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Nyt fra bestyrelsen
Af Hans Janstrup, bestyrelsesformand

På et ekstraordinært bestyrelsesmøde har bestyrelsen diskuteret, hvad vej klub-
ben skal gå i fremtiden. Diskussionen foregår stadig, og vi har derfor ikke noget 
nyt at fortælle om det endnu.
 Til gengæld kan jeg fortælle, at det næste begynderkursus er blevet 
planlagt, og tilmeldingerne er allerede ved at komme ind. Det er naturligvis 
glædeligt, da begynderkurset er en vigtig kilde til nye biavlere og nye medlem-
mer. Giv endelig nyheden videre, hvis du kender nogen, der kunne tænke sig at 
blive biavler. Se programmet på side 12 eller læs mere på GRAB’s hjemmeside.
 Næste års generalforsamling er også planlagt, det bliver den 16. marts 
kl. 18-22 på Kildegården i lokale 108. Vi starter med fælles spisning, som vi 
plejer. Vi håber, at se så mange af jer som muligt.

Sidst men ikke mindst ønsker jeg på bestyrelsens vegne alle medlemmer og 
deres familie en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

TIDSSKRIFT FOR BIAVL 10/20142

Heino Christiansen
Rødlersvej 11

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

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

LUKKET MELLEM 
JUL OG NYTÅR

Der er stadig tid til julegaver, 
kig ind og få gode ideer, en snak 
og en kop julekaffe.

Ferielukket fra den 22/12 
til og med 4/1 2015

begge dage inkl. 

www.bihuset.com

Husk at se de gode juletilbud 
på vores hjemmeside

En rigtig glædelig jul og et godt nytår  
ønsker vi alle vores kunder og forretningsforbindelser. 
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God drift forebygger vintertab
Af Eva Max Andersen

”Det er klimaet skyld, det er strålinger, mobiltelefoner. Det er landman-
dens pesticider eller virussygdomme, mangel på pollen og nektar eller sågar 
dårlige bier! Der er mange svar, når COLOSS-netværket spørger biavlere 
i hele verden om årsagen til, at de oplever vintertab. Spørger man forsk-
ningen, så er den primære årsag til vintertab biavlerens driftsteknik og for 
mange varroamider, en årsag som de færreste biavlere ser som afgørende 
for, at deres bier dør.

Hvorfor dør bifamilier og hvordan forhindrer vi det? Det spørgsmål er grund-
stenen i COLOSS’es arbejde, som konsulent Flemming Vejsnæs fra Danmarks 
Biavlerforening, fortalte om til kurset i bisygdomme. Kurset foregik i begyn-
delsen af november på Forskningscenter Flakkebjerg. Og de 45 kursusdeltager, 
som alle er på vej til at blive kyndige biavlere, var ikke tvivl efter Flemmings 
foredrag: Du skal holde varroamiden nede, hvis du vil have sunde bier.

Inden COLOSS’es arbejde startede i 2008, havde vi ikke præcise og ensartede 
opgørelser for, hvor mange bifamilier, der døde på verdensplan, og slet ikke 
hvorfor de døde. I dag ved vi heldigvis en hel del mere, hvilket selvfølgelig også 
gør det nemmere at forhindre vintertab.

Stor variation i vintertab
I gennemsnit dør 10-12 procent af bifamilierne på tværs af alle lande. Der er 
store forskelle fra land til land, men der er dog en geografisk sammenhæng, fx 
fra nord til syd i Europa. Variationen fra år til år er også stor. I 2003 var vinter-
tabet under tre procent i Danmark, i 2008 var det over 30 procent.

Der er også stor forskel fra biavler til biavler. 60 procent af de danske biavlere 
oplever meget små tab, hos andre er det nærmest en naturlig del af deres drift, 
som de tilpasser sig efter. 
De indvintrer simpelthen flere familier. Tabet er størst hos mindre hobbybia-
vlere og hos biavlere, som flytter med deres bier, mens de store professionelle 
avlere klarer sig bedre.

Det er varroa-midens skyld
Hvis din honninghøst er lav og familien er svag, er der stor sandsynlighed for 
at familien ikke klarer vinteren. Årsagen er ifølge Flemming Vejsnæs at var-
roa-trykket er for højt, dermed bliver bierne modtagelige for alle mulige andre 
sygdomme som fx bipest og virussygdomme, og det gør, at de bukker under. 

Det er også varroamiden, som i sidste ende er skyld i den store variation i vin-
tertab fra år til år. Nogle år giver vejret varroamiden særligt gode betingelser, 
som fx i år med det meget lune efterår, der gør at bierne er længe om at blive 
yngelfrie. Det giver varroa optimale forhold for at formere sig ekstraordinært.

