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LEDER

AF VAGN KILDSIG
Formand, Danmarks Biavlerforening
Vaseskov 5
4293 Dianalund
Tlf. 40 78 06 16
kildsig@post10.tele.dk

Generalforsamlingen den 20. marts var en god oplevel-
se. Den største af dem alle var at mærke opbakningen 
til bestyrelsens resultater i 2009 og planer for det kom-
mende år. En opbakning som først og fremmest viser 
sig i en helhjertet, engageret og konstruktiv debat, som 
sikrer, at vi trækker på den samme hammel og kommer 
fremad. Sådan – tusind tak for det! 

Den nye bestyrelse var veloplagt i ”arbejdstøjet” al-
lerede dagen efter generalforsamlingen. 

Bestyrelsens aktiviteter i 2010 vil primært koncen-
trere sig om følgende fem områder:

1. Vi vil fortsætte arbejdet med rekruttering og ud-
dannelse af biavlere, instruktører og lokalforeningsbe-
styrelser – og vi vil udvikle det hjælpemateriale, der er 
brug for.

Begynderkurserne er i fuld gang overalt i landet. I 
2010 gælder det om at opsamle erfaringerne, evaluere 
og arbejde videre med materialet. 

Kursus for biavlere, der vil mere fortsætter frem 
mod realisering.

2. Det faglige arbejde vil vi styrke i samarbejde med 
eksterne partnere, som omtales under punkt 5.

Sensorikprojektet (altså det at fi nde ord for beskri-
velse af honning), som udføres på KU- Life, er blevet ud-
videt i 2009 til også at omfatte anvendelsen af honning 
og kundernes villighed til at bruge honning og betale 
for det.

Måske kan vi udbygge samarbejdet med landbru-
gets uddannelsesinstitutioner og andre, der har den 
ekspertise, vi har brug for.

Formidlingen af resultaterne i Tidsskrift for Biavl, på 
forum og i den årlige forsøgsrapport er fortsat super vig-
tigt. Forsøgsresultaterne skal ud til bifamilierne!

3. Markedsføring af dansk honning. Honning- og 
jordbærdagen bliver i år den 19. juni. Honningdagene 
i skolernes efterårsferie udarbejdes der materiale til. Vi 
søger fl ere honningambassadører i et samarbejde med 
danske kokke. Derudover kan vi lære af hinanden. Dan-
marks Biavlerforening vil indsamle data og erfaringer i 
lokalforeningerne og derefter gøre dem synlige for alle. 
Tænk, hvis vi kunne øge forbruget af dansk honning fra 

2.500 tons pr. år til 4.000 tons. Via bestøvningen ville 
det få stor betydning for produktionen i landbrug, frugt-
avl og frøavl for ikke at nævne biavlernes økonomi.

Da det er afgørende for kundernes tillid til dansk 
honning, at vi alle kæmper for kvaliteten, vil vi øge infor-
mationerne om, hvad det vil sige, og vi vil udvide sam-
arbejdet med grossisterne om skærpet kontrol – blandt 
andet mht. oprindelsesland og foderrester.

4. Omlægning af vores EDB platform tager vi fat på 
nu. Målet er at få integreret fi nansbogholderiet, med-
lemskartoteket, webshoppen og muliggøre kontingent-
betaling via PBS. Det bliver spændende at se, om det 
økonomisk kan lade sig gøre.

5. Vi har udarbejdet tre projekter over et 3-årigt for-
løb og søger midler til realisering via EU`s honningpro-
gram (50% betalt af EU og 50% af den danske stat). 

A) Observationsbigårdene i europæisk netværk har 
vist sig særdeles værdifulde som kilder til data og obser-
vationer, der er grundlaget for al forskning. I et samar-
bejde med DJF, KU-Life og Dronningavlerforeningen af 
1921 vil vi udføre forsøg med avl mod varroatolerante 
bier samt betydning for trykket af vira og bakterier, når 
der anvendes forskellige metoder til dannelsen af afl æg-
gere.

B) Instruktøruddannelse med fortsættelse af de 
aktiviteter, der er gennemført de sidste to år. Emnerne 
omfatter kursustilrettelæggelse, tilretning af kursusma-
teriale, dronningeproduktion, dannelsen af afl æggere, 
sygdomme, produktionsplanlægning og økonomi. Vi vil 
søge samarbejdspartnere der kan bidrage med eksper-
tise.

C) Analyse af fødegrundlaget for bierne, og hvad 
det betyder for biernes udvikling, honningproduktion 
og sygdomme. Igen i samarbejde med DJF og KU-Life. 
Resultatet vil blive rådgivning om bigårdenes placering, 
informationsmateriale til biavlere, landmænd, jægere, ja 
alle, der er beskæftiget med naturforvaltning og valg af 
planter.

Vi håber meget, der bliver mulighed for at realisere 
projekterne til gavn for al biavl i Danmark. De økonomi-
ske muligheder bliver først afklaret i EU medio 2010.

Tak for opbakningen
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MÅNEDENS ARBEJDE

AF PALLE FREJVALD
Stenstrupvej 22
4180 Sorø
postmaster@naturhonning.dk

Foråret kom heldigvis til tiden, så dronerammerne 
kom i som planlagt. Derfor er tirsdag den 20. april 
dagen hvor midterfeltet skæres ud af droneram-
merne. De to bagerste rammer skubbes bagud og 
dronerammen tages op. Først ses efter æg og yn-
gel, så skæres feltet ud. Der vil være store larver i 
mange celler, enkelte vil være forseglede, hvis alt 
er vel. 

MÆLKEBØTTERNE BLOMSTRER 
Ved Suserup Skov, hvor jeg har en bigård, er der 
20-30 hektar brakmark fyldt med mælkebøtter, og 
de blomstrer nu. Tyve-tredive hektar med mælke-
bøtter, det er altså rigtigt mange blomster. Trækket 
kan sagtens hamle op med en god rapsmark. 

Suserup Skov, som ligger ved bredden af Ty-
strup Sø, er kendt viden om, og den er en af Dan-

marks mest undersøgte naturskove. Der har været 
skov på stedet i tusinder af år. Rundt om skoven 
har Skov- og Naturstyrelsen store arealer som sko-
ven får lov til at sprede sig naturligt til, samt altså 
en masse brak. Der er vandhuller og altid et eller 
andet der blomstrer. Og så er der læ!

Jeg kan holde med bilen for enden af stade-
rækken. Det giver en smule mere bæreri med kas-
serne end jeg bryder mig om, men bigården er, på 
grund af beliggenheden, alligevel en af de bedste 
jeg har. 

MAGASINER PÅ 
Det er også nu mange bifamilier skal have mere 
plads til at yngle i. En side af den lokale ugeavis 
bliver lagt over familien, inden det nye magasin 
med jomfrutavler sættes ovenpå. Jeg har aldrig 
brugt tid på at prikke huller i avisen. Bierne gna-
ver sig selv igennem, og bestemmer dermed selv 
hvornår de vil tage mere plads i brug. Samtidig 
med at der kommer en ny kasse på, kasserers det 
gamle dækplastik og et helt nyt stykke lægges på. 

Dobbeltfamilierne, dem med to dronninger, 
skal måske have et ekstra magasin på. Og hvor de 
andre blot får udvidet yngelrummet, så er det hon-
ningmagasin der skal på dobbeltfamilierne. 

FØRSTE RIGTIGE FELT I 
DRONERAMMEN 
Næste tirsdag som er den 27. 
april, er dagen hvor det første for-
seglede felt, det til venstre, skal 
skæres ud af dronerammerne. 
Det er altså første gang der rigtigt 
kan fjernes varroamider. Der skal 
også tages stilling til om der skal 
en magasinkasse til honning på. 
Da jeg altid arbejder med hele 
kasser, lægges der et dronning-
gitter under honningmagasinet. 
I honningmagasinerne anvendes 
kun kunsttavler. 

Bierne har forhåbentlig nu så travlt at de næsten står i kø ved fl yvebræt-
tet for komme ind og afl evere nektar og pollen.

Et lille udsnit af den store mælkebøttemark.
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TIRSDAG DEN 4. MAJ 
Det er samme procedure som ugen før med drone-
rammen. Men nu tjekkes der også for påbegyndte 
sværmceller på rammen. Det er som regel på den 
de første kommer. Jeg leder ikke andre steder. 

Nogle familier vil have brug for et ekstra hon-
ningmagasin, andre skal have det første. Her i maj 
er jeg ikke fedtet med pladsen, de får en ny så 
snart jeg ser de bygger på de yderste tavler i øver-
ste kasse. 

SVÆRMFOREBYGGELSE 
De familier hvor dronningen har lagt æg helt op 
til dronninggitteret, dem bytter jeg yngelkasser på. 
Det gør jeg af to grunde. Ved at bytte dem om føler 
dronningen at hun får mere plads, det forsinker 
en eventuel sværmlyst. Det er vigtigt at der ikke er 
en bræmme af foder foroven i kasse to, når den 
sættes nederst.

Den anden grund er at kassen med droneram-
men bliver til kasse to. Rammen har indtil nu været 
nede i bunden, og jeg får altså en kasse mindre at 
løfte af. Samtidig undgår jeg fremover at forstyrre 
i yngellejet. 

TODRONNINGEFAMILIERNE 
For ikke at mit lille projekt med to dronninger skal 
få lyst til at sværme, vil jeg nu fjerne den gamle 
dronning. Hende og den kasse hun går i, sættes 
ved siden af stadet, men med åbningen den mod-
satte vej. 

En ny bund sættes på pladsen og de to yngel-
kasser, hvor den nye dronning går, sættes på bun-
den. Dog så kassen med dronerammen kommer 
på som kasse to. Der skal måske et honningmaga-
sin mere på inden stadet lukkes. 

Det er mit håb at de fl este trækbier fl yver hjem 
til produktionsfamilien, så den gamle dronnings 
kasse bliver knap så overbefolket. Jeg skal trække 
tiden lidt ud, før næste skridt skal tages med ind-
holdet af kassen. Det skal hænge sammen med 
dronningeproduktionen som ikke kan startes så 
tidligt.

 
FORBEREDELSE TIL OMLARVNING 
Tirsdag den 11. maj begynder det at blive lidt ind-
viklet. Det første der skal ske er et besøg hos de 
fi re bifamilier jeg har i hjemmebigården. De to 
indeholder avlsdronninger som er indkøbte øpar-
rede dronninger. Jeg mener ikke, at jeg har bifa-
milier nok til selv at drive en egentlig dronningavl. 
Derfor har jeg valgt at overlade det arbejde til dem 
som har bedre muligheder for det. Jeg udskifter 
avlsdronningerne hvert andet år, og jeg indkøber 
altid to. Den ene kan jo dø inden jeg får glæde af 
hende, derfor er det godt med en i reserve. 

Når det gælder indkøb af dronninger, der skal 
danne grundlag for resten af biavlen, så kan det 
ikke betale sig at se på prisen, det handler i ste-
det om egenskaber. Der skal ikke stikke ret mange 
sværme af, eller tabes ret meget i udbytte pr. fa-
milie, før et par hundrede sparede kroner er tabt 

Første forseglede dronefelt skæres væk den 
27. april.

Bierne gnaver sig selv igennem avisen når de 
har brug for mere plads.
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igen. Derfor studerer jeg altid «Brugstesten» når 
den offentliggøres her i Tidsskrift for Biavl. Brug-
stesten er, efter min mening, en god retningsgiver 
for, hvor man kan fi nde dronninger der matcher 
ens ønsker. Det er for usikkert at købe fra dron-
ningavlere der ikke tør deltage i konkurrencen. 

Avlsdronningerne får tre kunsttavler ned imel-
lem yngeltavlerne. Det er lettere at se de små lar-
ver i nye tavler, når der senere skal larves om. 

