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Matris över flyttar och undersökningskrav gällande restriktionszoner för varroakvalster 

I matriserna nedan finns det en översikt över när flytt är möjlig från en restriktionszon. Gula rutor betyder att du måste genomföra en undersökning 

innan du beslutar om tillstånd att flytta. Gröna rutor betyder att det inte behövs en undersökning innan du skriver tillstånd att flytta, men det hindrar inte 

att du undersöker bina. Tänk på att det kan krävas undersökning om flytten ska ske ut från skydds- eller övervakningszon för amerikansk yngelröta eller 

trakékvalster! Innan du skriver ett beslut, läs vad som står i föreskrifterna. Det kan finnas villkor som du måste skriva in i beslutet, eller regler om 

begränsad tillståndslängd! Matrisen är bara en orientering. 

Vad ska flyttas? Till icke smittförklarat område 

Drönare för spermatappning, 10 b § Ja, med villkor 

Begagnade bibostäder med eller utan döda bin som ska till destruktion eller sanering, 10 c § punkt 1 Ja, med villkor 

Begagnade biodlingsredskap till destruktion eller sanering, 10 c § punkt 2 Ja, med villkor 

Vax som inte kommer från bisamhälle med amerikansk yngelröta som ska skickas till omsmältning, 10 c § punkt 3  Ja, med villkor 

Levande bin, utom drottningar eller drönare för spermatappning, 14 a § Nej 

Vaxkakor med biägg och larver yngre än 24 h Inte reglerat, men flytt av vax är reglerat (16 §) 

Utbyggda vaxkakor utan honung, ägg och larver, 16 § punkt 1 Ja 

Avfall av vaxkakor, 16 § punkt 2 Ja 

Rengjorda begagnade bibostäder, 16 § punkt 3 Ja 

Rengjorda biodlingsredskap, 16 § punkt 4 Ja 

Drottning med högst 20 följebin och utan vaxkakor som ska till inseminatör, 17 a § Ja, med villkor 

Skattlådor (yngelfria) för slungning, 18 § Ja, med villkor 

Drottning med högst 20 följebin och utan vaxkakor som ska flyttas för andra ändamål än seminering, 21 § Ja, via laboratorium 
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