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1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER
Grundläggande bestämmelser om bekämpning av amerikansk yngelröta,
varroakvalster och trakékvalster finns i bisjukdomslagen (1974:211) och
bisjukdomsförordningen (1974:212).
Föreskrifterna riktar sig till biodlare, tillsynsmän, länsstyrelser, företag,
organisationer och personer som hanterar honungsbin, begagnade bibostäder eller
begagnade biodlingsredskap, honung, vaxkakor, bivax och avfall av honung eller
bivax, samt fastighetsägare som har fått svärm av honungsbin eller har en bigård som
förefaller övergiven på sin mark.
I föreskriften används begreppen spärrad bigård/spärrförklaring, skyddsområde
och övervakningsområde för de områden som i bisjukdomsförordningen (1974:212)
benämns ”smittat” eller ”misstänkt för smitta”.
Definitioner
I dessa föreskrifter betyder:
Uppställningen är en tabell med dolda linjer. Om definitioner saknas, ta bort hela
avsnittet.
 Flytta och lägg till nya rader med TAB-tangenten.
 Använd formatmall Definitioner och se till att själva begreppet i vänstra
spalten är kursiverat och utan inledande versal.
Begrepp

Betydelse

bigård

samtliga bisamhällen som, av en eller flera biodlare, hålls
på samma plats och på ett sådant sätt att de
smittskyddsmässigt räknas som en enhet,

bin

alla levnadsstadier av insekter av arten Apis mellifera ssp,

biodlare

fysisk eller juridisk ägare till bisamhällen i en bigård eller
annan person som ansvarar för tillsynen och skötseln av
bisamhällena i en bigård,

biodlingsprodukter

honung, bivax, propolis, drottninggelé och pollen

biodlingsredskap

Redskap och utrustning som används i biodling och som
kommer i direkt kontakt med biodlingsprodukter eller bin

biodlingssäsong

den delen av året då bina är aktiva utanför bikupan och
samlar in pollen och nektar,

försändelsebur

en bur avsedd för transport av bidrottning och med högst
20 arbetsbin,

kontaktbigård

en bigård vars bin, inklusive enskilda drottningar,
begagnad utrustning eller biodlingsprodukter har varit i
kontakt med en annan bigård i vilken bisjukdom har
konstaterats,

provtagning

av veterinär eller tillsynsman utförd provtagning för
undersökning av bisjukdom,

samlingsprov

sammansatt prov av bin eller andra material från samtliga
bisamhällen i en bigård, taget enligt instruktion från det
analyserande laboratoriet,

skyddsområde

ett område med minst tre kilometers radie runt en spärrad
bigård eller spärrat område. Det förekommer restriktioner
mot transporter av bin, biodlingsprodukter, avfall av
bivax, bibostäder samt utrustning inom eller från området.
Det kan även finnas andra begränsningar i hanteringen av
bin, biodlingsprodukter eller utrustning. Skyddsområdet
anges i ett särskilt beslut av Jordbruksverket,

spärrad bigård

begränsning som innebär att levande bin och beroende på
sjukdom eller skadegörare även biodlingsprodukter, avfall
av bivax, bibostäder och utrustning inte får flyttas ut ur
bigård,

varroazon A

Zon A-område är områden där varroakvalster inte är
konstaterade,

varroazon B

Zon B-områden är områden där varroakvalster är
konstaterade,

övervakningsområde

ett område med minst tio kilometers radie runt spärrad
bigård. Det förekommer restriktioner mot transporter av
bin, biodlingsprodukter, avfall av bivax, bibostäder eller
utrustning inom eller från området, men restriktionerna är
inte lika långtgående som i ett skyddsområde. Det kan
även finnas andra begränsningar i hanteringen av bin,
biodlingsprodukter
eller
utrustning.

Övervakningsområdet anges i ett särskilt beslut av
Jordbruksverket.

