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Godkänd biodlare - kursöversikt
Träﬀ 1: 3 mars – online
Förebyggande åtgärder för att bisjukdomar inte ska spridas. Information om beslut av smittförklarade områden.
Regler för kontroll vid konstaterat utbrott. Behandling, förintring och restriktioner för flytt.
Träﬀ 2: 10 mars – online
Information om amerikanska yngelröta: smittspridning, symtom, diagnos, provtagning
Information om trakékvalster, livscykel, utseende och smittspridning
Träﬀ 3: 16 mars – online
Information om Varroakvalster; livscykel, utseende och smittspridning och behandlingsmetoder
Skyldigheter och rättigheter som biodlare. Slutprov.

Information
Kursledare: Mathis Kögel, yrkesbiodlare med tvåårig utbildning via yrkeshögskola i biodling och innehav av gesällbrev. 10 års
erfarenhet inom biodling och kursledare sen några år tillbaka.
Kursverktyg: onlinekurs via Teams i samarbete med ABF Skåne Nordost.
Tid: 3; 10; 17 mars , torsdagar kl 18:30-20:15
Kursavgift: 395 kr
Betalningsuppgifter: Kursavgiften betalas till följande bankgiro: 631 2136 eller via Swish: 123 018 34 59 (Kögels Biodlingstjänster
AB) ange namn under meddelandet. Betalning mot faktura kontakta kursledaren.
Anmälan
Din anmälan behövs senast 28 februari - anmälningsformulär finns här: https://forms.gle/jJYL7E5FdS7fpPcM7
Anmälan är bindande och vi förutsätter att du kan delta i alla tre sammankomster. Skulle du få förhinder är det viktigt att du
meddelar.
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Jordbruksverket
Förutsättningar för att bli utsedd till Godkänd biodlare av Jordbruksverket
• Minst tre års praktisk erfarenhet i biodling.
• Deltagande i alla tre sammankomster.
Efter kursen behöver man ansöka hos Jordbruksverket att bli godkänd biodlare genom följande formulär:
https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ansokan-att-bli-utsedd-som-godkand-biodlare.html
Kursen följer Jordbruksverket kursplan och fördelas på tre sammankomster.
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-godkandbiodlare.pdf
• Regler för biodling – bitillsyn
https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/binochhumlor/reglerforbiodlingbitillsyn.4.1a4c164c11dcdaebe
128000140.html
Rekommenderat kurslitteratur: boken ”Sjukdomar, parasiter och skadegörare i bisamhälle”, Ingemar Fries och Preben Kristiansen
https://bibutiken.biodlarna.se/bocker/sjukdomar-parasiter-och-skadegorare-i-bisamhallet

Arbetarnas Bildningsförbund Skåne Nordost
Utbildningen anordnas i samverkan med ABF Skåne Nordost.
Hur deltar man på distans?
Träffarna äger rum via Internet i verktyget Teams. 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 deltar på mötet.
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