Din indsats er afgørende
Derfor er det vigtigt at holde øje med varroamiden, da vi ikke slipper af med 
den. Den gode nyhed er, at din indsats som biavler er afgørende. Du kan gøre 
rigtig meget for at holde midetrykket nede.

2-3 metoder til varroabehandling giver det bedste resultat. Fx den sikre strategi, 
som Danmarks biavlerforening anbefaler, det vil sige at tage dronetavler fra, 
myresyrebehandling i august og oxalsyrebehandling i november/december, når 
bierne er så yngelfrie som muligt.

Men du kan gøre endnu mere. Sørg for hyppig skift af tavlevoks og lad aldrig 
dine bier overvintre på tavler der har været yngel i året for inden, altså gamle 
yngeltavler. Tidlig indvintring og fodring i august, som resulterer i en tidligere 
varroabehandlling er også med til at holde midetrykket ned. Venter man for 
længe med den første varroabehandling, når midetrykket at blive for højt. Er 
det først blevet højt, kan det være rigtig svært at få det ned igen selv efter flere 
år.

Oxalsyre – den bedste investering
Spørger man de danske biavlere om, hvorfor deres bifamilier ikke overlevede 
vinteren er der mange forskellige svar om hvepse og hærværk, dårlige dronnin-
ger og svage familier, og kun seks procent nævner varroa. Men det er forkert 
siger Flemming:
”Varroa-miden spiller en afgørende rolle i forhold til vintertab i Danmark, og 
den allervigtigste behandling er oxalsyrebehandling om vinteren. Det er den 
bedste investering i sunde bier – glem aldrig det”. Sådan lød Flemmings afslut-
tende ord til Danmarks kommende kyndige biavlere.
Læs mere om varroabehandling på varroa.dk
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I pausen måtte Flemming Vejsnæs svare på mange spørgsmål fra de kommende kyndige biavlere.
 

Figur: vintertab i Danmark – Danmarks Biavlerforening har registreret vintertab siden 1986, og variationen er stor fra år til år. 
Den røde streg viser det gennemsnitlige tab

Figur: Flemming Vejnæs
Biavlerenes eget syn på årsagen til vintertab. Ifølge COLOSS’es forskning på området er det cirklen med Varroa og Biavle-
ren, der skal være størst.

COLOSS står for Prevention of honney bee COlony LOSSes og har hoved-
kvarter i Bern i Schweitz. COLOSS blev etableret I 2008, og er et internati-
onalt netværk af forskere og studerende og andre specialister inden for land-
brug og biavl, der arbejder for at forbedre levevilkårene for honningbier i hele 
verden. Der er 350 medlemmer fra 60 lande.
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Det Sker
Oxalsyredrypning
Søndag 28. december kl. 13.00 i klubhuset.
GRAB inviterer til æbleskiver og gløgg, i klubhuset.
Per Kristiansen kommer og viser os oxalsyredrypningen.
 
Tag en lille flaske eller et glas med, så kan oxalsyren købes af Per for 5 kr. / 
familie.

Hyggemøde
Mandag den 19. januar kl. 19.00 på Kildegården, lokale 101, Helligkorsvej 5, Roskilde

Vi kårer GRAB’s bedste honning 2014
Igen i år er der muglighed for at dyste om den bedste honning. Tag derfor din 
gode honning med til bedømmelse.

Grab`s bedste mjød 2014
Tag din bedste mjød med til bedømmelse.

Vi ved, der er gode mjødbryggere her i foreningen, det kniber bare med tilmel-
dingen. Så kom nu, og støt op om initiativet.

Kinesisk lotteri
Under kaffen er der kinesisk lotteri med mange gode præmier. Har du selv lyst 
til at donere en præmie, som vores andre sponsorer, 
ring til Ralf – 2226 9832.

Skulle du få lyst til at lave en kage, er du velkommen, 
ring til Ralf – 2226 9832.

Skulle du have en hånd tilovers, kan den bruges til kaffebrygning, borddækning 
og opstilling af borde

Venlig hilsen Aktivitetsudvalget

Gl. Roskilde Amts Biavlerforenings Voksklub indkalder til ordinær gene-
ralforsamling

Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Klubhuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne – dagsorden kan løbende læses på www.voks-
klubben.dk

Medlemmerne vil få tilsendt dagsorden på mail. Har du skiftet mail i løbet 
af 2014, kan du skrive til os fra klubbens hjemmeside, og oplyse om den nye 
mail-adresse. 