2 KAP. INRÄTTANDE
SKYLDIGHETER

AV

BITILLSYN

OCH

TILLSYNSMANS

Bitillsynens inrättande och uppföljning
1 § Länsstyrelsen får utse en eller flera ersättare för tillsynsman. Ersättaren ska
tjänstgöra när ordinarie tillsynsman har förhinder eller efter begäran av ordinarie
tillsynsman eller länsstyrelsen. Ersättaren har samma befogenheter som tillsynsman.
Har tillsynsman eller ersättaren förhinder får länsstyrelsen förordna tillsynsmän i
annat tillsynsdistrikt att tjänstgöra i deras ställe.
2 § Länsstyrelsens skyldighet att upplysa Jordbruksverket i enlighet med 4 § andra
stycket bisjukdomsförordningen (1974:212) är uppfylld om uppgifterna är publicerade
på länsstyrelsens webbsida.
3 § Länsstyrelsen ska styrka tillsynsmans behörighet att utöva bitillsyn med intyg.
Tillsynsman ska vid förrättning kunna uppvisa detta.
4 § Länsstyrelsen ska granska tillsynsmans räkningar och ansökan om ersättning
enligt 6 kap. 6 och 7 §§ samt betala ut ersättning.
5 § Länsstyrelsen granskar och sammanställer tillsynsmännens verksamhetsrapporter
och skickar in sammanställningen till Jordbruksverket före den 10 januari
nästkommande år.
Skyldigheter för tillsynsman
6 § Tillsynsman ska arbeta för att inte bidra till spridning av smittsam bisjukdom eller
skadegörare på bi.
7 § Tillsynsman får inte genomföra förrättning i egen bigård eller i en bigård som
tillhör en person som tillsynsman står i jävsförhållande till.
8 § Tillsynsman ska redovisa alla officiella uppdrag till länsstyrelsen. Av
redovisningen ska framgå antal uppdrag och åtminstone uppgift om datum, berörd
biodlare, syftet med uppdraget, tid för förrättning, till vilka personer
undersökningsansvar är delegerat och eventuellt underlag för reseersättning.
Redovisningen ska ske årsvis enligt Jordbruksverkets anvisningar.
9 § Tillsynsman ska ha tillräcklig kännedom och kunskap om det som tillståndet avser
och omfattar. Tillsynsman får inte utfärda ett tillstånd inom ett distrikt där han eller
hon saknar förordnande eller hos en biodlare där han eller hon inte får verka enligt
förordnandet.
10 § Tillsynsman får endast besluta om tillstånd för bigårdar m.m. som han eller hon
själv har kontrollerat eller har personlig kännedom om.

11 § Tillsynsman beslut ska vara skriftliga. Tillsynsman får inte underteckna ett
tillstånd in blanco eller ett tillstånd som är ofullständigt ifyllt.
12 § Tillsynsman ska senast den 1 oktober varje år skicka in sina räkningar och sin
verksamhetsrapport och sin redovisning enligt 2 kap. 8 § till länsstyrelsen.
Verksamhetsrapporten ska innehålla alla genomförda förrättningar till och med den 30
september samma år. För förrättningar som tillsynsman genomför efter den 1 oktober
skickas räkningar och kompletterande rapporter in så snart som möjligt.
3 KAP. BIODLARENS
SKYLDIGHETER
UNDERSÖKNINGSANSVAR

OCH

DELEGERAT

Skyldigheter för biodlare
1 § Biodlare ska senast den 1 september varje år anmäla uppställningsplats till
länsstyrelsen. Anmälan ska innehålla uppgifter om:
1. biodlarens namn och postadress,
2. geografiska koordinater eller uppgift om fastighet på vilken bisamhälle är
stadigvarande uppställt,
3. vilken kommun bigården ligger i,
4. antal invintrade bisamhällen i bigården, samt
5. om bisamhälle flyttas till tillfällig uppställningsplats.
Den som startar eller övertar biodling ska göra anmälan enligt första stycket när
verksamheten startar.
2 § Biodlare ska ha kontaktuppgifter i bigårdar eller på bibostäder som inte står på
tomten till ett hus som uppenbart ägs och används.
3 § Biodlare ska se till att bibostäder, som inte längre hyser levande bin, samt honung,
bivax och avfall av honung eller bivax förvaras så att bin inte kommer åt det. Detta
gäller även vid transport.
4 § Biodlare får mellan den 15 maj och den 31 juli och efter anmälan till tillsynsman
använda tomma bibostäder för att locka bisvärmar utan hinder av 3 kap 3 §. Om den
tomma bibostaden står i en redan anmäld bigård behöver inte anmälan till
tillsynsman ske.
Bibostäderna ska vara väl rengjorda och inte tidigare hyst bisamhälle sjukt i
amerikansk yngelröta. Utbyggda vaxkakor i den bibostad som ska användas för att
locka bisvärm ska komma från bigård som de två föregående åren varit fri från
amerikansk yngelröta.
Delegerat undersökningsansvar
5 § Den som vill ha delegerat undersökningsansvar ska kunna visa för tillsynsmannen
att:
1. sökande har bedrivit biodling under minst tre år,
2. sökande under de fem senaste åren ha deltagit i en av Jordbruksverket godkänd
utbildning för delegerat undersökningsansvar och klarat skrivningen samt