FORBEREDELSE AF CELLEBYGGER 
I de to andre familier, der er cellerbyggerfamilier, 
fl yttes dronningerne og den yngelramme de går 
på, plus højst et par yngeltavler mere, ned i bund-
kassen. Resten af yngeltavlerne kommer over git-
teret. Så vil alle yngelceller være forseglede om ca. 
ti dage. Rammerne skal bruges i en egentlig cel-
lebygger, derfor må der ikke være åben yngel de 
kan lave dronninger på. 

De fl este honningtavler fra alle fi re familier ry-
stes af for bier. Tavlerne tager jeg, sammen med 
mine afl æggerkasser, med ud til bigårdene hvor 
afl æggerne skal laves. Afl æggerkasserne er hjem-
mebyggede krydsfi nérkasser med plads til fem 
rammer. 

AFLÆGGERDANNELSE 
Alle gammeldronningefamilierne fra projektet, 
skal deles så der kommer 2-3 yngeltavler i afl æg-
gerkasserne. Derudover får hver kas-
se en tavle foder fra hjemmebigår-
den og en kunsttavle. Er der tavler 
uden yngel sættes de ned i stedet 
for kunsttavlen. Ser jeg dronningen 
så klemmer jeg hende. Men jeg bru-
ger ikke meget tid på at lede, hun 
er lettere at fi nde i næste uge. Mere 
om dronninger og afl æggerne næ-
ste måned. 

PASNING AF PRODUKTIONSFA-
MILIERNE 
I produktionsfamilierne er det igen 
tid til at skære et felt i dronerammen 
og se efter æg og yngel. I de fami-
lier hvor kassen med dronerammen 
stadig står nederst, byttes yngelkas-
serne om.

Er der en enkelt familie der er begyndt at byg-
ge sværmceller på dronerammen, så er der noget 
på vej. Alle yngeltavler tages op og kontrolleres for 
sværmceller. Er der nogen så fjerner jeg dem. Til 
sidst ryster jeg bierne af 3-4 yngeltavler, de byttes 
med kunstavler over gitteret. Kunsttavlerne forde-
les imellem de resterende yngeltavler så dronnin-
gen får plads til nye æg igen. Yngelrammerne kan 
eventuelt bruges næste uge til en afl ægger. 

TIRSDAG DEN 18. MAJ 
Nu gider jeg ikke skrive «droneramme» mere, du 
har sikkert forstået at den er det eneste jeg stude-
rer, når jeg passer bierne. De andre rammer har jeg 
kun oppe hvis der er problemer. Men pasningen 
af produktionsfamilierne, ved hjælp af droneram-
men, fortsætter som tidligere frem til sidst i juni. 

NATUREN 
Midt i april er der mange insekter i naturen, så jeg 
er længe om at komme fra den ene bigård til den 
anden. I Lorup Skov vokser der en masse løgkarse. 
Den er værtsplante for aurorasommerfuglens lar-
ve, derfor er der mange aurorasommerfugle i sko-
ven. Så derovre er jeg nødt til at følge efter nogle 
stykker i håbet om, at de vil sidde stille bare et kort 
øjeblik, så et billede kan komme i kassen.

Aurorahannen tager for sig af retterne i en fl adstjerne.
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MÅNEDENS PLANTEPORTRÆT

Mirabel, Prunus cerasifera
Mirabel kaldes også kirsebærblomme eller Myrobalan. Den tilhører stenfrugtfamilien og er beslægtet 
med blomme og slåen. På grund af navneligheden forveksles mirabel nemt med arten mirabelblomme 
eller mirabelle som den ofte kaldes (Prunus domestica ssp. syriaca). Der fi ndes mange sorter af mirabel 
på markedet.
Anvendelse: Frugterne er spiselige, men kan være melede. De er gode til både vin og marmelade. Læ-
hegn og vildtbeplantninger. Mirabel anvendes ofte som grundstamme for podning af blommer.
Vækstform: Hurtigvoksende, løvfældende busk eller lille træ, 8-10 m høj.
Udseende: Grenene er slanke og har ofte spredte torne. Blomsterne er typisk hvide men der fi ndes også 
sorter i forskellige lyserøde nuancer. Hver blomst er ca. 2 cm i diameter og består af 5 kronblade og 
mange gule støvdragere. Blomsterne er oftest enlige og sidder på ca. 2 cm lange, glatte stilke. Bladene 
er 4-8 cm lange, omvendt ægformede og savtakkede. De er glatte på oversiden og på undersiden kun 
håret på strengene. Omkring løvspring er bladene rullet sammen som kræmmerhuse. Frugterne modnes 
omkring august. Hver frugt er  2-3 cm i diameter, næsten kuglerund og gul eller rød. Om efteråret bliver 
bladene gule.
Udbredelse: Man regner med at mirabel stammer fra Mellemøsten og Sydvestasien hvorfra den har 
spredt sig. Mirabel er almindelig og fi ndes over hele Danmark specielt ved bebyggelser men er også 
forvildet og fi ndes i f.eks. skovbryn.
Blomstringsperiode: April (kort før løvspring) til maj. Blomsterne kan ikke tåle nattefrost.
Nektar: Mirabel producerer meget nektar og har 3 stjerner i Biplantekalenderen.
Pollen: Mirabel producerer også meget pollen og har 3 stjerner i Biplantekalenderen.
Pollenfarve: Gulbrun
Teoretisk honningudbytte pr. ha.: 100 kg.
Jordbund: Veldrænet, gerne sand- eller grusjorde.
Lys/skygge: Trives i sol og halvskygge.
Formering: Frøene spirer nemt. Desuden kan den formeres ved stødskud eller stiklinger.
Beskæring: Mirabel tåler beskæring, men kan sætte mange stødskud ved kraftig beskæring.
Andet: De mange stødskud giver tætte læhegn, men kan også gøre det svært at komme af med planten 
igen. Mirabel antages at være fremmedbestøver, dvs. at de skal bestøves af en anden sort for at de kan 
sætte frugt. Tåler salt og megen vind.

Kristin Marie Lassen
Kilder:
Christensen F (2007) Biplantekalender 2007. Sær-
nummer, Tidsskrift for Biavl.
Christensen F (1984) Biplantefl ora. L. Launsø.
Janssens X, Bruneau È & Lebrun P (2006). Prévision 
des potentialités de production de miel á l’échelle 
d’un rucher au moyen d’un systéme d’information 
géographiquel. Apidologie 37: 1-15.
Mossberg B, Stenberg L & Ericsson S (1999). Den 
store nordiske fl ora. G.E.C. Gads Forlag, Køben-
havn.
Tind, K (2001) Gyldendals farvefl ora. Gyldendal, 
København.
www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/
Traeer/Loevtraeer/mirabel.htm

Foto: Bernhard Kohl
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Siden vi første gang lærte om bierne og blomster-
ne, har vi sat stor pris på det fantastiske arbejde, 
bierne udfører. Det skyldes ikke kun den dejlige 
honning, de producerer, men i lige så høj grad de-
res bidrag til at holde naturen i balance. I Europa 
har vi en stolt tradition for biavl. Og selvom vi i 
dag importerer en stor del af vores honning, ved 
læserne af dette blad om nogen, at der stadig er 
en massiv europæisk honningproduktion. 

Sidste år producerede Europas 600.000 biav-
lere 190.000 tons honning. Det er noget, vi med 
hang til søde sager sætter stor pris på. De sene-
ste år har vi desværre oplevet en stor nedgang i 
antallet af bier i Europa. Det truer ikke bare hon-
ningproduktionen, men også selve den biologiske 
mangfoldighed.

EUROPÆISK BIAVL ER TRUET
Der er over de seneste år sket en markant stigning 
i dødeligheden blandt bierne. En af de væsentlige 
årsager er landbrugets massive brug af sprøjtegifte 
og den stigende intensive dyrkning af landbruget. 
Når bierne summer rundt i luften efter nektar og 
pollen, risikerer de at blive udsat for landbrugets 
giftige stoffer. Ligesom mange af de vandkilder, bi-
erne er afhængige af, har vist sig at være forurenet 
af sprøjtegifte. 

Sprøjtegiftene i form af f.eks. støv sætter sig 
fast til biens krop, og kan ofte have døden til følge 

for bien. Værre er det, når bierne transporterer 
giftstofferne med tilbage til bistadet. Dronningen 
risikerer at miste eller få stærkt nedsat evne til at 
lægge æg, ligesom dronernes mulighed for at be-
frugte dronningen kan blive kraftigt nedsat som 
følge af giftrester i bistadet.

SPRØJTEMIDLER SKAL BEGRÆNSES
Hvis ikke vi gør noget, kan europæisk biavl være 
alvorligt truet. Gennem mit daglige arbejde i EU-
parlamentets miljøudvalg har jeg derfor været 
med til at indføre skrappere regler for sprøjtegifte, 
så de farligste gifte bliver fjernet fra markedet. 

FIND ÅRETS BI-VEN!
Heldigivis er der også andre, som gør en stor ind-
sats for bæredygtig biavl. De to organisationer PAN 
Europe og European Beekeeping Coordination lan-
cerer nemlig en stor europæisk konkurrence, om 
at fi nde den mest bi-venlige landmand i Europa! 
Jeg er blevet valgt til konkurrencens ansigt udadtil 
fra Europa-Parlamentet. 

Kort fortalt skal vi have fundet den landmand, 
som har gjort mest for at sikre bæredygtig biavl i 
Europa, ved at arbejde aktivt for at fremme den 
biologiske mangfoldighed. Det kan f.eks. være ved 
at bruge alternativer til pesticider eller indrette 
landbrugsproduktionen på en måde, der tager 
særligt hensyn til bier. 

Det er de nationale organisationer, som ind-
stiller kandidaterne, og en særlig europæisk eks-
pertkomité vælger så den endelige vinder i marts 
2011. Fra slutningen af april kan du læse meget 
mere om konkurrencen på hjemmesiden www.
pan-europe.info. Kender du Europas mest biven-
lige landmand, gælder det om at holde øje her.

Kender du Europas mest 
bi-venlige landmand?
Landbrugets omfattende brug af sprøjtegifte har betydet en massiv ned-
gang i antallet af bier i Europa. Derfor skal en stor europæisk konkur-
rence skabe bedre forhold for Europas truede bier.

AF DAN JØRGENSEN
MEP (S)
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Fødevareministeriet har netop udsendt ”Bekendt-
gørelse om tilskud til Landskabs- og biotopforbed-
rende beplantninger”. 

Man må sige, at Fødevareministeriet har lyttet 
til biavlernes ønsker, så bekendtgørelsen indehol-
der godt nyt for bier og bestøvende insekter.

FORMÅLET MED BEKENDTGØRELSEN
Formålet med bekendtgørelsen er at medvirke til:

1) at bevare og fremme den biologiske mang-
foldighed ved at skabe gode levevilkår for dyr og 
planter,

2) at bevare og fremme miljø-, natur-, kultur- 
og landskabsværdier og de rekreative værdier, 
samt

3) at etablere forbindelseslinier i landskabet og 
at øge andelen af småbiotoper.

Mange af de vedplanter, der er godkendt til 
hegnene og småbiotoper er rigtig gode for bestø-
vende insekter herunder honningbier.

TILSKUD
Der kan normalt opnås 40% tilskud, men såfremt 
man overholder de særlige regler i bekendtgørel-
sens §11 kan der opnås op til 60% tilskud. 

Stk. 3 i paragraffen er indsat specielt for at til-
godese de bestøvende insekter, og lyder:

” Supplerende betingelser til forbedring af for-

holdene for bier og andre bestøvende insekter 
omfatter følgende:

1) Beplantningen skal etableres med mindst 
50% planter af en eller fl ere af plantearterne, 
navr, spidsløn, ær, almindelig hvidtjørn, engrifl et 
hvidtjørn, koral hvidtjørn, tørst, liguster ,dunet ge-
deblad, vildæble, fuglekirsebær, mirabel, kræge, 
hæg, slåen, fjeldribs, året pil, seljepil, gråpil, fem-
hannet pil, røn, seljerøn, småbladet lind og stor-
bladet lind.

