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Allmänna föreskrifter för testbiodling
Testbiodling i samarbete med Föreningen Svensk Buckfastavel (FSB)

Allmänna villkor
FSB förbehåller sig rätten att förkasta eller reducera testserier som ej utförts i enlighet med rådande
anvisningar.

Parter för projektet
Av FSB utsedd avelskommitté leder och beslutar om genomförande av projekt och testbiodling samt vilka
personer som ska ingå i projekten, de beslutar även i samråd med testbiodlarna hur drottningbeståndet ska
fördelas i projektet.
Testansvarig
Person utsedd av FSB med uppgift att sammanställa samt administrera testbiodlingarnas resultat samt att
tillhandahålla dessa uppgifter till FSB:s förfogande.
Testserieledare
Biodlare som sätter upp testserie med eget eller inköpt arvsmaterial, och således är den person som
ansvarar för framställande av odlingsmaterial, inrapportering och ledning av projektet.
Testbiodlare
Biodlare vars uppgift är att ta emot ett bestämt antal drottningar utav testserieledaren för att genomföra
bedömning och testning gentemot övriga drottningar i sin biodling.
Observera att testserieledaren även räknas som testbiodlare.
Ägare av avelsmaterialet
Biodlare vars drottning testserien ska odlas efter

1. Allmänna åtagande för testserieledare
Den som avser att medverka som testserieledare i ett testbiodlingsprojekt ska:

A. meddela FSB:s testansvarige för godkännande att sätta upp testserie senast den 30 juni inför
projektperioden

B. ansvara för att tillräckligt antal drottningar produceras för att tillgodose en testserie om 12-18
fungerande drottningar under teståret. Kan färre än 10 st drottningar testas i det aktuella projektåret
förkastas projektet och ingen ersättning utgår. Avelsutskottet kan i särskilda fall besluta om
undantag

C. para drottningar på parningsstation alt. genom inseminering, samt skriva stamtavla i enlighet med
FSB:s riktlinjer (se FSB:s hemsida). Alternativt kan avelsmaterialet tillhandahållas (oparade
drottningar eller larver) för testbiodlaren att odla fram själv och para med samma beslutat
drönarmaterial. Testdrottningar ska märkas på tillfredsställande vis så förväxling ej kan ske samt
vingklippas. Dispens från vingklippning får medges för den som ej kan vingklippa av giltiga skäl, ex.
EKO-biodling. Före en testdrottning skickas ut till testbiodlaren ska frisk yngelproduktion
dokumenteras.

D. meddela testansvarig en sammanställning av var utdelade drottningar är placerade och antal,
omgående efter lyckad tillsättning av drottningarna

E. sköta kontakten med FSB samt samla in bedömningar från projektets testbiodlare och skicka dessa
till testansvarig
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F. rapportera en föravstämning där vinterförluster och antal resterande testdrottningar redovisas efter
vintern det aktuella projektåret, dock senast den 30 april

G. meddela, utan dröjsmål, testansvarig vid förlust av drottning(-ar) i testserien eller vid händelse av
funktionsbortfall, ex. pucklande samhälle

H. slutrapportera, i enlighet med FSB:s riktlinjer (se FSB:s hemsida) testresultat för hela projektet till
FSB:s testansvarige senast den 1:a oktober det aktuella projektåret för godkännande av
testserie-projekt.

I. arkivera samtliga bedömningsformulär under drottningarnas livslängd alt. minst 2 år efter projektets
avslut

J. för att erhålla ersättning för godkänd testserie, tillställa föreningens testansvarige en sammanställning
över hur många drottningar respektive testbiodlare i projektet fått godkända samt bankuppgifter för
utbetalning till respektive testbiodlare. Sammanställning ska lämnas senast en månad efter beslut om
godkänd testserie

2. Allmänna åtagande för testbiodlare
Den som avser att medverka som testbiodlare i ett testbiodlings-projekt ska:

A. vara medlem i FSB (fysisk person)
B. deltagit det aktuella teståret, eller året innan, vid FSB:s kalibreringsmöte. Alternativt, av

avelskommittén, bedömts besitta tillräckliga kunskaper om avel och testbiodling för att på ett
tillfredsställande sätt medverka i testbiodlingen.

C. placera testdrottningarna i sådan spridning att testdrottningar i en bigård ej utgör majoriteten av
befintligt drottningbestånd i berörd bigård

D. tillsätta tilldelade drottningar i jämförbart och likvärdiga samhällen samt på sådant sätt att
invintringen huvudsakligen sker med drottningens egna bin.

E. sköta biodlingen på sådant sätt att testdrottningarna får samma förutsättningar inom den bigård de
är placerad i. Tillämpas vandringsbiodling (ex. pollineringsuppdrag) bör samtliga kupor i berörd
bigård förflyttas för att garantera lika förutsättningar

F. ersätta ägaren av avelsmaterialet/drottningodlaren till självkostnadspris för materialet, alternativt
genom motsvarande byte för tilldelade drottningar. Dagens generella ersättningsnivå för
stationsparade, äggläggande drottningar med täck tyngel är satt till 700 kr per fungerande drottning.
Drottning som pucklar, eller på annat vis är undermålig efter leverans avskrivs från projektet och
återsänds till drottningodlaren varpå ersättningen för denna betalas tillbaka.

G. meddela testserieledaren en sammanställning var tilldelade drottningar är placerade och antal,
omgående efter lyckad tillsättning

H. meddela, utan dröjsmål, testserieledaren vid förlust av drottning eller vid händelse av
funktionsbortfall, ex. pucklande samhälle

I. utföra provtagning av Nosema, få dessa analyserade, samt rapportera resultat till testserieledaren i
enlighet med FSB:s riktlinjer (se FSB:s hemsida)

J. utföra provtagning på varroatillväxt, samt rapportera resultat till testserieledaren i enlighet med
FSB:s riktlinjer (se FSB:s hemsida)

K. utföra all övrig bedömning, samt rapportera resultat till testserieledaren i enlighet med FSB:s
riktlinjer (se FSB:s hemsida)

L. om ägaren av avelsmaterialet önskar, ge denne tillgång till avelsmaterial från projektets drottningar.
Detta gäller avelsmaterialet och ger dock inte ovillkorlig rätt att få tillbaka drottningen

M. inte sprida tilldelat avelsmaterial utan överenskommelse med ägaren av avelsmaterialet
N. om FSB önskar, ställa tilldelat material ovillkorligt till FSB:s förfogande för vidare avelsändamål


