download/18.3b03b79b16ee86d57ca83df1/1575971945189/Rekommenderad%20kursplan%20godk%C3%A4nd%20biodlare.pdf
http://djur.jordbruksverket.se/download/18.3b03b79b16ee86d57ca83df1/1575971945189/Rekommenderad%20kursplan%20godk%C3%A4nd%20biodlare.pdf


                                              

 

Kostnad och Anmälan 

Kostnaden är 500 kr/person men distriktet står för halva kostnaden. Din deltagaravgift blir då 

250 kr som inkluderar förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika samt själva kursen. 

 

Anmälan senast 20 oktober. Antalet platser är begränsat till 30 deltagare. 

https://forms.gle/oL8hT9XCyhaiZMeD8 

 

 

Covid-19: Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Enligt aktuell information 

kan vi genomföra utbildningen på plats i konferenshotellet. Vi har bokat en extra stor lokal så 

att det blir möjligt att hålla avstånd. 

 

Adress: Södra Stenungsön, 444 48 Stenungsund 

 

 

 

 

 
 

 

Har du frågor? Kontakta kerstin.namuth@gmail.com eller ann-britt@carlssonsbi.se. 

 

Utbildningen anordnas i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan och Jordbruksverket. 
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