Desuden er det i pkt. 2 fastsat, at der skal være 
en stribe udyrket jord på mindst én meters bredde 
langs med hegnet. Den skal ved etableringen tilsås 
på mindst 75% af arealet med hjulkrone, honnin-
gurt, kornblomst, slangehoved, gederams, laven-
del, stenkløver og markstenkløver. Mindst hvert 
andet år skal bræmmen pløjes, harves, fræses el-
ler lignende”. Det er rigtigt fl ot! 

Bekendtgørelsen kan i sin fulde længde læses 
på www.lovtidende.dk 

INSPIRATION
Ideer til naturpleje og gode beplantninger kan fi n-
des i bogen ”Natur- og Vildtpleje” af Niels Søn-
dergaard. Bogen er udgivet på Landbrugsforlaget 
i 2009.

Selv om bogen mest omhandler vildtpleje, så 
har biavlere mange fælles interesser med jægerne. 
Der er de samme ønsker til variation i biotoper, og 
mange planter er gode for bierne og giver samtidig 
frø og frugter til vildtet. 

Plant for bierne - nu med 
tilskud!
Nu kan man få tilskud til at gøre noget for bierne og andre bestøvende 
insekter.

AF ASGER SØGAARD JØRGENSEN
Daglig leder, 
Danmarks Biavlerforening
asj@biavl.dk
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AF FLEMMING VEJSNÆS
Konsulent, Danmarks Biavlerforening
fv@biavl.dk

Det siges, at i Finland har hver husstand mindst én 
sauna. Saunaens funktion er mangeartet, men den 
spiller primært en rolle i forbindelse med velvære. 
I saunaen får man svedt igennem og musklerne 
slapper af. Saunaen har fl ere helbredsmæssige 
fordele. I gammel tid var saunaen vigtig i forhold 
til renselsesritualer. Varmen og fugtigheden åbner 
hudens porer og man får udskilt kropsgifte m.m. 
 
HONNINGENS RENSENDE EFFEKT 
Honning har gennem tiderne været anvendt i sau-
naer. I midten af 80’erne lavede man i Finland det 
hidtil største reklamefremstød for et nyt produkt, 
nemlig saunahonningen. Der var endda fjern-
synsreklamer, og dagen efter at de var blevet vist 
kunne man over hele landet melde om udsolgt af 
saunahonninger. I løbet af ganske kort tid øgedes 
befolkningens viden om, hvad honning også kan 
bruges til. 

HVAD ER DET HONNING KAN? 
Honningens rensende og nærende egenskaber 
gør den yderst velegnet til kropspleje. 

Honningen må gerne være lidt grovkrystallinsk, 
hvorfor det faktisk er en dårlig ide at opbevare 
honningen i saunaen, hvor den vil smelte.

HVORDAN BRUGES SAUNAHONNING? 
Saunaen bør ikke være for varm - 60-80 grader 

er passende. Inden man går i sauna vil man nor-
malt have taget et bad først. Det er en god ide 
at tørre sig, inden man bruger saunahonningen, 
eller at gå direkte ind i den varme sauna. Til at 
starte med smides der ikke vand på saunastene-
ne. Man kan herefter massere sig ind i honnin-
gen; normalt bruges det kun på overkroppen. I 
løbet af 5-10 minutter vil du kunne føle, hvordan 
de første honningdråber bliver optaget af huden. 
Når du er færdig med honningbehandlingen, kan 
du fi nt kaste vand på saunastenene og få svedt 
godt igennem. 

Honningen vil øge hudens rensning og sved-
afsondring (kalorieforbrænding). Er saunaen varm 
nok, kan man faktisk undlade at gå i bad efter 
saunabesøget - langt de færreste fi nnere tager et 
bad efter en saunatur, da kroppen er fuldstændig 
renset efter besøget. Honningen vil være optaget 
af huden og kroppen vil være helt tør.
 
NY TREND
Over de sidste par år er der kommet en trend om-
kring saunahonning. Man bruger fl ydende honning 
og man tilsætter forskellige æteriske olier som gi-
ver duft og en forstærkende virkning af honningen.
Olier fra fyrretræer og enebær giver en behagelig 
duft.
 
DIABETES 
Har man diabetes, bør man være forsigtigt med 
brugen af saunahonning, da honningen optages 
gennem huden og evt. kan øge kroppens blodsuk-
kerindhold. 

Saunahonning – ren velvære 

Finnerne bruger årligt 50 tons saunahonning.
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Markedet for dansk honning ser ud til at lysne. 
Lagrene er på vej ned efter en vinter, hvor salget er 
gået bedre end forventet.

»Faktum lige nu er, at vi sælger mere honning 
til dansk detailhandel end forventet. Derfor ligger 
vi over vores budget,« fortæller administrerende 
direktør for honningtapperiet Jakobsen & Hvam, 
Helle Reinevald.

Det voksende salg skyldes ikke blot en lang 
vinter, der traditionelt styrker honningsalget. Virk-
somheden har også haft held med særlige kam-
pagner i detailkæder, hvor der i perioder har været 
fokus på netop dansk honning.

Det kan også mærkes hos Aulumgård, der op-
køber honning hos biavlerne og videresælger til 
Jakobsen & Hvam. 

»Vores lagre falder, og afsætningen ser fornuf-
tig ud,« siger direktør Poul Bach Sørensen.

Den kontante afregning af honning ved indle-
vering har været stoppet i en periode, men Aulum-
gård har stadig indvejet honning fra en del biavlere 
i løbet af vinteren.

»Finanskrisen gør det svært at låne penge i 
bankerne til at opkøbe honning. Derfor har vi væ-
ret nødt til at afregne biavlerne i takt med, at vi fi k 
honningen solgt. Nu forventer vi, at vi til juni/juli 
har færdigafregnet den honning, vi har fået indle-
veret i vinter,« siger Poul Bach Sørensen.

Dermed vil han også få brug for at købe op af 
den nye høst i 2010 for at opfylde sine forpligti-
gelser overfor Jakobsen & Hvam. Inden han starter 
opkøbet af den nye høst, skal der fi ndes en bedre 
fremgangsmåde.

»I dag kender biavleren ikke nødvendigvis pris 
eller betalingstidspunktet på den honning, han 
indleverer hos os. Det vil vi gerne lave en bedre 
løsning på. Vi vil introducere en ny ordning, der 
skal tage højde for år med en stor eller en lille 
honninghøst,« siger han.

Løsningen kan blive en fastsat pris og afreg-
ningstermin ved indleveringen samt en efterbeta-
ling, når honningen endeligt er solgt videre.

»Vores mål er, at Aulumgård ikke skal være et 
fordyrende led. Vi skal blot håndtere honningen 
og få den bedste pris ud til biavlerne,« siger han.

Den indleverede honning vil fremover blive 
kontrolleret ekstra nøje for at spore foderrester. 
Både opkøberen Aulumgård, tapperiet Jakobsen & 
Hvam samt Danmarks Biavlerforening er enige om 
at skærpe kontrollen.

»Vi vil lave fl ere stikprøver, netop fordi der er 
så meget snak blandt biavlerne,« siger administre-
rende direktør hos Jakobsen & Hvam, Helle Reine-
vald.

Honningsalg får danske 
lagre til at svinde
Kontrollen skærpes for at sikre kvaliteten af dansk honning.

AF BENNY GADE
Journalist
Bestyrelsesmedlem i DBF
benny@gadenettet.dk

g.
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AF CARL-JOHAN JUNGE
Formand for Læsø Biavlerforening
cjjunge@mail.dk
www.brunbi.dk

Et mere dækkende svar tager lidt tid og kræver lidt 
engagement fra spørgeren. Men jeg skal forsøge at 
svare så præcist som muligt uden at bevæge mig 
ud i en alen lang udredning.

LIDT OM DET DER GÅR GODT
Der er stadig brune bier på Læsø. I alt ca. 200 
stambogsførte bifamilier med DNA-godkendte 
dronninger eller direkte efterkommere efter disse. 
Øens østligste ende er udpeget som parringsom-
råde for brune bier, og her må udelukkende være 
godkendte brune bifamilier. Her foregår alle par-
ringer af de unge dronninger, der er med i stambo-
gen. I parringstiden tilføres området et større antal 
droner, så dronetrykket bliver ganske stort. Sam-

menholdt med områdets halvøagtige form, hvor 
droner kun kan fl yve til fra vest, viser området sig 
ret effektivt til at give de ønskede renparringer af 
brune dronninger. 

Årets nye dronninger avles efter mange forskel-
lige mødre for at nedsætte indavlsgraden mest 
muligt, og dronesiden er et bredt udsnit af popula-
tionen. Derfor beskriver stambogen dronningerne, 
men kun på mødrenes side, og det forudsættes, at 
alle dronninger parres i det beskrevne område.

STRIDEN ER BILAGT
I et lille samfund med under 2.000 indbyggere, 
der har deres daglige færden på de ca. 115 km2, 
er det ikke rart at være uvenner. Det er derfor be-
hageligt, at der ikke længere er fjendskab mellem 
øens biavlere. Der er forskellige synspunkter, men 
man accepterer i store træk hinandens forskellig-
heder, og alle biavlere respekterer grænserne for 
parringsområdet.

Den brune bi på Læsø
Vi, der er biavlere på Læsø, møder ofte spørgsmålet: Hvordan går det 
med de brune bier? Eller, er der stadig brune bier på Læsø? Spørgsmå-
lene stilles af turister og andre naturinteresserede, samt biavlere vi træf-
fer på. Det korte svar er: ”Både godt og skidt”. 

Kort over Læsø.
Det med rødt skraverede område 
udgør parringsområdet forbeholdt 
den brune Læsøbi. Dronninger skal 
parres i dette område for at deres 
afkom anses for brun Læsøbi.
Det med blåt skraverede område 
udgør en bufferzone forbeholdt den 
brune Læsøbi. Afkommet af dron-
ninger der er parret i dette område 
anses ikke for brun Læsøbi.  
Den helt nøjagtige afgrænsning af 
parringsområdet og bufferzonen 
fremgår af Bekendtgørelse nr. 122 
af 19. februar 2009.
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LÆSØ ER KENDT FOR SINE BRUNE BIER
Hvis man spørger turister, hvad Læsø er 
kendt for, vil svaret oftest være salt, tangtage 
og brune bier. Det er altså på godt og ondt 
lykkedes at skabe et brand, der betyder stor 
opmærksomhed på øens bier og honning. 
Læsø Biavlerforening står for en udstilling, 
som til stadighed er under udvikling, og 
som er åben året rundt. Hver sommer i juli 
måned møder biavlere op og holder fore-
drag om bier og deres betydning i naturen, 
og ofte er der mellem 50 og 75 deltagere.

Honningen fra Læsø er eftertragtet og 
sælges til gode priser, og specielt er der stor 
efterspørgsel efter honningen fra de brune 
bier. Sidstnævnte har ført til, at en fører af Røn-
nerbusserne, der kører med turister, har følt sig 
nødsaget til også at sælge honning fra brune bier, 
selv om han aldrig har været at fi nde blandt de, 
der arbejdede for den sag. 

LIDT OM DET DER GÅR SKIDT
De oprindelige planer om at gøre Læsø til et fri-
sted for den brune bi, hvilket biologisk set var den 
eneste rigtige løsning, er nu skrinlagte. Biavlernes 
kompromis har betydet, at der er sket en voldsom 
indsnævring i avlsmaterialet af brune bier. Ved 
hjælp af DNA-analyser har man udvalgt et mindre 
antal dronninger med under 1% fremmede gener, 

som basis for den fortsatte avl. I praksis betyder 
det, at ca. 20 forskellige bifamilier danner grund-
lag for de ca. 200 bifamilier, der i dag fi ndes på 
Læsø. Der er altså sket en voldsom indsnævring 
af avlsmaterialet, og den biologiske variation er 
forringet ganske væsentligt. Tidligere indgik hele 
øens population af brune bier i avlsmaterialet, 
og man arbejdede med driftformer, der tillod at 
et stort antal dronninger blev mødre til de næste 
generationer af bier.

