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 Vad är nytt från 21 april 2021? 

Det finns en del nyheter i föreskriften Y12. Övervakningsområde och skyddsområde har blivit 

övervakningszon och skyddszon. 

Det är en varroazon istället för tre. En restriktionszon för påvisan av varroakvalster, annars är 

det smittfriförklarat. Det har tidigare funnits tre zoner för påvisat, misstanke om förekomst 

och misstanke men utan övervakning.  

Det som flyttas ut ur en övervakningszon ska vara rengjort innan det åter används i biodling, 

villkor i beslutet om flyttillstånd. Tidigare har det krävts sanering men nu står det att det ska 

rengöras. Destruktion inte nödvändig från 21 april.  

Nya beslutsblock har tagits fram och håller på att skickas ut. Uppdatering av vägledningen är 

på gång.  

 

 Planering framåt 

Samtal kring betänkandet (SOU 2020:62). Gruppen bedömer förslaget som ganska öppet där 

man kan arbeta vidare med bitillsynsorganisationen åt olika håll. Eftersom förslaget varit så 

pass öppet har en del spekulationer föranletts. Viktigt att informera om att det absolut inte är 

klart i detta läge utan att frågan fortfarande utreds. Gruppen vill gärna trycka på att det är 

viktigt att fortsatt arbeta för att få till en höjning på den ersättning som betalas ut vid förlorade 

bisamhällen. Projektet meddelar att påtryckningar ha gjorts till departementet i frågan. Risk 

finns att man inte anmäler.  

Bin ska hanteras som övriga landlevande djur och gruppen ställer sig positiv till att veterinärer 

eller likvärdig bikunnig personal används. I längden är tanken att veterinärer ska ha ansvaret 

enligt tolkning från betänkandet. Gruppen framför att det är viktigt att det är många 
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hobbyodlare i denna bransch och att tillgång till bitillsyn även måste finnas på obekväma 

tider. Arbetet behöver skiftläggas eftersom skyndsamhet är viktigt.  

Arbetet med ny bitillsynsorganisation fortsätter i uppföljande projekt AHL 2. Ny 

bitillsynsorganisation ska presenteras i september 2022 inför säsongen 2023. Nuvarande 

bisjukdomsförordning kommer fortsatt att gälla när det gäller tillsyn fram till 2023. 

 

 Registrering 

Ett system för registrering av bin och humlor är framtaget på Jordbruksverket, men kommer 

inte att börja tillämpas 21 april 2021 som för andra djurslag. Så länge bitillsynen utförs på 

Länsstyrelsen fortsätter registreringen där. Ska i senare skede övergå till Jordbruksverket där 

det blir ett rikstäckande register. Man kommer att behöva registrera antal samhällen som hålls 

på platsen. Önskemål finns att Jordbruksverket förevisar registret för gruppen vid lämpligt 

tillfälle.  

 Kommunikation 

Artiklar är skickade till Gadden och Bitidningen för information. Publicering i mars och april. 

Samma material är också skickat till Länsstyrelsen för spridning till bitillsynsmän. Det finns 

önskemål om utökade informationsinsatser. Mer kontinuerlig information genom artiklar till 

Gadden och bitidningen samt arbeta mer på sociala medier. Om Jordbruksverket tar fram 

information kan gruppens deltagare bidra med spridning till aktuella grupper på facebook.   

 Fortsatt arbete 

Samtliga gruppens deltagare ställer sig positiva kring fortsatt deltagande i denna grupp för att 

arbeta vidare med bitillsynsorganisationen. Gruppen önskar att prata mer om journalföring 

och dokumentation på nästa möte som planeras till maj.  