3. det finns en plan för förebyggande arbete och bekämpning av de reglerade
sjukdomarna och skadegörarna i den biodling sökande arbetar i.
Kraven för delegerat undersökningsansvar gäller för fysiska personer för anställd
på biodlingsföretag eller skolor där undervisning i biskötsel sker, samt för
bihälsoansvarig i föreningsbigårdar.
6 § Jordbruksverket ska godkänna utbildning i delegerat undersökningsansvar och
examinator. Den som vill arrangera utbildning i delegerat undersökningsansvar ska
ansöka hos Jordbruksverket. Ansökan ska innehålla ett förslag till kursplan och
uppgifter om examinator. Kursplanen ska minst innehålla de moment som finns i
bilaga I.
7 § Tillsynsman får delegera undersökningsansvar till biodlare som uppfyller kraven
i 5 kap. 5 § med följande villkor:
1. tillsynsmannen vid undersökning i enlighet med 4 kap 1 - 2 §§ inte ser tecken
på amerikansk yngelröta, eller att ett samlingsprov taget under den senaste
yngelfria perioden och som inte är äldre än 10 månader visar att bigården inte
har sporer av amerikansk yngelröta,
2. biodlaren kan visa analysresultat från ackrediterat laboratorium att bina är fria
från trakékvalster om bisamhällen i bigårdar under de senaste 24 månaderna
direkt eller indirekt tagits in från länder eller regioner där trakékvalster finns,
3. biodlaren eller biodlingsföretaget endast flyttar egna bisamhällen, begagnade
bibostäder, biodlingsutrustning eller biodlingsprodukter inom det egna
företaget. Flyttarna får endast ske till och från egna till länsstyrelsen anmälda
bigårdar, till och från pollineringsuppdrag och till och från egna lokaler.
4. tillsynsmannen vid undersökning enligt 4 kap 5 § inte konstaterar
varroakvalster i bigård i zon A,
5. den som vill ha delegering visat för tillsynsmannen att de kan undersöka
bisamhällen avseende amerikansk yngelröta och i zon A varroakvalster,
6. endast undersökning med anledning av flyttar i 6 kap 6, 8 och 11 §§ får
delegeras,
7. tillståndet som längst omfattar 12 månader,
8. biodlaren gör undersökningar i enlighet med 4 kap 1 § innan flyttning av bin
eller utbyggt vax. Undersökningen ska göras av de bisamhällen som ska flyttas
eller från vilka bina eller vaxet kommer,
9. biodlaren inte flyttar bisamhällen med varroakvalster till zon A,
10. biodlaren dokumenterar samtliga flyttar av bisamhällen, begagnade bibostäder
som inte hyser levande bin, biodlingsprodukter och begagnade
biodlingsredskap. Dokumentationen ska sparas i minst tre år och innehålla
uppgifter om mellan vilka platser ovanstående flyttats. Dokumentationen ska
kunna visas upp på begäran av tillsynsman. Förlagan i bilaga 2 kan användas
som journal för bigården.
Tillsynsman ska återkalla tillståndet för delegerad undersökning om biodlaren
bryter mot villkoren eller på annat sätt visar sig olämplig.
8 § Till och med den 1 februari 2020 får tillsynsman även delegera
undersökningsansvar enligt 19 § till godkända biodlare enligt 7 § Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:38) om bekämpning av amerikansk
yngelröta och varroasjuka hos bin.