Bifamilierne viser nu tydelige tegn på indavl, 
hvilket bl.a. er karakteriseret ved en øget fore-
komst af kalkyngel. Det er en direkte trussel mod 
øens bestand af brune bier, og det betyder, at man 
er nødt til at gøre noget. Blodfornyelse af bier fra 
norske bestande eller avlsmateriale, som vi tidlige-
re selv har sendt til Sverige, kan måske forstærke 
bestanden på Læsø. Selv hvis DJF udfolder store 
anstrengelser for at fi nde avlsmateriale, der gene-
tisk er i overensstemmelse med den eksisterende 
population af brune bier, betyder det så, at vi be-
væger os væk fra det, der var hovedtanken, nemlig 
at bevare den brune LÆSØBI?- Eller er udveksling 
af gener en situation, som forekommer overalt i 
naturen, hvor der ikke eksisterer uovervindelige 
barrierer, og derfor også er naturlig for Læsøs bru-
ne bier? Det er et spørgsmål, som vi er nødt til at 
tage stilling til.

BIAVLERNE PÅ LÆSØ
Som biavler på Læsø må man i dag gøre op med 
sig selv, om man vil være aktiv i et stykke beva-
ringsarbejde, en slags bevaringsbiavler der ar-

Foto: Anna Junge
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bejder med brune bier, eller man vil være hon-
ningavler, og målrette sin biavl efter størst mulig 
honningproduktion. 

BEVARINGSBIAVLER
Arbejdet med de brune bier inkluderer, at man 
kan få et tilskud fra Genressourceudvalget (GRU) 
på 500 kr./år pr. bifamilie. Tilskuddet er selvfølge-
lig skattepligtigt, og den enkelte biavler kan højest 
få tilskud til 38 bifamilier pr. år. Tilskuddet med-
fører en del bureaukrati og også, at avlen foregår 
efter nærmere fastsatte regler. Biavleren må altså 
gøre op med sig selv om tilskuddet, honningsal-
get, og interessen for arbejdet med de brune bier 
er tungtvejende nok til at opveje besværet. Måske 
er tilliden til, at der er fremtid i projektet også en 
meget afgørende faktor for, om man har mod på 
at være deltager.

HONNINGAVLER
Der er ca. 600 bifamilier på Læsø, hvoraf de 200 
som omtalt er rene brune. Gule bifamilier og 
krydsninger mellem racerne udgør de resterende. 
I gennemsnit er det 5,2 bifamilie pr. km2, og vi lig-
ger på den måde langt over landsgennemsnittet. 
Der har i mange år ikke været raps på Læsø, og 
bierne samler næsten udelukkende på naturarea-

ler. Det giver en meget fi n og aromatisk honning, 
men også store udsving i udbytterne. Der er dog 
ingen tvivl om, at de biavlere, der arbejder med 
fornuftige krydsninger mellem gule og brune bier, 
er topscorere med hensyn til udbytter. Honning 
kan på Læsø sælges til meget gode priser, og efter-
spørgslen er meget stor. Honningudbyttet er der-
for en meget afgørende faktor, når valget mellem 
bevaringsbiavl eller honningbiavl skal gøres. 

FREMTIDEN
Hvordan den fremtidige biavl kommer til at forme 
sig på Læsø, kan man sikkert kun gisne om. Måske 
lykkes det at blæse nyt liv i bestanden af brune 
bier ved blodfornyelse, så der kommer ekstra gang 
i honningproduktionen, der sammenholdt med 
gode salgspriser gør arbejdet med de brune bier 
attraktivt. Men det er også en mulighed, at der bli-
ver tale om et både og. Måske vil man se biavlere, 
der både har et antal brune stambogsførte bifami-
lier og et antal andre familier. Men det er bestemt 
også en mulighed, at de bevaringsforanstaltninger, 
der eksisterer i dag, og som er meget personaf-
hængige, ikke er tilstrækkelige. Hvilket vil betyde 
at den brune bi forsvinder fra Læsø og dermed fra 
Danmark.

Foto: Carl-Johan Junge



TIDSSKRIFT FOR BIAVL 4/2010 111

Genvalg til Vagn Kildsig

Den nye bestyrelse. Set fra venstre mod højre er det: Sven Branner, Per Jakobsen, Claus Groth Hede, 
Benny Gade, Jan Sæther, Frank Nielsen og formand Vagn Kildsig.

AF ROLF TULSTRUP THEUERKAUF
Redaktør, Danmarks Biavlerforening
rt@biavl.dk

Lørdag den 20. marts afholdt Danmarks Biavler-
forening generalforsamling. Traditionen tro var der 
et fl ot fremmøde, og de delegerede kunne med 
tilfredshed konstatere, at det forgangne år endnu 
en gang har været præget af et meget højt aktivi-
tetsniveau. Både i Danmarks Biavlerforening, men 
så sandelig også ude i lokalforeningerne, hvor 
man har gjort et meget stort og fl ot stykke arbejde 
i forbindelse med rekruttering og uddannelse af 
nye biavlere. 

Frugten af anstrengelserne taler også for sig 
selv: En opgørelse pr. 20. marts i år, viste, at med-
lemstallet ligger 265 over hvad det gjorde på sam-
me dato året før. Meget fl ot! 

GENVALG OG AFLØSNING
De delegerede genvalgt Vagn Kildsig som formand 
for Danmarks Biavlerforening. 

På generalforsamlingen skulle der vælges tre 
bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Helle 
Laursen og Villy Pedersen havde på forhånd med-

delt, at de ikke ønskede at genopstille. Det tredje 
bestyrelsesmedlem som var på valg var Per Jakob-
sen. 

De delegerede valgte følgende ind i bestyrel-
sen: Frank Nielsen (5.320 stemmer), Per Jakobsen 
(4.689 stemmer) og Benny Gade (4.016 stem-
mer).

Posten som suppleant tilfaldt Arne T. Henrik-
sen (3.315 stemmer).

TO NYE ANSIGTER I BESTYRELSEN
Frank Nielsen (46) kommer fra Fjerritslev og er 
formand for Han Herreds B.F. Frank er uddannet 
revisor og arbejder som økonomichef i det private 
erhvervsliv.

Benny Gade (49) kommer fra Lemvig og er 
aktiv i lokalforeningen. Benny er uddannet journa-
list og har været biavler siden 1978. Deuden yder 
Benny en stor indsats i forbindelse med hjemme-
siden honningbien.dk

FORTSÆTTELSE FØLGER
Der er indkaldt til konstituerende møde den 29. 
april. Resultatet af konstitueringen samt et fyldigt 
referat fra generalforsamlingen bringes i næste 
nummer af Tidsskrift for Biavl.
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Fotokonkurrence
”Bier i havens blomster”

Foto: Aage Nielsen Foto: Johannes Sørensen Foto: Mogens Østergaard

Foto: Robin Kastrup Foto: Søren Wiborg

Så er det tid til en ny fotokonkurrence!

Vi mangler gode fotos af bier på besøg i havens blomster.

Kun digitale fotos kan deltage i konkurrencen. Der må maksimalt indsendes 10 fotos pr. fotograf. 
Skriv meget gerne et par linier om fotoet - og om hvad du har plantet af bivenlige planter i din have. Fotos sendes til 

rt@biavl.dk - skriv ”Fotokonkurrence” i emnefeltet, og send maks. 5 Mb ad gangen.
Du kan også indsende en cd-rom med fotos; send det da til: 

Danmarks Biavlerforening, Fulbyvej 15, 4180 Sorø og mærk kuverten ”Fotokonkurrence”.

Frist
Vi skal have dit bidrag senest fredag den 27. august

Dommerpanel
Der vil blive nedsat et dommerpanel, som offentliggøres i et af de kommende numre af tidsskriftet

Præmie
Vinderen offentliggøres i Tidsskrift for Biavl nr. 9/2010

Præmien er et gavekort på 1.000,- kr. til brug i din lokale planteskole.

Ved indsendelse af fotos til konkurrencen, gives samtidig tilladelse til, at 
Danmarks Biavlerforening frit kan benytte fotos, med angivelse af fotograf, til fremtidige udgivelser - 

også på internettet.
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Vintertabsundersøgelse foråret 2010
Det er igen tid til at lave en undersøgelse over vintertabet i Danmark. Hvor stort har vintertabet været i 
Danmark i vinteren 2009/2010? Undersøgelsen er lidt anderledes udformet denne gang. Danmarks Biav-
lerforening deltager i det internationale COLOSS-samarbejde, hvor 49 lande bruger det samme spørge-
skema. Det har ikke været helt nemt at lave dette skema, da der har været mange særhensyn at tage.

Der er lavet seks standardspørgsmål (se nedenfor), men på internetudgaven af spørgeskemaet er der 
en række yderligere spørgsmål. 

Vi opfordrer alle til at udfylde vores internetspørgeskema, som let kan fi ndes 
på www.biavl.dk

På www.biavl.dk er der et ikon, som fører dig direkte hen til spørgeskemaet. Har du ikke intenetad-
gang, kan nedenstående skema anvendes og sendes til Danmarks Biavlerforening, Fulbyvej 15, 4180 
Sorø. Har du en bekendt, som har en computer, opfordrer vi dig til at taste dine svar ind der. 

Kun besvarelser hvor navn og adresse er oplyst vil blive brugt. Dette for at sikre, at kun seriøse besva-
relser anvendes i opgørelsen. Alle data behandles naturligvis anonymt! 

For at undersøgelsen skal have nogen værdi, er det vigtigt, at vi får så mange besvarelser som muligt. 
Vi skal have svar fra minimum 5% af foreningens medlemmer, samt et bredt udsnit af hobby-, deltids- og 
erhvervsbiavlere. Sidste mulighed for besvarelse er 15. maj.

Når du besvarer spørgsmålene, så vær opmærksom på følgende defi nition: En produktionsbifamilie er 
at betragte som en enhed indvintret med en dronning, dvs. at det også inkluderer småfamilier.

Fornavn:  ___________________________________________________________________________________ 
Efternavn:  __________________________________________________________________________________
Adresse:  ___________________________________________________________________________________
Postnummer:  _______________________________________________________________________________
By:  ________________________________________________________________________________________  
 
1. Besvar kun dette spørgsmål, hvis du kun har én bigård. 
I hvilket postnummerområde ligger din bigård?  _________________________________________________
 
2. Hvor mange produktionsbifamilier har du indvintret pr. 1. oktober 2009? ________________________
 
3. Hvor mange produktionsbifamilier er i live pr. 1. maj 2010?  ____________________________________
 
4. Hvor mange bifamilier har du købt i perioden 1. oktober 2009 til 1. maj 2010? ___________________
 
5. Hvor mange bifamilier har du solgt/slået sammen i perioden 
1. oktober 2009 til 1. maj 2010?  ______________________________________________________________ 
 
Symptomer
6. Hvor mange af dine døde bifamilier (døde mellem 1. oktober 2009 og 1. maj 2010) havde ikke 
døde bier i bistadet eller i bigården (tegn på CCD og virus sygdom)?  ______________________________

Yderligere information og spørgsmål kan ses på www.biavl.dk 
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Undgå ventetid - bestil etiketter nu!
Hvorfor stå og mangle etiketter når du skal tl at etikettere din honningemballage? Vær 
på forkant og bestil allerede nu dine etiketter. Husk at der i højsæsonen er op til tre 
ugers leveringstid.

