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Växtregelenheten
E-post: bitillsyn@jordbruksverket.se

Rekommenderad kursplan för blivande godkända
biodlare
Omfattning
Kursen bör omfatta minst sex studietimmar á 45 minuter. Kursen kan ingå i en studiecirkel
om biodling eller bihälsa.
Vem kan arrangera eller föreläsa på kursen?
Det finns inga formella krav på vem som kan arrangera eller föreläsa på en kurs för blivande
godkända biodlare. Kursen kan arrangeras av biodlarföreningar eller biodlingsföretag.
Föreläsaren bör själv vara utsedd till godkänd biodlare eller tillsynsman, även om
regelavsnitten också kan hållas av till exempel bitillsynssamordnare på länsstyrelsen eller av
Jordbruksverket. Det är inte lämpligt att en företagsledare håller kursen för sina egna
anställda.
Förkunskaper
Biodlaren bör ha minst tre års praktisk erfarenhet av biodling. Vi rekommenderar att
biodlaren också har gått studiecirkel om biodling eller motsvarande. Det är lämpligt om
biodlaren har gått en studiecirkel i bihälsa, men det är inte ett krav.
Kurslitteratur
Amerikansk yngelröta – biologi, diagnos och bekämpning. Broschyr från Jordbruksverket,
finns att ladda ner från Jordbruksverkets Webbutik
 Bekämpa varroa. Broschyr från Jordbruksverket, finns att ladda ner från
Jordbruksverkets Webbutik
 Lag (1974:211) om kontroll av bisjukdomar
 Förordning (1974:212) om kontroll av bisjukdomar
 Statens jordbruksverks (SJVFS 1992:37) föreskrifter om kontroll av amerikansk
yngelröta, varroasjuka och trakékvalster hos bin.
 Statens jordbruksverks beslut om skydds- och övervakningsområden med avseende
på amerikansk yngelröta
 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av varroakvalster
hos bin
 ”Biodlarnas 4 viktigaste regler för att hindra smittspridning från Jordbruksverkets
webbsida om bitillsyn. www.jordbruksverket.se/bitillsyn
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Teoretiska moment








Skyldigheter och rättigheter som biodlare: anmäla uppställningsplats, anmäla
misstanke om sjukdom, när tillstånd innan flytt behövs, skyldighet att lämna
tillsynsman biträde, rätt att få kostnadsfri bitillsyn, ersättning vid förintning.
Visa var de senaste besluten om smittförklaring finns. Förklara hur besluten är
uppbyggda. Information om övervakningsområden.
Förebyggande åtgärder för att bisjukdomar inte ska spridas.
Information om amerikansk yngelröta: smittspridning, symtom, diagnos, provtagning
(egen och prover tillsynsmannen kan ta). Under detta pass är det viktigt att visa bra
bilder på symtom på amerikansk yngelröta.
Information om varroakvalster: Kvalstrets livscykel och utseende, smittspridning,
symtom på att bisamhället är angripet, provtagning, diagnos och behandling. Visa
bilder på kvalstren och på symtom.
Rekommenderat avsnitt: Information om trakékvalster: 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.
Praktiska moment

Om möjligt bör kursdeltagarna praktiskt öva på hur man undersöker ett bisamhälle. Är det
inte möjligt rekommenderar vi att kursledaren går igenom hur man gör en undersökning
genom att använda bilder eller You-tube filmer.
Skrivning
Vi rekommenderar att kursen avslutas med en skrivning, som den som vill bli utsedd till
godkänd biodlare ska klara. Jordbruksverket har olika varianter på skrivningar som är
lämpade för ändamålet.
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