4 KAP. UNDERSÖKNING OCH PROVTAGNING
Undersökning
1 § Undersökning med avseende på förekomst av amerikansk yngelröta ska omfatta
alla bisamhällen i bigården. Stickprovsvis undersökning i biodlarens vaxförråd ska
också ske av utbyggda vaxkakor och av vaxavfall som kan komma från bigården.
Undersökning av bisamhällen får ske genom stickprov om:
1. tillsynsman har undersökt bigården tidigare under kalenderåret och inga tecken
på amerikansk yngelröta fanns då, eller
2. biodlaren eller tillsynsman har tagit samlingsprov från bigården senast under
föregående yngelfria period som visar på att sporer av amerikansk yngelröta
inte finns i bigården.
2 § Vid undersökning ska tillsynsmannen ta prov avseende amerikansk yngelröta om
bisamhället visar tecken på sjukdom som inte kan konstateras utifrån kliniska symtom.
Kakprov ska tas från bisamhällen som har yngel. I övriga fall kan tillsynsmannen ta
prov på andra material enligt referenslaboratoriets instruktioner. Det är då också tillåtet
att ta samlingsprov från en bigård.
3 § Tillsynsman ska tidigast 30 dagar efter att amerikansk yngelröta har konstaterats
och bekämpats i en bigård genomföra en ny undersökning av bigårdens återstående
bisamhällen.
4 § Tillsynsmannen ska undersöka och ta prov på alla bisamhällen i bigården i fråga
om trakékvalster. Provtagning sker lämpligen under tidig vår eller sen höst.
Provtagningen av bina ska ske enligt referenslaboratoriets instruktion.
5 § Undersökning rörande förekomst av varroakvalster i bigård inom zon A ska
omfatta alla bigårdens bisamhällen om inte kvalster hittas innan alla bisamhällen
undersökts. Om inte varroakvalster hittas på annat sätt ska undersökningen ske genom
analys av naturligt nedfall. Naturligt nedfall ska samlas in med varroainlägg under
minst tio dagar under den period som bina är aktiva.
6 § Tillsynsmannen ska skicka prover för bitillsynens ändamål till ackrediterat
laboratorium som Jordbruksverket har godkänt.
7 § Analys av prover ska ske med de metoder som OIE:s manual för diagnostiska test
och vacciner för landlevande djur eller Europeiska referenslaboratoriet för bihälsa
rekommenderar. För diagnostik i fråga om trakékvalster får även PCR användas.
8 § När tillsynsman konstaterar amerikansk yngelröta eller får bekräftat att
trakékvalster finns i bisamhälle ska undersökning även genomföras av bigårdar som
ligger inom tre kilometers avstånd från det sjuka eller angripna bisamhället.
Undersökning ska efter värdering av risk även genomföras i andra bigårdar som under
de senaste 30 dagarna har varit i kontakt med de sjuka eller angripna bisamhällena.
9 § När biodlare eller tillsynsman konstaterar varroakvalster i bigård i varroazon A
ska undersökning även genomföras i bigårdar som ligger inom tre kilometers avstånd
från det angripna bisamhället. Undersökning ska efter värdering av risk även
genomföras i de bigårdar som under de senaste 30 dagarna har varit i kontakt med de