Husk at du kan bestille og betale etiketterne på vores bishop. Du kan i ro og mag sidde foran compute-
ren og foretage din handel. Bishoppen giver dig et langt bedre overblik over Danmarks Biavlerforenings 
etiket- og vareudbud end hidtil. Find shoppen på www.biavl.dk eller direkte ved at skrive bishoppen.
biavl.dk.

Når du har handlet, kan du betale med Dankort, VisaDankort eller eDankort. Har du ikke mulighed for 
at gå på nettet, kan du naturligvis stadig ringe eller maile til biavlerforeningen og afgive din bestilling. Det 
kan også være tilfældet når du skal lave specielle bestillinger, som ikke lige kan ske via bishoppen.

Her er et lille udvalg af Danmarks Biavlerforenings mange etiketter. Du kan se det fulde sortiment på 
bishoppen eller i salgskataloget, som var med i Tidsskrift for Biavl 6/2009

Lige etiketter til genbrugsglas - 450 gram - m/u stregkode
(størrelse: 12,3x5,0 cm) - aftagelig - pp materiale
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Pris:
Rulle á 1.000 stk.:  450,- kr. (uden stregkode: 412,50 kr.) 
Rulle á 300 stk.:   217,50 kr. (uden stregkode: 217,50 kr.)

Lige etiketter til fl ydende honning (størrelse: 9,1x4,0 cm) 
vægtangivelse efter eget ønske

Guldetiketten (størrelse: 3,0x3,0 cm)
Etiketten påtrykkes dit kontrolnummer og må kun anvendes på hon-
ning, voks, pollen og propolis af dansk 
oprindelse fra egen bigård. Honning 
solgt med etiketten med kontrolnum-
mer er omfattet af den kollektive pro-
duktansvarsforsikring i lighed med den 
registrerede etiket. Førstegangskøbere 
skal underskrive en særlig deklaration.

Pris:
Rulle á 1.000 stk.:   450,- kr.
Rulle á 300 stk.:   236,25 kr.

Pris:
Rulle á 1.000 stk.:   350,- kr. 
Rulle á 300 stk.:    123,75 kr.

Lågetiketter
Med beskrivelse af hvornår honningen er høstet og hvilke blomster bierne har bestøvet. Ø=58 mm
Du kan også få lågetiketter med honningopskrifter påtrykt. 
Pris:
Rulle á 200 stk.: 50,- kr.

Alle priser er inkl. moms og reklameafgift på 8 øre pr. etiket.
Forsendelsesomkostninger: 70,00 kr. 

Børneetiketten (størrelse: 10,5 x 5,0 cm)
Dansk honning - Direkte fra biavleren. Gør din honning 
spændende for børn og børnefamilier, sæt børneetiketten 
på nogle af dine honningglas. Kun med stregkoder/EAN 
nummer.
Pris:
Rulle á 1.000 stk.: 512,50 kr.
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Christian Henriksen, Lemvig, fi k ved Danmarks Bi-
avlerforenings generalforsamling i Odense tildelt 
Danmarks Biavlerforenings fi neste æresbevisning 
– nemlig guldnålen. Christian kunne desværre 
ikke selv være tilstede ved generalforsamlingen. 
Derfor fi k han den overrakt af Villy Pedersen ved 
et lokalforeningsarrangement. 

Formanden for Danmarks Biavlerforening Vagn 
Kildsig begrundede tildelingen af guldnålen med 
følgende ord: ”Danmarks Biavlerforenings Guld-
nål uddeles ikke hvert år, men uddeles kun når et 
medlem har ydet en helt særlig indsats for biernes 
og biavlens fremme. Om et øjeblik tildeles Guld-
nålen til en biavler, der med stor udholdenhed har 
kæmpet mod varroamiden med andre metoder 
end de gængse og som har opnået bemærkel-
sesværdigt positive resultater. Vi har fra biavlerfor-
eningerne i Brande, Herning, Skjern, Holstebro og 
Lemvig modtaget en varm anbefaling om at hæd-
re dronningeavler Christian Henriksen fra Lemvig 
med DBFs Guldnål. 

Foreningerne har skrevet følgende: ”Christian 
Henriksen har uselvisk videreført »Støveprojektet« 
for egne midler og arbejdstimer og opnået resul-
tater, der er bemærkelsesværdige på grund af det 
lave antal mider i familierne. 
Avlsmaterialet har han valgt 
at stille til rådighed for inte-
resserede, hvad enten der er 
tale om lokale biavlere eller 
danske og internationalt aner-
kendte dronningeavlere. 

Christian Henriksen var 
med til at udtænke varroatole-
ranceprojektet, da miden blev 
fundet i Danmark. Gennem 
et stramt styret avlsprogram 
ønskede man at udvælge og 
videreavle på biernes evne 
til at leve med miderne uden 
brug af bekæmpelsesmidler. 
Desværre stoppede projektet 
offi cielt, da Helge Støve døde 

Guldnålen til Christian Henriksen

i januar 2000, men Christian Henriksen ønskede 
ikke, at avlsmaterialet skulle gå tabt. Han har der-
for avlet videre og selekterer fortsat målrettet. I 
dag har han opnået resultater, som både danske 
og udenlandske biavlere har fået øjnene op for. 

Christian Henriksen fortsatte ikke avlsarbejdet 
for egen vindings skyld, men for biavlens. Han har 
egen parringsstation på Harboøre Tange, som han 
har åbnet for andre, anerkendte nationale og in-
ternationale biavlere. Også lokale biavlere henter 
jævnligt æg eller larver hos Christian. 

Christian Henriksen er en åben person, der yn-
der at få besøg og gerne fortæller om projektet og 
sit avlsarbejde. Hans hjem har altid stået åben, og 
derfor er der hvert år grupper fra både Danmark 
og udlandet på besøg. Alene det, at han stiller re-
sultaterne af sine mange års avlsarbejde til rådig-
hed for alle berettiger til at Christian hædres med 
Guldnålen slutter brevet fra Holstebro

Christian har desuden i mange år været en 
af Danmarks Biavlerfoenings faste forsøgsværter. 
Det er en stor hjælp for konsulenterne. Derudover 
passer Christian Henriksen en af observationsbi-
gårdene i Danmarks Biavlerforenings Observati-
onsbigårdsprojekt.

Christian Henriksen modtager Guldnålen.

Foto: Benny G
ade
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Lørdag den 19. juni afholdes den årlige ”Honning 
og Jordbær Dag”. Det er den dag, hvor lokalfor-
eninger og medlemmer af Danmarks Biavlerfor-
ening markedsfører honning som et nødvendigt 
tilbehør til de nye danske jordbær.

Det er den dag hvor biavlerne præsentere og 
sælger en masse af årets første nyslyngede hon-
ning.

HVEM KAN DELTAGE?
Deltagelse er åben for alle lokalforeninger og med-
lemmer af Danmarks Biavlerforening, som ønsker 
at lave et arrangement: Det kan være en bod hos 
en jordbæravler, ved butik eller på torvet. 

Formålet er at præsentere honning, jordbær og 
biavl. Samtidig er det en oplagt mulighed for at 
markedsføre og sælge nyslynget honning.

HVAD FÅR MAN?
Til hvert arrangement giver Danmarks Biavlerfor-
ening kvit og frit:
 2 Flotte forklæder (fl ere kan bestilles á  
  140,- kr. pr. stk.) 
 2 Plakater ”Jordbær og honning”
 2 Vejviserplakater
    Foldere: Jordbær og honning / Honning- 
    opskrifter / Bi-lidt, lidt om bier 
    Udkast til lokal pressemeddelelse

Derudover har du mulighed for selv at købe 
bannere til din stand. Bannerne, som Danmarks 
Biavlerforening har fået produceret, måler 200 x 
60 cm og er fremstillet i vinyl. Øverst på denne 
side kan du se, hvordan banneret ser ud. Prisen 
for et banner er 300,- kr. (inkl. moms og forsen-
delse).

Der udarbejdes og udsendes desuden lands-
dækkende pressemeddelelse fra Danmarks Biav-
lerforening.

BESTILLING SENEST 1. MAJ
For at få materialerne fra Danmarks Biavlerfor-

ening skal disse bestilles senest 1. maj. Detaljer 
om arrangementet, tid, sted m.v. kan indsendes 
senere, men senest 1. juni. Arrangementet skal 
være offentligt og skal annonceres på Danmarks 
Biavlerforening liste over arrangementer. 

Der skal udsendes pressemeddelelse lokalt – 
Danmarks Biavlerforening laver udkast, men I må 
gerne lave jeres egne.

ARBEJDSPLAN
April 
• Annoncering i Tidsskrift for Biavl og på hjemme-
siden.
• Brev til lokalforeninger og instruktører.
• Lokalt. Planlæg arrangementer, lav aftaler med 
udstillingssteder. 

1.maj er en vigtig dag
• Sidste frist for bestilling af materialer og tilmel-
ding af arrangementer.
• Send en mail med oplysninger: Hvem? Hvad? 
Hvornår?
• Husk desuden at bestille etiketter til fl ydende 
honning.

Detaljer om udstillingen kan indsendes 
indtil 1. juni, men materialer skal bestilles se-
nest 1. maj.

I den første uge af juni 
•  Danmarks Biavlerforening udsender materialer. 
• Desuden udsendes pressemeddelelser og en 
samlet liste over arrangementer offentliggøres på 
hjemmesiden, www.biavl.dk

Lørdag den 19. juni: Honning og Jordbær Dag 

Senest den 25. juni: Send en rapport med fotos 
(digitalt) til Danmarks Biavlerforening.

Den fl otteste stand præmieres med et foredrag 
af et af bestyrelsesmedlemmerne eller konsulen-
terne i Danmarks Biavlerforening til din lokalfor-
ening.
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KORT

”Ja goddag mand økseskaft”
Det er absolut ikke min mening at indlade mig i en debat med den ene eller den anden, men Per 
Jakobsen, det svar jeg får fra dig er jo bare en sludder for en sladder.

Kernen i mit indlæg er at etiketterne er så sammenfaldende at kunderne kan tage fejl. Den økono-
miske betydning grossisterne har for Danmarks Biavlerforening, er i mit indlæg den fortjeneste man 
har ved at sælge etiketter.

Man kunne lave etiketterne i en anden farve, eller gøre andre ting så de virkelig skilte sig ud fra 
dem vi bruger, men så har det sikkert ikke grossisternes interesse.
Med venlig hilsen
Erik Fischer, Svendborg og Omegns Biavlerforening

Svar til Erik Fischer
Jeg er ked af, at jeg ikke gav dig det svar, som du ville have. 

Kernen i mit svar var, at vi er mange forskellige medlemmer i Danmarks Biavlerforening. Der er 
også medlemmer, som ikke selv vil tappe honning, stå på markeder, sælge ved vejen, de har en mu-
lighed for at sælge til grossisterne, eller måske ved at gå sammen i kooperativer, dem har man for 
lang tid siden valgt at hjælpe ved, at de kan benytte etiketten med påskriften ”for ægthed og kvalitet 
garantere” der skal være noget til medlemmerne hele vejen rundt.

Du vil gerne have produktdifferentiering, og det er bestemt noget vi arbejder med. Der er mulig-
hed for at benytte lukkeetiketten sammen med den ”almindelige” etiket, der blev for et par år siden 
indført etiketten ”fl ydende honning”. Sidste år kom ”børneetiketten”, og der er mulighed for at benytte 
guldetiketten som tillæg, hvis du vil lave din egen etiket. Og der kommer fl ere til. 

Den økonomiske betydning grossisterne har for Danmarks Biavlerforening, er, foruden deres med-
lemskab, kun på 8 øre pr etiket, og intet andet, de penge går til vores honningreklamefond. Det er de 
penge vi bruger, når vi laver jordbær og honningdag, giver tilskud foreninger som vil stå på dyrskuer, 
honningfestival m.m. Altså noget som kommer alle til gode. Hvis du mener der er noget vi bør gøre 
anderledes eller andet, er vi altid åbne for forslag.
Med venlig hilsen
Per Jakobsen, formand for markedsføringsudvalget

Referat fra bestyrelsesmødet den 19. marts
Forberedelserne til Honning og Jordbær dagen var på programmet og der blev givet grønt lys til at pro-
ducere nye materialer til arrangementet.

