
  

 

 

  

Vidarebefordras av 
ANMÄLAN länsstyrelsen till berörd 

Datum bitillsynsman 

Läs gärna anvisningen på 
baksidan av blanketten! 

Skickas till: 

Berörd länsstyrelse (enligt anvisningarna på nästa sida) 

Biodlare 
För- och efternamn Telefonnummer (även riktnummer) 

Adress Mobiltelefonnummer 

E-postadress 

Uppställningsplats för bisamhälle 
Bigårdens koordinater i 
SWEREF 99 alternativt 
fastighetsbeteckning 

Antal bi-
samhäl-
len vid 
anmäl-
nings-
tillfället 

Planerat 
antal bi-
samhäl-
len 

Bigården 
används för 

Kommun Övrig information [ange om handel sker 
(import/export/handel med andra biodlare i Sverige), 
parningsplats, tillfällig uppställningsplats] 
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Biodlarens underskrift 
Namnunderskrift Namnförtydligande 



  
 

  

 
 

                         

       
  

  

             

           

       

    

  
 

  

  

ANVISNING 

Enligt 15 § bisjukdomsförordningen (1974:212) ska du som har bisamhällen meddela var 
bikuporna finns. Det du ska anmäla är den plats där du har dina bisamhällen. 

Alla som antingen etablerar en ny bigård eller som övertar en befintlig bigård ska göra en 
anmälan. Du som tillfälligt flyttar dina bin till en parningsplats eller liknande som redan är anmäld 
av någon annan behöver inte anmäla den platsen igen. För att anmäla uppställningsplats kan du 
använda denna blankett, men en del länsstyrelser har också en anmälningsfunktion på sin 
webbsida. 

Skriv helst bigårdens geografiska koordinater. Du kan också ange fastighetsbeteckning för den 
fastighet där bisamhällena finns. Tillfälliga uppställningsplatser kan vara exempelvis om du flyttar 
bisamhällen för att dina bin ska pollinera vissa grödor och bina enbart är där under den tid då 
dessa grödor blommar. 

Till vilken länsstyrelse du ska skicka din anmälan beror på var du har dina bisamhällen:

 • Länsstyrelsen i Stockholms län om bisamhällena finns i Stockholms, Uppsala,
      Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län, 

• Länsstyrelsen i Östergötlands län om bisamhällena finns i Östergötlands, Jönköpings eller  
      Kalmar län,

 •  Länsstyrelsen i Skåne län om bisamhällena finns i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län om bisamhällena finns i Västra Götalands eller 
      Hallands län, 

• Länsstyrelsen i Dalarnas län om bisamhällena finns i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller  
      Gävleborgs län, 

• Länsstyrelsen i Västernorrlands län om bisamhällena finns i Västernorrlands eller Jämtlands 
      län, och 

• Länsstyrelsen i Norrbottens län om bisamhällena finns i Norrbottens eller Västerbottens län. 

Genom att länsstyrelsen och bitillsynsmannen får reda på var dina bisamhällen finns blir det 
lättare att kontrollera bisjukdomar, så att dessa sprids så lite som möjligt. 

Om uppgifterna som du anmäler till länsstyrelsen ändras så att de inte längre är fullständiga eller 
riktiga ska du anmäla förändringen till länsstyrelsen inom en vecka från det att förändringen 
skedde. Om en bigård är utan bisamhällen mindre än tre månader behöver ändringen inte 
anmälas om det är så att du tänker använda bigården igen. 
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