angripna bisamhällena. Utvidgad undersökning avseende varroakvalster behöver bara
ske i varroazon A.
5 KAP. SMITTFÖRKLARING OCH BEKÄMPNING
Spärrad bigård, skydds- och övervakningsområden
1 § En bigård i vilken amerikansk yngelröta eller trakékvalster konstaterats är
spärrad. Jordbruksverket kan efter värdering av risk även förklara kontaktbigårdar
som spärrade tills de är undersökta och inte visar tecken på amerikansk yngelröta
eller trakékvalster.
2 § Jordbruksverket ska inrätta ett skyddsområde när amerikansk yngelröta eller
trakékvalster har konstaterats. Skyddsområdet ska omfatta ett landområde med en
radie av tre kilometer från sjuka eller angripna bisamhällen. Jordbruksverket kan vid
behov inrätta ett övervakningsområde vid utbrott av amerikansk yngelröta och ska
inrätta det vid utbrott av trakékvalster.
3 § Jordbruksverket får fatta beslut om att inrätta varroazon A eller varroazon B
avseende varroakvalster. Varroazon A är områden där varroakvalster inte har
konstaterats. I varroazon B är varroakvalster konstaterade.
Utan att beslut behöver fattas av Jordbruksverket enligt första stycket ska ett
varroazon B anses vara inrättat vid tidpunkten för fynd av varroakvalster i tidigare
varroazon A. Zonen ska då gälla i en tre kilometers radie kring den bigård i vilken
varroakvalster har konstaterats.
4 § Länsstyrelsen ska skyndsamt meddela Jordbruksverket om sjukdomar enligt 1 §
bisjukdomsförordningen (1974:212) misstänks eller har konstaterats i ett icke
smittförklarat område och vilka koordinater den drabbade bigården har. Länsstyrelsen
ska ha uppdaterad information om alla pågående utbrott av amerikansk yngelröta
tillgängligt för biodlarna.
5 § Länsstyrelsen ska meddela Jordbruksverket om det finns skäl att ändra
omfattningen av områden som förklarats som skyddsområden, övervakningsområden
eller som varroazon A eller varroazon B.
6 § Länsstyrelsen ska ha information om Jordbruksverkets senaste beslut om
smittförklaringar tillgängligt på sin webbsida.
Bekämpnings- och saneringsåtgärder i bigård
7 § Tillsynsman ska genomföra eller förelägga om förintande av bisamhälle sjukt eller
angripet i amerikansk yngelröta eller trakékvalster. Tillsynsman ska även genomföra
eller förelägga om sanering eller förintande av bibostaden samt övriga åtgärder som
behövs för bekämpning av amerikansk yngelröta och trakékvalster.
8 § Tillsynsman kan förelägga biodlaren att bekämpa varroakvalster i en angripen
bigård. Biodlaren får själv välja behandlingsmetod, under förutsättning att metoden
har en vetenskapligt dokumenterad effekt.

Hantering av förvildade bisamhällen
9 § Tillsynsman kan misstänka smitta eller sjukdom hos förvildade bisamhällen om
amerikansk yngelröta har påträffats under innevarande eller föregående
biodlingssäsong inom ett område av tre kilometer från det förvildade bisamhället. För
trakékvalster kan angrepp misstänkas om det förvildade bisamhället finns inom en
övervakningszon. Inom varroazon B kan tillsynsman alltid misstänka att bisamhället
är angripet av varroakvalster. Tillsynsman behöver inte undersöka ett förvildat
bisamhälle innan det förintas.
10 § Som ringa skada enligt 11 § andra stycket bisjukdomsförordningen (1974:212)
räknas skada som orsakar kostnad eller förlust motsvarande högst 400 kronor. Vid
ringa skada får tillsynsman förinta bisamhället även om biodlaren motsätter sig
åtgärden.
6 KAP. FLYTTNINGSBESTÄMMELSER
Allmänt om flyttning
1 § Tillsynsman får inte besluta om tillstånd att flytta levande bin från bigård i vilken
amerikansk yngelröta eller trakékvalster har konstaterats, eller från skyddsområde.
Tillstånd att flytta bin m.m. från kontaktbigårdar kan efter värdering av risk återkallas
tills dessa bigårdar är undersökta och inte visar tecken på amerikansk yngelröta eller
trakékvalster.
2 § Flyttillstånd ska vara tidsbegränsade och tillsynsman ska besluta om
tidsbegränsningens längd utifrån risk. Ett tillstånd får aldrig vara längre än åtta
månader om inte annat står i dessa föreskrifter.
3 § Det är tillåtet att utan tillstånd från tillsynsman flytta bigift, bisperma och biägg ut
ur skydds- eller övervakningsområde oavsett sjukdom, samt inom och ut ur varroazon
B. Det får inte tidigare ha funnits larver i vaxkakan där biäggen finns.
Amerikansk yngelröta
4 § Tillsynsman får utan undersökning besluta att begagnade bibostäder med eller
utan döda bin och begagnade biodlingsredskap flyttas direkt från spärrad bigård eller
från bigård i skydds- eller övervakningsområde med avseende på amerikansk
yngelröta till anläggning för destruktion.
5 § Tillsynsman får utan undersökning besluta att begagnade bibostäder med eller
utan döda bin och begagnade biodlingsredskap får flyttas från spärrad bigård eller från
bigård i skydds- eller övervakningsområde direkt till lokal där sanering kan ske.
6 § Tillsynsman får besluta att biodlingsprodukter får flyttas från bigård i
skyddsområde direkt till lokal för utvinning av dessa. Tillsynsmannen ska först ha
undersökt de bisamhällen från vilka honungen kommer i enlighet med 4 kap. 1 och 2
§§ och inte hittat tecken på att bisamhällena har amerikansk yngelröta.