De mange begynderkurser blev omtalt og bestyrelsen var enige om at de aktive lokalforeninger for-
tjente ros på generalforsamlingen den følgende dag.

Forsøget med kurser for lokalforeninger blev evalueret. Det blev vedtaget, at der skal arbejdes videre 
med kurser for lokalforeningernes bestyrelsesmedlemmer. Men i stedet for at samle lokalforeninger fra 
hele landet vil vi satse på kurser hvor naboforeningernes bestyrelser samles til udvikling af nye ideer.

Da det var det sidste møde inden generalforsamlingen var planlægningen af detaljer til næste dags 
arrangement et vigtig emne på mødet.
Bestyrelsen

Rettelse
I rapporten "Test af brugsdronninger" i Avlerringens årskompedie har vi lavet en fejl. Det drejer sig 
om Per Kristiansens telefonnummer. Per har fremover kun mobilnummer. Det nummer Per kan træf-
fes på er derfor: 28 71 94 07. 
Når rapporten udkommer i Forsøgsrapporten sammen med Tidsskrift for Biavl 5, vil telefonnumme-
ret være korrekt. Vi beklager fejlen.        Flemming Vejsnæs 
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ANNONCER

SÆLGES
Skolebigården Nr. Snede sælger 
gule bier efter øparrede dronnin-
ger (Livø), rammemål 12x10. 
Tlf. 75 73 62 01, Asger

Bifamilier 12x10 sælges. 
Stein Pedersen, Hvidovre 
Tlf. 36 77 46 77

Bier sælges, 50 familier, 12x10, 
buckfast, 150,- kr. pr. ramme med 
bier + moms. Knud-Erik Madsen, 
tlf. 97 44 19 33

Handy trugstader i meget god 
stand - 100 kr./stk. 
postsalten@hotmail.com
Tlf. 65 35 24 77/22 57 10 31

Bifamilier sælges. Rammemål DD 
og LN. Dronninger fra ´09. Djurs-
land. Kan leveres i Århusområdet. 
Tlf. 60 72 15 08

10 bifamilier med ’09 buckfast 
dronninger sælges, Norsk Mål. 
Tlf. 40 16 59 12

Bifamilier sælges, Norsk Mål. 
Vemmelev Biavl, tlf. 58 38 30 52

Readan NM opstabling med 3 
magasiner, 650,- kr. pr. stk. (un-
der ½ pris). Tlf. 54 85 92 46/mo-
bil 30 55 43 00 (Nykøbing F.)

5 bifamilier sælges. Buckfast 
dronninger 2009 efter øparrede/
friparrede på 12x10 rammer. 
Tlf. 75 88 34 24

Gule bifamilier sælges, ramme-
mål 12x10, med eller uden trug-
stader, dronninger 2009. 750,- kr. 
pr. stk. Tlf. 75 77 24 75 (Henry)

FYLD DINE DADANTSTADER med 
10 stærke ”grønne” bifamilier. 
Vi syner/overfl ytter ca. 25. april. 
800,- kr. pr. stk. inkl. moms. 
Ebeltoft Biavl, tlf. 86 34 08 16

Bigård sælges. 5 familier på NM 
Readan samt magasiner, motor-
slynge (4 sold), skrællebord m.m. 
Sælges samlet. Tlf. 41 47 69 45

Bifamilier på LN i vandrestader 
sælges. 1400 brugte LN rammer 
med plasthjørner á 3,- kr. 
Tlf. 75 65 55 01 (Horsens)

NM til en hel bigård, magasin-
kasser/fodermagasiner (90 stk. 
i alt) sælges, 18-20 toppe og til-
svarende bunde sælges. kontakt: 
Margrethe Gissel, Stensmarkvej 
8, 8500 Grenå, tlf. 86 32 62 20

Gule bier sælges. Avlet på øparre-
de dronninger (Livø), rammemål 
12x10. Tlf. 75 73 62 01, Asger

OPHØRSSALG! 25 bifamilier, 
12x10 m/u ReaDan, Thomas-
slynge, 8-sold varme, Nassen-
heider 2000 tappemaskine,  Gra-
ce Tø-maskine, tlf. 23 72 44 48

Igen i år sælges buckfast familier 
med 2009-dronning, 12x10, var-
roabehandlet og synet. 
Tlf. 97 56 63 74/20 63 60 20

Bifamilier sælges med buckfast 
dronninger med arv fra Kangaroo 
Island dronninger. 12x10/LN/NM
Ejner Olsen, Hillerød
Tlf. 48 26 28 30/61 26 04 56

UDVALG I
BIAVLSMATERIEL,
STADER, VOKS,
FODER, EMBALLAGE

HONNING KØBES

ÅBEN:
Kun efter aftale
- fortrinsvis torsdag eftermiddag

VOKS SMELTES OG
RAMMER VASKES

Honninggården
v/ Bjarne Pedersen
Åbjergvej 7, Holse St.
DK-5464 BRENDERUP
Tlf. 64 44 13 13 /mob. 40 16 66 13
e-mail: bjarne@fbchandel.dk

Bemærk
åbningstiderne:

tirsdag 1400 - 1700
torsdag 1400 - 1700
lørdag 900 - 1200

Bargum´s Biavl
v/ Karin og Jürgen Bargum
Høgsholtvej 6, Ravsted
6372 Bylderup-Bov
Tlf. 61 77 41 41

Salg af biavlsmateriel, voksafsmeltning,
rammevask samt valsning af tavler.

Åbningstider:
fra 1.5.2010-30.9.2010

Torsdag fra 16-19
Lørdag fra 9-12

samt efter aftale

Tlf. 75 33 00 22
Mobil 23 30 30 22

Ølgodvej 39 - Urup
7200 Grindsted

MIDTJYSK
BIAVLSCENTER

NORDSJÆLLANDS
BIMATERIEL

Alt til biavl
NØRRESØVEJ 8

GADEVANG
TLF. 48 26 87 20

Åbningstid: Mandag og torsdag kl. 15-19
Samt efter aftale pr. telefon

Peter Christensen
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DET ER NU DU SKAL BESTILLE DINE 
OVERVINTREDE 

BIFAMILIER, SMÅFAMILIER OG DRONNINGER!

BIHUSET
Heino Christiansen

Rødlersvej 11
4733 Tappernøje
Tlf. 55 96 53 22
Fax 55 96 01 22

Åbningstider:
Man.- fre.......8-17
Lørdag......... 8-12
(Tirsdag lukket)

www.bihuset.com

Buckfast, italienere og carnica dronninger 

leveres fra starten af maj

SMÅFAMILIER på alle rammemål med ung befrugtet dronning 
til levering medio MAJ-JUNI

NYHED!!!
Ny smart bund til Segebergstadet
- nu med varroaindskud og lille fl yvebrædt

Pris: 190,- kr.
rabat ved større mængde

TILBUD TIL NYBEGYNDEREN!!!
Køb startpakken og få en stor bifamilie 
med, så du kan komme igang med det 
samme!
Fås i LN, NM og 12x10
KUN 4.400,- kr.

Startpakken med bifamilie plus slynge
f.eks. 4 sold håndsvingslynge KUN 7.390,- kr.
eller 2 sold combo-slynge med si og tappekar KUN 6.490,- kr.

Alle priser er inkl. moms
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Sælges
Bifamilier på Langstroth og 
12x10 sælges. Stader, ram-
mer, voks i Langstroth, hon-
ningløsner, 4 solds elslynge, 
diverse sier, parrekassetter. 
Først sælges bifamilier og 
når kasserne er tomme, 

resten af grejet.
Tlf. 23 29 58 03 
(Nordjylland)

Dronninger sælges 2010
Buckfast og Carnica

Jeg har fordoblet min dronningeproduktion og tilbyder nu ved 
bestilling inden 1-5 2010 en gratis øparret dronning ved køb 

af mindst 10 stk. øparrede/friparrede dronninger. 
Flere nye linjer og gammel kendte.

Avlsdronningerne udvælges fra 400 øparrede dronninger. 
Pris: ubefrugtede 50,- kr./friparrede 150,- kr./øparrede 300,- kr.

Levering, ubefrugtede: fra uge 23
Levering, parrede: fra uge 26

Bestilling på: 
www.honningagergaard.dk - honningagergaard-biavl@mail.dk 
sms: 40 89 07 49 eller telefonisk på 40 89 07 49/56 28 37 36

Kurt Holbæk, Vordingborgvej 185, 4682 Tureby

Rammer fra eget
værksted
Alt i materiel

Smeltning af voks og rammevask
udføres.

PS ! KUN VOKS FRA
 „GRØNNE BIAVLERE“

Karstoftevej 8, Uhre. 7330 Brande
Træffes bedst kl. 12-12.30

eller efter kl. 20
Tlf. 97 18 70 16

mobil: 21 45 97 76
NB ! Bestil i god tid.

Åbningstider:
onsdag fra 16.00 til 18.00
lørdag fra 9.00 til 12.00
(i perioden fra 26/4 til
11/10 eller efter aftale)

Jens O. Svendsen
Jedstedmøllevej 3
6771 Gredstedbro

 75431854
24241854

Tlf.
Mobil

Dronninger 

Flere forskellige linier til både 
erhvervsbiavleren og havebiavleren.

Uparrede fra 1. juni               Friparrede fra 25. juni

Avlerringens priser og rabatter

Ivan Nielsen
9500 Hobro

Tlf. 98 55 75 15 / 30 12 75 32
ivanbi@mail.dk

Bifamilier sælges
efter udvalgte dronninger.

12x10 og norsk mål

Svend Sejr
Tlf. 86 26 08 49 

mobil 23 30 08 49

Opstablingsstader og 
trugstader sælges i kom-
plette sæt - kun let brugt.

Tlf. 86 69 91 98

Grundet driftomlægning 
og skift af rammemål, 
sælges en del nyere 

trugstader 12x10 med bier.
Peer Hansen

56 50 29 83/27 51 99 93

Bifamilier sælges
Sunde og velpassede
2009 Buckfast dronninger

Småfamilier 4-5 rammer og 
Store produktionsfamilier 
8-10 rammer

Claus Lap, tlf. 59 27 67 67
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Bifamilier med  
2009-Buckfast 

dronninger 
sælges!

Produktionsfamilier 
12x10 med eller 

uden Redan stader

6 rammers familier 
12x10 eller NM

Mogens Mundt
24 89 30 46/57 80 30 45

Midtsjælland

Alt inden for biavl 
forhandles.

Forhør om brugte ting

Vi valser ”grøn” voks i 
cellestørrelse 5,1

Centeret har åbent tirsdag
og torsdag fra kl. 16-18 (hele året). 

Fra 1.4-1.10 har centeret åbent 
på lørdage fra 
kl. 8.30 - 12.00

Øvrige dage efter aftale.

Benny Gansler
Tlf. 75 36 79 00

Mobil 21 74 79 59
bennygansler@privat.dk

Vejen Biavlscenter
Ahorngade 8A

6600 Vejen

www.123hjemmeside.dk/
bihonning

Dronninger

Poul Erik Sørensen, 55 år.
Dronningeavler siden 1972

Jeg fortsætter mit arbejde med avl, produktion og salg 
af dronninger. Udvælgelsen af avlsdronninger foregår 
blandt fl ere hundrede bifamilier med øparrede dronnin-
ger fra en lang række forskellige kombinationslinier. 
Avlsdronningerne er bedømt på sværmtræghed, frede-
lighed, tavlefasthed og udbytte. Desuden er avlsdron-
ningerne testet for nosema og udrensningsevne.

