
Möte om AHL med biodlings-branschen 9 mars 2020 
 

Deltagande: 

 Ingmar Germundsson, Biodlingsföretagarna 

 Björn Dahlbäck, Biodlarna 

 Eva Forsgren, SLU 

 Lena  Hult, Jordbruksverket, djuravdelningen 

 Klara Eskilsson, Jordbruksverket, djuravdelningen 

 Maria Nyström, Jordbruksverket, djuravdelningen 

 Sofia Petersson, Jordbruksverket, djuravdelningen 

 Jessica Hagård, Jordbruksverkets, verksamhetsstödavdelningen 

 Preben Kristiansen, Jordbruksverket, bihälsokonsulent 

 

1. Presentation av deltagarna 

Se deltagarlista ovan. 

 

2. Genomgång av presentation 

Presentationen bifogas. 

 

3. Diskussion kring hur vi vill samarbeta: 

Önskemål finns om 1-2 fysiska möten med denna bi-grupp. Deltagarna från branschen är 

beredda att åka till Jönköping för sådana möten. Den som inte har möjlighet att närvara på 

plats bör kunna delta via skype. Inför mötena bör såväl branschrepresentanter som 

Jordbruksverket och SLU delge varandra någon form av skriftligt underlag. Detta krävs för att 

mötena ska bli effektiva och vi alla ska kunna förbereda oss för de frågor som ska tas upp. 

Önskemål att mötena läggs på eftermiddagen, pga restid till Jönköping. Mötena ska läggas 

vid tidpunkter när det finns möjlighet att påverka, dvs inte för sent. 

 

Möte om tillsynsorganisationen och sådant som är kopplat till denna: Mötet kan hållas 

relativt snart, eftersom branschen redan har en del idéer kring denna. Även Jordbruksverket 

har några idéer. Bitillsynsorganisationen som helhet diskuteras, dvs inte endast det som idag 

utförs av bitillsynsmännen. Underlag som vi skickar till varandra inför mötet är i: 

- Jordbruksverket skickar sina alternativa förslag till bitillsynsorganisation  

- Biodlingsföretagarna skickar sitt förlag/ideér till hur bitillsynsorganisationen bör 

se ut,  

- Biodlarna skickar sin beskrivning av vad en bitillsynsorganisation bör uppfylla 

- SLU och bihälsokonsulenten skickar något skriftligt kring deras syn på 

övervakning, 

- Övrigt underlag som man vill delge inför mötet.  

Ingrid ser till att Ingemar, Björn och Eva får ut kategoriseringen av sjukdomar. 

Underlaget kan mailas till Klara Eskilsson klara.eskilsson@jordbruksverket.se, som skickar 

vidare till samtliga mötesdeltagare. 



Möte om registret: Ett möte hålls först när det finns ett system, vars funktionalitet går att 

testa. Sofia Petersson bjuder in till detta möte. 

 

När snabb respons krävs i en fråga är det bra med e-post. Att få information sent är bättre 

än att inte få information alls. 

 

Bra att inbjudan skickats till referensgruppen för AHL som rör alla landlevande djur 

 

4. Diskussion orosmoln: 

- Sekretessfrågan är viktig för många biodlare, tex att det inte ska vara möjligt att 

se vem som har bin och var. 

 

- Den administrativa pålagan kan bli stor för små biodlare. Många biodlare har få 

kupor. Det finns även många biodlare som inte har svenska som förstaspråk. En 

”morot” kan göra att fler registrerar sin verksamhet, tex om sms kan skickas när 

sjukdom påvisats. Detta kan av vissa uppfattas som något man kommer.  

 

 

5. Övrigt 

Näringen kan informera sina medlemmar om vikten av att de tar ansvar själva. Den som tar 

emot bin kan tex kräva friska bin, även gällande andra sjukdomar än de som är reglerade. 

 