Beslutet ska villkoras av att begagnat vax smälts ned och ramar rengörs innan de
åter används i bigård. Pollen och drottningsgelé får endast utvinnas för
livsmedelsändamål.
7 § Tillsynsman får besluta att utbyggda vaxkakor och avfall av sådana, begagnade
bibostäder eller begagnade biodlingsredskap får flyttas från bigård i skyddsområde
med anledning av amerikansk yngelröta. Bigården ska först undersökas i enlighet med
4 kap. 1 och 2 §§ och vara fri från amerikansk yngelröta. Tillståndet får gälla för högst
två månader och ska villkoras med att begagnade bibostäder och begagnad
biodlingsutrustning ska vara väl rengjorda innan de åter används i en bigård.
8 § Tillsynsman får besluta att levande bin, utbyggda vaxkakor och avfall av sådana,
begagnade bibostäder, begagnade biodlingsredskap eller biodlingsprodukter får flyttas
från en bigård i ett övervakningsområde. Tillsynsmannen ska först ha undersökt
bigården i enlighet med 4 kap. 1 och 2 §§ och inte sett tecken på amerikansk yngelröta.
Beslutet ska villkoras med att begagnade bibostäder och begagnad biodlingsutrustning
ska vara väl rengjorda innan de åter används i en bigård.
Trakékvalster
9 § Tillsynsman får utan föregående undersökning besluta att utbyggda vaxkakor och
avfall av sådana, begagnade bibostäder, begagnade biodlingsredskap eller biodlingsprodukter får flyttas från bigård där trakékvalster har påträffats till andra platser inom
eller från skydds- eller övervakningsområde med anledning av trakékvalster.
10 § Tillsynsman får besluta att levande bin får flyttas inom eller från ett
övervakningsområde med anledning av trakékvalster under förutsättning att:
1. de bisamhällen bina kommer från är undersökta och provtagna i enlighet med
4 kap. 4 § och konstaterat fria från trakékvalster,
2. proven inte är äldre än en vecka,
Tillståndet för flytten får gälla högst två veckor.
Varroakvalster
11 § Levande bin får flyttas till en bigård i varroazon A om området bina kommer
från är förklarat fritt från varroakvalster. Detta gäller även vid införsel och import.
Tillsynsman får besluta att utbyggda vaxkakor och avfall av sådana, begagnade
bibostäder utan levande bin, begagnade biodlingsredskap och biodlingsprodukter får
flyttas från varroazon B till varroazon A.
12 § Som ett första undantag från 5 kap 11 § får tillsynsman besluta att drottningar
med högst 20 följebin och utan vaxkakor får flyttas från parningsstation eller
drottningodlare i varroazon B till bigård i varroazon A. Bina ska undersökas för
varroakvalster på ett ackrediterat laboratorium som Jordbruksverket har godkänt innan
de når den mottagande bigården. Påträffas kvalster ska de avlägsnas från drottningen
och följebina. Följebin med kvalster kan också bytas ut mot kvalsterfria bin.
13 § Som ett andra undantag från 5 kap 11 § får tillsynsman besluta att drottningar
med högst 20 följebin och utan vaxkakor får flyttas från inseminatör i zon B till bigård
i zon A. Inseminatören ska kontrollera drottningen och följebina för varroakvalster.