Jeg avler kun på de bedste dronninger fra mere end 
10 forskellige linier. Det giver sunde bifamilier uden pest, 
kalkyngel og nosema! Desuden er de selvfølgelig sværm-
træge og fredelige. 

Jeg har udviklet et optimalt system til produktion af 
jomfrudronninger. Dronningcellerne antages i meget 
stærke cellebyggere. Efter ét døgn fl yttes de til færdig-
fodring i stærke 2-dronningefamilier. Derved gives dron-
ninglarverne de bedste opvækstbetingelser. 

Friparring sker i et afsondret skovområde, hvor dron-
ningerne parres med et mix af droner fra forskellige 
kombinationslinier. Dette sikrer sunde og yderige pro-
duktionsdronninger.

Bestil på tlf. 86 52 33 52

Levering:
Ubefrugtede dronninger fra 1. juni - 1. august.
Friparrede dronninger fra 20. juni - 15. september.

Priser incl. forsendelse:
Ubefrugtede dronninger pr. stk. kr. 92,- + moms
Friparrede dronninger pr. stk. kr. 276,- + moms
Rabatter: 10 stk. 10%, 50 stk. 15%, 100 stk. 20%.

Poul Erik Sørensen
Vestermarken 12, Hårby
8660 Skanderborg
Tlf. 86 52 33 52
www.biavlscenter.dk
Bakkegaarden@biavlscenter.dk

®

Bier sælges:
Gode bifamilier overvintret 
på 8-9 tavler, de fl este med 
unge dronninger af god 
afstamning.
Samt materiel til dronningavl 
sælges også Tlf. 56 50 11 16
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Aulumgaard A/S
Buntmagervej 18, 7490 Aulum
Tlf. +45 96 41 21 00
info@aulumgaard.dk
www.aulumgaard.dk
Åbningstider:
Hverdage 9.00-16.30
Lørdag 9.00-12.00

Nordjysk Biavlscenter
Ølsvej 46, 9500 Hobro
Tlf. +45 98 52 27 80
njv@mail.dk
Åbningstider:
Hverdage 10.00-17.00
Lørdag 9.00-13.00
Indvej honning lørdage

Bakkegårdens Biavlscenter
Vestermarken 12, Hårby,
8660 Skanderborg
Tlf. +45 86 52 33 46
Bakkegaarden@biavlscenter.dk
www.biavlscenter.dk
Åbningstider:
Tirsdage og fredage 9.00-17.00

Aulumgaard A/S 

Nordjysk Biavlscenter 

Bakkegårdens Biavlscenter 

Biernes gave til din hud
Indeholder det rene hvide bivoks fra 
celleforseglingen, der gør den helt 
unik for din hud!

Valsning af prima dansk bivoks
Vi udvinder og valser voks i adskilte 

puljer der løbende underkastes 
kontrol og analyser.

HONNING MODTAGES OG INDVEJES

Rea-Dan stadet
- kvalitet til dig og dine bier

Start dine nye afl æggere i 
6-rammers overvintringskasse
med ekstra vinterisolering i tag, 

dækplade og bundgitter.

Høj Isoleringsevne

Nemt at samle

Nemt at rengøre

Intet malearbejde

Bidefast

Lang holdbarhed
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MØDER

FYN
De fynske Bivenner Udfl ugt til Nordfyn søndag den 
9. maj formiddag. Naturvejleder Ole Runge vil vise os 
rundt i forårets nordfynske natur. Vi kan ikke helt spå 
om, hvordan naturen har udviklet sig på denne dato, 
så konkret tid og sted angives først ved tilmeldingen, 
der skal ske senest den 3. maj til Lene Christensen, 
De fynske Bivenner Odense, på telefon 65 97 80 75. 
Medbring madkurv og drikkelse til eget forbrug.
Nordfyns B.F. Udfl ugt til Nordfyn søndag den 9. maj 
med naturvejleder Ole Runge – se under De fynske 
Bivenner.
Mandag den 17. maj, kl. 19.00: Bier i Solens Hjerte. 
Mødested: Lars Fischer og Zofus Toftegård, Solens 
Hjerte, Planteskolevej 51, 5250 Odense SV (Holm-
strup). Solens Hjerte vil gerne invitere indenfor i deres 
store gamle park og nye bigård. Stedet, hvor de bor 
– og har boet de sidste 15 år – var Nordens største 

planteskole fra 20`erne op gennem 50`erne og 
60`erne. I dag er de et bofællesskab med næsten 
50 mennesker. Tilbage fra planteskolens tid står 
bygningerne og den smukke have på 5 tønder 
land med mange sjældne og eksotiske træer. Man 
kan gå en tur rundt i haverne, nyde træerne og 
blomsterne og spørge de haveinteresserede fra 
bofællesskabet, hvis der er noget, man gerne vil 
vide mere om. De, som har lyst, kan følge med 
over i den nybyggede bigård og kigge med i sta-
derne. Derefter er der kaffe og kage i stuerne, hvor 
Lars Fischer vil fortælle lidt om sit og Zofus Tof-
tegårds første år som biavlere og deres ideer og 
tanker om fremtiden.
Mandag den 7. juni, kl. 19.00: Dronningavl til 
husbehov. Mødested: Helle Theodorsen, H.C. 
Lumbyesvej 56, Lumby, 5270 Odense N. Vi er 
så heldige at være blevet inviteret hjem og 

Bifamilier sælges
store og sunde

i trugstader, meget vel-
holdte. Rammemål 12x10. 
Dronninger 2009. Sælges 
samlet eller hver for sig, 

5 i alt.
Mobil 28 87 65 56

(Østjylland)

Lindevej 26, 5474 Ve inge, Fyn
TLF: 64 80 15 18

Bifamilier sælges 12x10, NM
Fra 1.4.10 er der åbent 

onsdage 16-19 og fredage 14-19
Eller efter aftale

www.skovsbiavl.dk
skovsbiavl@skovsbiavl.dk

Sælges
Store sunde bifamilier på 
norsk mål. Dronninger 09.

Mobil 20 30 31 08 
(Sydfyn)

BIFAMILIER
OG SMÅFAMILIER SÆLGES
med eller uden stader
Buckfast, Norsk mål
Tlf. 59 52 36 33

Bifamilier sælges
på Langstroth i 5-rammers 

magasiner. Er klar til 
salg/fl ytning sidst i april.

Dorte og Peters Biavl
Harndrup

Tlf. 64 83 10 58/40 28 42 04
peter@lundager.info

Sælges
40 stærke bifamilier med 

dronninger fra 2009, 12x10. 
Godt varroabehandlet.
Pris: 1.000,- kr. pr. stk.

12-rammers honningslynge 
sælges - ring efter prisen.

Tlf. 28 89 38 97



TIDSSKRIFT FOR BIAVL 4/2010126

Foreningsmeddelelser kan sendes til sm@biavl.dk
besøge Helle som er en af foreningens dygtigste 
og mest kendte dronning- og biavler. Helle laver 
nogle af landets bedste og fredeligste gule dron-
ninger. Derudover har hun omkring 100 produkti-
onsfamilier.
Helle har lovet at fortælle os hvordan, man på en 
enkel måde kan lave sine egne dronninger. Hun vil 
også, på sin altid meget levende og inspirerende 
måde, fortælle og vise os hendes bi- og dron-
ningavl. Helle bor på en stor fi rlænget gård med 
en fl ot parklignende have, hvor en del af dron-
ningerne står til parring. I avlsbygningen har hun 
indrettet et super-fl ot og moderne slynge- og tap-
perum. Så glæd jer til en fantastisk aften, i fl otte 
omgivelser, hos en af landets dygtigste biavlere.

P.b.v. Hanne Larsen
Ringe og Omegns B.F. Undervisningen i skolebigår-
den er i fuld gang, og de første undervisningsaftener vel 
overstået. Torsdag den 29. april kl. 19.00 mødes vi og 
ser til bierne og taler om hvordan de har det, og om de 

udvikler sig som de skal. 
Torsdag den 6. maj kl. 19.00 sættes dronetavler til, og vi 
taler om varroabekæmpelse og ser om bierne udvikler 
sig rigtigt. 
Torsdag den 20. maj skal vi lave småfamilier, som ele-
verne skal have med hjem ved kursets afslutning. 

Aksel Scheby
Svendborg og Omegns B.F. holder møde mandag 
den 26. april kl. 19.00 på Skårup Skovmølle, Skårupøre 
Strandvej 47. Klaus Langschwager holder foredrag ud 
fra emnet ”Visioner i biavlen - fra ide til virkelighed”. I 
ethvert debatforum er der stor saglighed bag Klaus´ ind-
læg. Vi har mødt Klaus som forfatter af månedens ar-
bejde sidste år, og Klaus har modtaget en pris, og han er 
den første mandlige prismodtager til denne pris - kom 
og hør om denne hædersbevisning, og sidst men ikke 
mindst tager Klaus en del af sit udstyr med - få ideerne 
før din nabo eller tag ham med.
Lørdag den 8. maj kl. 13.00 er der Åbent Hus hos Syd-
fyns Specialfoder, hvor Jan Staldgaard har tilbud på 

Blikfang, blikfang og atter blikfang
Søndag den 28. marts afholdtes ”Smag i Sorø”, et arrangement hvor hovedsagelig fødevareproducen-
ter fra midt- og vestsjælland deltog. Omkring 2.000 besøgende lagde vejen forbi.

Blandt udstillerne var biavler Hans Henrik Olsen, og han kan noget, når det gælder om at præ-
sentere og sælge honning. Hans Henrik havde en utrolig fi n bod med et meget varieret udbud af 
forskellige produkter: honning, pollen, vokslys, bolcher, sæbe, plasticbier m.m. Hans Henrik fortalte, 
at nogle af tingene sælger han kun meget få stykker af, men det er heller ikke hovedformålet med 
dem. De skal nemlig fungere som blikfang, og trække folk hen til boden. Og at det virker kan jeg 
bekræfte. I den tid jeg besøgte Hans Henriks bod var der stort set konstant kunder i ”biksen”. 

Med få og enkle virkemidler gør Hans Henrik sin salgsbod meget indbydende. I stedet for at 
lægge en håndfuld vokslys på bordet, så havde Hans Henrik placeret dem i et stykke birkestamme, 
hvori der var boret huller, så lysene stod fi nt.

Det var en sand fornøjelse at se Hans Henriks bod - sådan gøres det!
Rolf Tulstrup Theuerkauf

Fotos: Rolf Tulstrup Theuerkauf



TIDSSKRIFT FOR BIAVL 4/2010 127

Foreningsmeddelelser kan sendes til sm@biavl.dk
honningglas som ost og vin. Kl. 13.30-14.15 holder 
dronningavler Jørgen Jensen, Ryslinge et spændende 
foredrag om dronningavl og dronningproduktion, og ve-
jen til en bedre biavl starter med at udvælge blandt det 
bedste, man selv har, siger Jørgen Jensen; men man skal 
heller ikke være bange for at kassere med hård hånd, 
hvis man f.eks ikke kan styre temperamentet i sin bigård 
- Jørgen Jensen har altid stået for den tætte dialog med 
de biavlere, han leverer dronninger til. Mødet arrangeres 
i samarbejde med voksklubben.
Lørdag den 15. maj kl. 13.00 bigårdsbesøg hos frugtav-
ler Peder Evald Pedersen, Rifbjergvej 2, Rudkøbing - mø-
det er arrangeret af Langelands B.F. se under denne.

