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Föreningens mål är att arbeta för att förbättra biodlingens villkor, utveckla biodlingen som 
meningsfull sysselsättning, att sprida kunskap om biodling, honungens fantastiska 
egenskaper och pollineringens betydelse för allas vår överlevnad. 
Föreningens uppgift är att ge medlemmarna möjlighet att få utbyta kunskap och erfarenhet, 
inspirera biodlare att bli medlemmar och att företräda biodlarna i kontakter med 
organisationer, myndigheter och företag. 
 
Årets verksamhet har i mångt och mycket präglats av den pandemi, covid-19, som startade i 
mars 2020. Personliga kontakter eller mycket små grupper kunde ge ett visst utrymme i 
vardagen.  
Vi har dock lärt oss en hel del om föreningsverksamhet via Teams och Zoom och på det viset 
fått en hel del biodlingsteman till oss. 
Årsmötet 2020 genomfördes via en länk i Teams vilket gick alldeles utmärkt. Valter Sandberg 
lämnade ifrån sig ordförandeklubban efter många fantastiska och framgångsrika år som 
ordförande för Hästrikets Biodlare. Medlemsutvecklingen har varje år ökat fram till detta 
årsmöte då vi var 145 biodlare. Från nya styrelsen säger vi ett stort och varmt TACK! 
Preben Kristiansen, 22 februari via Zoom, talade om Pollinering, Bihälsa, Varroa, vilket 
uppskattades av ett 40-tal medlemmar. 
Bengt Nihlgård, 12 april via Zoom, talade om Honungsbinas Biologi, där 65 deltagare var 
anmälda, av dessa var några från andra föreningar. 
 
Honungsbedömning görs av vald kommitté med P. Möller som ordförande. En samlad 
bedömning genomfördes 25/9 inför ”Länets bästa honung” som korades den 8 oktober vid 
Loshults Lanthandel via smakprov. Fem honungsburkar utan anmärkning gick vidare från 
Hästriket till länsfinalen där två av dem fick delta i finalen som slutade med 2:a och 3:e plats. 
1:a Hardy Fransson, Växjöortens biodlarförening, 24 röster, 2:a Ingvar Johansson, Hästrikets 
biodlarförening, 20 röster, 3:a Ellinor Heim, Hästrikets biodlarförening, 19 röster. 
 
Faddrar är betydelsefulla personer som är beredda att hjälpa nya och gamla biodlare som är 
i behov av råd och stöd. Medlemmar uppmanas att kontakta dessa om olika frågor och 
funderingar kommer fram när man står med ett bisamhälle eller en svärm som inte följer 
mallen. https://hastriketsbiodlare.se/faddrar.html  
Föreningens hemsida redovisar https://hastriketsbiodlare.se/ vad som är på gång i 
föreningen. https://hastriketsbiodlare.se/f%C3%B6reningen.html Där kan man studera 
protokollen från hemsidans start 2014 tack vare ett fantastiskt gott arbete av L. Lernå som 
ansvarig för hemsidan. 
Facebook grupp – hastriketsbiodlare samlar de medlemmar som vill delta och där man kan 
ställa frågor eller lägga ut händelser inom biodlingen mm. Denna kan och bör utvecklas mer. 
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Kurs - nybörjare i biodling har genomförts i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 
för 7 nya biodlare och nu medlemmar i Hästriket.  
O. Sjösten och T. Karlsson har via Zoom haft 8 sammankomster med biodlarnas studie-
material ”Mina första år som biodlare”, vilket var en ny erfarenhet att digitalt leda kurs i 
biodling. Kursen avslutades hos T Nolin som talade om bihälsa och snickarglädje i biodlingen. 
 
Visningskupa är uppställd under sommarhalvåret i Väckelsångs Hembygdsgård med Wanarat 

Hjelm som skötselansvarig och i Rävemåla Hembygdsgård med Thomas Karlsson som skötselansvarig. 

Mycket uppskattat och inspirerande för icke biodlare likväl som för gamla erfarna biodlare. 

 
Styrelsen i föreningen har haft sju (7) protokollförda sammanträden och sammansättningen 
har varit;  
Ordförande Thomas Karlsson, Vice ordförande Ola Sjösten, Kassör Lena Lernå, Sekreterare 
Anders Mattsson,  
Övriga ledamöter Kennert Karlsson, Thomas Nolin, Kenneth Hjelm, Klas-Göran Andersson, 
Ellinor Heim. 
 
Revisorer - Peter Möller, Caroline Hedman. (Sandra Peeters) 
 
Valberedning – Robert Jonasson, Elin Persson, Ingvar Johansson, Helena Fransson. 
 
Medlemmarna i Hästriket har under året minskat med fem till 140 biodlare och (41) är utan 
bin eller är familjemedlemmar. Fördelningen är 61 kvinnor +/- (44%) 79 män – 5 (56%) 
 
Bisamhällen som invintrats 2021 (2020) är 2315 (2317), minskning med 2 shl. (-0,09%) 
Vinterdödlighet 129 (118), ökning med 11 shl. (9,32%) 
Avläggare 680 (703), minskning med 23 shl. (-3,27%) 
Honungsskörd 2021 är 75.550 kg (37.649), ökning med 37.901 kg. (+100,6%) 
 
Med denna berättelse har styrelsen redovisat föreningens verksamhet under året 201001-
210930. 
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