Påträffas kvalster ska de avlägsnas från drottningen och följebina. Följebin med
kvalster kan också bytas ut mot kvalsterfria bin.
14 § Beslut i enlighet med 5 kap 12 och 13 §§ får avse flera försändelser med
drottningar. Drottningodlaren, inseminatören eller säljaren av drottningen ska föra
journal över vilken drottning som flyttas till vilken bigård. Journalen ska på begäran
visas upp för tillsynsman eller annan myndighetsföreträdare och ska sparas i minst tre
år.
7 KAP. UPPHÄVANDE AV SMITTFÖRKLARING OCH ERSÄTTNINGAR
Upphävande av smittförklaring och restriktioner
1 § När samtliga åtgärder för att hantera amerikansk yngelröta eller trakékvalster i en
bigård är gjorda och det inte längre går att påvisa sjukdomarna är bigården inte längre
spärrad. Restriktioner till följd av att bigården ligger inom ett skydds- eller
övervakningsområde gäller tills Jordbruksverket har upphävt dessa.
2 § Jordbruksverket ska upphäva skydds- eller övervakningsområden om det inte
finns anledning att behålla dem. Länsstyrelsen ska upplysa Jordbruksverket om det
finns skäl att upphäva skydds- eller övervakningsområden.
3 § Det ska ha gått minst trettio dagar sedan det senaste bisamhället med amerikansk
yngelröta förintades innan ett skydds- eller övervakningsområde kan upphävas. Andra
omständigheter kan motivera att området fortfarande omfattas av restriktioner.
4 § Det ska ha gått minst trettio dagar sedan det senaste bisamhället med trakékvalster
förintades innan ett skydds- eller övervakningsområde kan upphävas. Införsel eller
import av bin från länder eller regioner där trakékvalster finns eller andra
omständigheter kan motivera att området fortfarande omfattas av restriktioner.
Ersättning
5 § Tillsynsman ska vara närvarande vid varje förintande av bisamhälle som kan ge
anledning till ersättning.
6 § Den som begär ersättning för förintade bisamhällen enligt 13 och 13 a §§
bisjukdomsförordningen (1974:212) ska skicka in ansökan till den länsstyrelse som
enligt 1a § bisjukdomsförordningen (1974:212) ansvarar för bitillsynen i det aktuella
länet. En kopia av tillsynsmannens beslut ska skickas med ansökan.
7 § Den som begär ersättning för kostnader som uppstått vid förintning av förvildade
bisamhällen enligt 13 § bisjukdomsförordningen (1974:212) ska skicka in ansökan till
den länsstyrelse som enligt 1a § bisjukdomsförordningen (1974:212) ansvarar för
bitillsynen i det aktuella länet. En kopia av tillsynsmannens beslut samt bevis över
uppkomna kostnader ska skickas med ansökan.
Om ansökan gäller 10 000 kronor eller mer ska länsstyrelsen skicka ansökan vidare
till Jordbruksverket tillsammans med ett eget yttrande.
8 KAP. UNDANTAG

Kapitelrubriken på detta avslutande kapitel kan ändras t.ex. om endast en typ av
bestämmelser ingår i kapitlet.
Undantag från bestämmelserna
Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta om undantag från bestämmelserna i 3 kap 5 § punkt 1 och 3 kap. 6 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2017, då Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1992:38) om bekämpning av amerikansk yngelröta och
varroasjuka hos bin upphör att gälla.
2. Årlig anmälan om uppställningsplats enligt 3 kap 1 § ska tillämpas från 2019.

LEIF DENNEBERG
Handläggarens namn
(Enhet)