P.b.v. Jørgen Bang
Vestfyns B.F. Udfl ugt til Nordfyn søndag den 9. maj 
med naturvejleder Ole Runge – se under De fynske Bi-
venner.
Vindinge Herreds B.F. Begynderkursus. I år bliver det 
mandagene den 12., 19. og 26. april samt 3., 10. og 17. 
maj fra kl. 19. De første 4 aftener bliver i klublokalet på 
Maeholm 1, Ullerslev, hvor Ole og Flemming vil lære 
jer de vigtigste grundregler for biavl og omgangen med 
bier. De sidste to aftener foregår ude i skolebigården 
samme sted, hvor teorierne nu skal omsættes i praksis 
og I selv skal prøve at gennemgå en bifamilie. Under-
viserne er Ole Kodahl, Mejerivejen 37, Radstrup, 5290 
Marslev Tlf. 65 95 19 06 og Flemming Alexandersen, 
Møllegårdsvej 1, 5800 Nyborg. Tlf. 65 31 61 13. Prisen 
for kurset er kun 375 kr., og for dem får du udover kur-
set ½ års medlemskab af Danmarks Biavlerforening, et 
års medlemskab af Vindinge Herreds Biavlerforening og 
en bifamilie sidst på sommeren, som du selv har været 
med til at lave. 
Udfl ugt til Nordfyn søndag den 9. maj med naturvejle-
der Ole Runge – se under De fynske Bivenner.

P.b.v. Ingrid Larsen
Østfyns B.F. er nu i gang i skolebigården hver torsdag 
fra klokken 16.30. Kom og vær med, få nye ideer, kom 
med dine erfaringer og spørgsmål og hils på de nye og 
erfarne medlemmer. Husk specielt, at det er torsdag 
den 6. maj, at vi har indlevering til forårets fælles vask 
af rammer. Læs mere om det i Biposten nr. 1 eller på 
hjemmesiden, http://www.oestfynsbiavlerforening.dk
Udfl ugt til Nordfyn søndag den 9. maj med naturvejle-
der Ole Runge – se under De fynske Bivenner.

Ejnar Zacho Rath

JYLLAND 6000-6999
B.F. Sønderjylland Alle arrangementer foregår på sko-
lebigården Laksmølle i Aabenraa.
Tirsdag den 20. april kl. 19.00. Åbent hus i skolebigår-
den. Sommerklargøring af skolebigården. Eftersyn af bi-
familierne og tilsætning af dronetavler.
Tirsdag den 4. maj kl. 19.00. Åbent hus i skolebigården. 

Eftersyn af dronetavler. Bifamilierne udvides ved påsæt-
ning af honningmagasiner.
Tirsdag den 18. maj kl. 19.00: Åbent hus i skolebi-
gården. Forberedelse af dronning avl. Vejledning i 
sværmhindring.
Fredag/Lørdag den 28. og 29. maj: Dyrskue i Aaben-
raa. De sønderjyske biavlerforeninger vil være repræ-
senteret med en stand, hvorfra der uddeles smags-
prøver og informationer. Kom, og mød os på standen. 
Tirsdag den 1. juni kl. 19.00: Åbent hus i skole-
bigården. Tjek af dronetavler. Dronningavl påbe-
gyndes. Vejledning vedr. håndtering af 2-3 ugers 
trækpause i juni – forebyggelse af fodermangel. 
Lørdag den 12. juni kl. 14.00: Åbent Hus i skolebigården 
Laksmølle: Honningslyngedag. Vi slynger årets første 
honning. Mød frem med familie, venner og naboer - og 
gi’ dem en oplevelse for livet.
Malt Herreds B.F. Skolebigården på Sønderskov. Bigår-
den er placeret i Folkehaven på Sønderskov Hovedga-
ard, som er åben torsdag kl. 19.00 i ulige uger. Første 
gang torsdag den 29. april, sidste gang den 12. august. 
Aktiviteter aftales fra gang til gang. Kontaktperson: Palle 
K. Jensen, tlf. 75 36 14 25.
Årets møder hos Christian Petersen, Strandelhjørn Skov-
vej 1, 6500 Vojens starter lørdag den 15. maj kl. 12.15 
– omlarvning.
Besøg hos biinspektør. Lørdag den 29. maj kl. 13.00 
mødes vi hos Peter Terp Jørgensen, Småkærvej 66, He-
sager, 6100 Haderslev. Peter vil fortælle om sin biavl. 
Planlægger Palle K. Jensen, tlf. 75 36 14 25.

JYLLAND 7000-7999
Herning og Omegns B.F. Den 3. maj kl. 19.00: Har bi-
erne nok foder, er der vand og i med varroatavler.
Den 10. maj kl. 19.00: Er udviklingen i orden? Er der 
sværmtendenser og hvad gør man?
Den 17. maj kl. 19.00: Vi fjerner droneyngel og ser efter 
sværmceller.
Se i øvrigt vores hjemmeside: www.honningbien.dk
Holstebro & Omegns B.F. Onsdag den 28. april kl. 
19.30: Skribent af månedens arbejde 2009, Klaus Langs-
chwager, kommer og fortæller om sin biavl m.m. Mødet 
afholdes på Ny Skovlund.
Onsdag den 12. maj: Forskolemøde. Vi besøger Christian 
Henriksens bier som er placeret i Roms gamle grusgrav i 
Lemvig. Området består af 153 tdr. land naturperler som 
i 2009 fi k Danmarks Jægerforbunds naturpris. Arealet 
ejes af prismodtageren Hartvig Nielsen. Vi mødes i grus-
graven kl. 19.30.
Onsdag den 19. maj kl. 19.00: Vi ser til bierne. Hvordan 
udvikler de sig? Skal der nye magasiner på? Vi fraskærer 
droneyngel og gennemgår branchekoden. Mødet afhol-
des på Ny Skovlund.
Salling og Fjends B.F. Mandag den 19. april kl. 19.00 
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Foreningsmeddelelser kan sendes til sm@biavl.dk
vil vi klargøre vores materiel til den kommende sæson, 
lodde voks i rammerne og se om bierne har klaret vin-
teren og har foder nok. Mandag den 26. april kl. 19.00 
holder vi auktion over de bifamilier der er i overskud 
i skolebigården. Derefter starter vi de almindelige 
mandagsmøder i skolebigården den 3., 10. og 17. maj 
kl.19.00. Møderne holdes som sædvanlig på Marien-
lyst Produktionshøjskole, Marienlystvej 17-19 i Skive. 
Onsdag den 5. maj kl. 19.00 besøger vi Aulumgård A/S, 
Bundtmagervej 18 i Aulum hvor vi skal se hvad de har af 
udstyr til biavl. En aften som mest er for nybegynderne 
men alle medlemmer er velkomne. 

P.b.v. Christian Løcke
Vejle og omegns B.F. starter i bigården tirsdag den 4. 
maj kl.19 og alle er velkomne.

P.b.v. Bjarne DR

JYLLAND 8000-8999
Bjerringbro og Omegns B.F. afholder møderække i 
skolebigården på Gl. Tangevej. Første møde bliver tirs-
dag den 4. maj kl. 19.
Der vil være møder på følgende tirsdage: Den 18. maj 
samt den 1., 15. og 29. juni.
Der vi være mulighed for at arbejde med bierne. Vi føl-
ger bifamiliernes udvikling hen over sommeren. Hvad 
gør vi ved sygdom, sværmning, dronningtab, honning-
fratagning osv? Vi laver dronninger og forbereder ind-
vintringen. Alle med ny eller gammel interesse for bier 
er meget velkomne. Kontakt på tlf. 86 68 24 71 eller 86 
46 40 91.

P.b.v. Per Vinter
Horsens og Omegns B.F. afholder møde i skolebigår-
den i Egebjerg tirsdag den 20. april samt 4. og 18. maj 
kl. 19.00 – evt. dronningavl den 18. maj.
Begynderkursus afholdes og begynder den 5. maj kl. 
19.00 i skolebigården og derefter onsdagene den 19. 
maj samt 2. og 16. juni. Tilmelding på tlf. 75 65 55 01.

P.b.v. Jørgen Wind Andersen
Nr. Snede og Omegns B.F. Skolebigården på Grættrup-
vej i Nr. Snede er åben. Fra tirsdag den 20. april mødes 
vi hver tirsdag aften kl. 19.00, hvor vi passer bierne og 
hjælper nybegyndere godt igang. Vi regner med Jens Jo-
nassen møder op for at lede slagets gang, måske ikke 
hver tirsdag, men så tit han kan. Vi håber at I møder 
talrigt op, at vi får en god sommer og at vi måske bliver 
lidt klogere på bier. Men som Peter Plys siger ”Det er 
ikke til at vide hvad bier tænker”. Vel mødt! 

Hilsen Kristian og Asger
Odder og Omegns B.F. Lørdag den 24. april kl. 13-
16.30: Bimøde på Samsø med deltagelse fra Odder. Vi 
giver nærmere besked pr. mail eller telefon. Om de ak-
tuelle gøremål i biavlen. Forhør dig også om møder på 
hverdagsaftener ved at ringe til Svend Nymand på tlf. 
21 74 04 06.

Mandag den 26. april kl. 19 hos Peter Bartholdy, møde-
sted Vennepunktets parkeringsplads. Årets første møde 
i privat bigård. Vi ser på pasning af dronetavler, bifami-
liens tilstand, bistyrke og sammenlægninger, udvidelse 
og påsætning af magasin.
Mandag den 3. maj kl. 19 i Den Økologiske Have: Ny-
begyndermøde nr. 3. Der er sikkert fl ere, der nu har fået 
det første bistade. Hvad er vigtigt?
Mandag den 10. maj kl. 19 i Den Økologiske Have: På-
sætning af magasiner, dronningegitteret, trækkilder og 
foderbeholdning, specialhonninger, pasning af drone-
tavler.
Mandag den 17. maj kl. 19 i Den Økologiske Have: Ny-
begyndermøde nr. 4. Vi aftaler på dette møde, om der 
er lyst til og behov for at fortsætte dette særtilbud for 
begyndere.
Tirsdag den 25. maj (pga. pinsen) kl. 19 hos Lene Kiel 
Jensen. Vi mødes i en af bigårdene. Ring til Lene på tlf. 
51 26 68 34, hvis du ikke får besked pr. mail. Emnerne 
bliver nok honningfratagning og årets første honning, 
udvidelse og ekstra magasiner, sværmhindring, forbere-
delse af afl æggere osv.
Lørdag den 29. maj kl. 13-16.30: Bimøde på Samsø med 
deltagelse fra Odder. Nærmere besked følger pr. mail 
eller telefon.
Mandag den 31. maj kl. 19 i Den Økologiske 
Have: Dronningeavlskursus - hvordan man med 
ret simple midler kan lave sine egne dronninger.
Se mere om arrangementerne på www.oddernettet2.
dk/Biavlerforeningen

P.b.v. Peter Bartholdy, tlf. 60 61 05 73/86 54 51 15
Randers og Omegns B.F. starter nu arbejdet og sam-
været i skolebigården: Mandag den 26. april kl. 19.00. 
Vi taler om udvintringen i vores område. Forårseftersyn. 
Rengøring af stader og bunde. Bierne bedømmes, styr-
ke, sygdom. Skal der udvides med fl ere tavler/drone-
tavle. Såfremt der er medlemmer, som har problemer/
spørgsmål, vil vi forsøge at hjælpe efter bedste evne. 
Mandag den 10. maj kl. 19.00. Vi gennemgår bifami-
lierne. Udvikler bifamilien sig normalt. Skal der sættes 
magasin på? Sværmhindrende foranstaltninger. Skal 
dronetavlerne udskiftes. Det er nu forarbejdet til dron-
ningeavl skal forberedes.
Silkeborg og Omegns B.F. Tirsdage kl. 19.00 er den 
faste mødedag i skolebigården. Vi mødes første gang 
den 4. maj til opstart.
Den 11. og 18. maj gennemgang af bistaderne.
Den 25. maj gør vi bifamilier klar til dronningeproduk-
tion.
Hver gang har vi desuden pølser og brød på grillen eller 
kaffe og kage. Adressen er Harsnablundvej 8 i Gødvad i 
den nordlige del af Silkeborg. 

P.b.v. Inger Engsig-Karup
Viborgegnens  B.F. Den 26. april kl. 19.00 er der offi ciel 


