Kurs Godkänd biodlare – på distans
Favorit i repris tre tisdagkvällar i november.
De nya reglerna kring bihälsa och bitillsyn lägger mycket stort ansvar på varje enskild
biodlare. Vi behöver bli många biodlare som är riktigt bra på bihälsa. Därför erbjuder vi en
tredje omgång av kursen för medlemmarna i distriktet.
Kursen Godkänd biodlare ger dig fördjupad information om bisjukdomar och hur du håller
dina bin friska.
Om du vill ansöka om att bli utsedd till Godkänd biodlare gäller följande
•
•
•

Minst tre års praktisk erfarenhet av biodling.
Deltagande i alla tre sammankomster.
Godkänt kursprov. Efter sista kurstillfället får du en länk till provet som består av 10
frågor, 7 rätt krävs för att få godkänt.

Ansökan skickas till Jordbruksverket
Vi rekommenderar även att biodlaren har gått en studiecirkel om biodling eller motsvarande.
Det är lämpligt om biodlaren också har gått en studiecirkel i bihälsa, men det är inte ett krav.
Innehållet
följer Jordbruksverkets kursplan och fördelas på tre sammankomster.
Tisdag 9 november, 18:30-21:00
•
•
•
•
•

Lagar och regler
Skyldigheter och rättigheter
Godkänd biodlare – vad gäller
Allmänt om sjukdomar och bihälsa
Trakékvalster

Tisdag 16 november, 18:30-21:00
•
•
•

Amerikansk yngelröta
Övriga yngelsjukdomar
Förebyggande åtgärder

Tisdag 23 november, 18:30-21:00
•
•
•

Varroakvalster
Hur man får friska bisamhällen
Uppsamling av frågor

Kursledare: Preben Kristiansen
Hur deltar man på distans?
Träffarna äger rum via Internet i verktyget Zoom. För att delta behöver du en dator med bra
internetuppkoppling. Med kallelsen får du en möteslänk och en lathund som beskriver mer
detaljerat vad du behöver och hur man kommer in på mötet.
Anmälan
Din anmälan behövs senast 31 oktober: https://forms.gle/vZNzjyN5TTDy7YSJA
Anmälan är bindande och vi förutsätter att du kan delta i alla tre sammankomster. Skulle du få
förhinder är det viktigt att du meddelar.
Kurskostnad
De senaste två åren har vi haft de flesta aktiviteterna på distans och därmed sparat in
möteskostnader. Distriktets utbildningsbudget ligger därför på plus och vi kan erbjuda denna
viktiga kurs kostnadsfritt igen för dig som medlem.
Kurslitteratur och länkar
Vill du läsa in dig på ämnet före kursen? Här finns allt du behöver:
•

Jordbruksverkets kursplan för Godkänd biodlare
https://jordbruksverket.se/download/18.4a40e3781765a8be0404e7fb/1607954006063/Rekommenderad-kursplan-godkand-biodlare.pdf

•

Regler för biodling – bitillsyn
https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/binochhumlor/reglerforbiodlingbitillsyn.4.1a4c164c11dcdaebe128000140.html

•

Beskrivning av bisjukdomar
https://jordbruksverket.se/djur/ovriga-djur/bin-och-humlor#h-Sjukdomarochskadedjur

•

Missa inte länkarna och infobladen längst nere till höger på Jordbruksverkets sidor.

Har du frågor? Kontakta kerstin.namuth@gmail.com eller ann-britt@carlssonsbi.se.

Utbildningen anordnas i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.