Bilaga 1. Obligatoriska moment som ska ingå i utbildning för delegerat
undersökningsansvar
Utbildningen ska omfatta minst sex lektionstimmar (à 45 minuter) teori för att belysa de
ämnen som finns i denna bilaga.
Grundläggande regler för biodlare
Anmälningsplikt
Anmälan av uppställningsplats för bigård
Information om ägare vid bigård
Hjälpa tillsynsmannen vid besiktning
Hantering av tomma bibostäder, hantering av vax m.m.
Tid för infångande av svärm med tom bibostad
Tillsynsmannens undersökning av bisamhällena utan kostnad för biodlaren
Rättighet att överklaga tillsynsmans beslut
Ersättningsbestämmelser
…
Regler för delegerat undersökningsansvar
Genomgång av krav ska vara uppfyllda för att delegering ska ske
Journalföring
Vad förebyggande smittskyddsarbete och bekämpning kan innebära
Regler för undersökning av bisamhälle
Undersökning avseende varroakvalster
Undersökning avseende amerikansk yngelröta
Provtagning
Regler för spärrad bigård, skydds- och övervakningsområden
Hur ser reglerna ut
var finns uppgifter om smittförklaringar
Regler för flyttning
Regler för varroakvalster och för vad som ska flyttas
Regler för amerikansk yngelröta och för vad som ska flyttas
Regler för trakékvalster och för vad som ska flyttas

Bihälsa
Allmänt om bins fysiologi
Allmänt om bins försvar mot sjukdomar
Förebyggande av sjukdomar
Åtgärder mot smittspridning
Tillvägagångssätt vid undersökning av bisamhälle
Bedömning av bistyrka
…

Sjukdomar, parasiter och skadegörare
Fördjupning avseende de sjukdomar mm som anges i 1 § bisjukdomsförordningen
(1974:212) ska finnas med i kursplanen. Det är upp till utbildaren att inkludera
information om sjukdomar, parasiter eller skadegörare utöver dessa.
Följande delmoment ska finnas med avseende utbildningen av sjukdomar mm:
biologi inklusive hur sjukdomen sprids, lämplig undersöknings- och analysmetod,
diagnos, bekämpning
…
Examinator
I ansökan ska följande uppgifter om föreslagen examinator finnas med:
 Namn
 Information om utbildning som gör examinatorn lämplig att hålla kursen
 Erfarenhet av biodling eller bitillsyn
 Upplysning om vilken myndighet, organisation eller vilket företag personen arbetar
för (om det är av relevans)
 Kontaktuppgifter

Bilaga 2. Uppgifter som ska journalföras av biodlare med delegerat
undersökningsansvar
1. Biodlarens namn och adress.
2. Geografiska koordinater eller fastighetsbeteckningar samt uppgift om i vilket/vilka län
biodlaren har bigårdar.
3. Bigårdsförteckning med uppgift om antal bisamhällen inklusive avläggare det finns i
bigårdarna och bikupornas eventuella identitetsmärkning.
4. Vid flytt av bisamhällen från en bigård, inklusive tillfällig uppställningsplats:
a) datum för undersökning av de bisamhällen (inklusive avläggare eller parningskasetter)
som ska flyttas, vilken undersökningsmetod som har använts, resultatet av undersökningen och
vem som utfört undersökningen,
b) datum för flytten,
c) de flyttade bisamhällenas (inklusive avläggare eller parningskasetter) eventuella
identitetsmärkning,
d) uppgift om geografiska koordinater eller fastighetsbeteckningar samt uppgift om till vilket
län bisamhällena har flyttats,
5.Vid flytt av biodlingsprodukter, begagnade bibostäder och biodlingsredskap:
a) uppgift om vad som flyttats,
b) uppgift om när flytten har skett,
c) uppgift om från vilken bigård eller annan enhet inom biodlingsföretaget flytt har skett,
d) uppgift om till vilken bigård eller annan enhet inom biodlingsföretaget flytt har skett,

e) om begagnad bibostad med döda eller avlivade bin flyttas ange orsak till varför bina har
dött.
6. Vid flytt av bisamhällen (inklusive avläggare eller parningskasetter) till en bigård, inklusive
tillfällig uppställningsplats:
a) datum för flytten,
b) de flyttade bisamhällenas (inklusive avläggare eller parningskasetter) eventuella
identitetsmärkning,
c) vid inköp, den levererande biodlarens namn och kontaktuppgift,
d) uppgift om geografiska koordinater eller fastighetsbeteckningar samt uppgift om från
vilket län bisamhällena kommer.
6. Vid sjukdom bland djuren:
a) datum för upptäckt av sjukdom,
b) insjuknade djurs eventuella identitetsmärkning, symptom, diagnos och eventuell
behandling, samt,
c) i förekommande fall vilken veterinär som konsulterats.