P.b.v Hans-Erik Germuth

Generalforsamling i GRAB
Mandag den 16. marts 2015 kl. 18-22 på Kildegården, lokale 108, Helligkorsvej 
5, Roskilde.

Vi starter med spisning kl. 18.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
 
Foredrag om dronningeavl
Foredraget om dronningeavl, som vi annoncerede i sidste nummer, blev des-
værre ikke til noget. Vi beklager, men prøver igen på et andet tidspunkt
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EU’s frivillige overvågningsprogram
Af Ejlif Larsen

Pludselig er de voksne bier forsvundet. Der er måske kun 100 bier med yn-
gel, foder og en dronning i stadet, når biavleren skal gennemgå det. Grun-
den kan være Colony Collapse Disorder (CCD). Årsagen til CCD er endnu 
ikke kendt, og de hyppige meldinger om bitab, har fået EU-kommissionen 
til at støtte biavlen med 3.75 millioner Euro, til en grundlæggende under-
søgelse i flere lande.

Danmark er sammen med 16 andre lande med i undersøgelsen, der i Danmark 
styres fra AU-Flakkebjerg med Per Krüger i spidsen. 

Der er 200 bigårde fordelt over hele landet, der er udtrukket til projektet, og 
den ene af mine bigårde er med. Udtrækningen til deltagelse i projektet er 
sket ud fra kendskab til bigården, primært ud fra Det Centrale Bigårdsregister 
(CBR). Det betyder, at jeg to gange om året i den tid som projektet varer får 
besøg af Erling Bech. Da det er en specieluddannet biinspektør, der foretager 
det praktiske.

Omhyggelig gennemgang af stadet
Alle bistader i bigården gennemgås. Biernes yngel vurderes, der tjekkes for 
kronisk biparalysevirus. Der indsamles 300 bier, som sendes til AU-Flakke-
bjerg, for yderligere undersøgelser og tælling af varroamider. Ved hvert besøg fra 
biinspektøren foretages til sidst en ”styrkevurdering” af stadet fra 1 – 5, hvor 5 
er bedst.

Lærerigt at være med
For mig som biavler er det interessant og lærerrigt at være med i projektet. 
Jeg får gennemgået mine bier to gange om året af en meget erfaren og dygtig 
biavler, for mig at se en af de dygtigste i landet. Jeg lærer meget ved at stå på 
sidelinjen og se med, samtidig med, at jeg får forklaret, hvad det er Erling har 
fokus på i sin gennemgang af stadet.

En anden del af deltagelsen i projektet er også, at min egen pasning af bigår-
den bliver registreret. Med udgangspunkt i et skema, skal jeg registrere, hvor 
hyppigt jeg skifter tavler, hvor mange bier jeg har, ud over dem i den udvalgte 
bigård, om eventuelle tab i dem, samt selvfølgelig hvordan jeg kontrollerer 
varroa-nedfald, og hvordan jeg praktiserer varroa-behandling. 

Det kan opleves som en kontrol af min måde at have bier på, men jeg oplever 
det som meget lærerrigt.

Som deltager i projektet får jeg tilsendt svar på de prøver, der er foretaget i min 
egen bigård – de har været fine med meget lidt varoa og en lille smule nocema. 
Der er endnu ikke udmeldt noget landsdækkende resultat fra projektet.

Stock foto fra goodle.com af colony collapse disorder. 
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Foreløbigt program for begynderkursus 2015

Kurset foregår tirsdage/torsdag kl. 19:00 – 21.30 i klubhuset, Ringstedvej 79, 
4000 Roskilde.

Tirsdag den 24. februar 2015 – underviser Ejlif Larsen og Poul Knudsen
• Introduktion til biavl 
• DBF (Danmarks Biavler Forening)
• GRAB (Gl. Roskilde Amts Biavlerforening)
• Begynderkurset - den teoretiske del af kurset
• Skolebigården - den praktiske del af kurset
• Hvor får jeg bierne fra?
• Køb af bier og materiel
• Lov om biavl - retsinformation.dk
• Registrering af bigården (CBR)

Tirsdag den 3. marts 2015 – underviser Ejlif Larsen og Poul Knudsen
Driftsteknik

• Hensigtsmæssigt materiel
• Anskaffelse/fremstilling og priser
• Forretning eller naturpleje?
• Begynderpakken og stader
• Årets gang i bigården
• Dronning, drone og arbejder, fra æg til voksen

Tirsdag den 10. marts 2015 – underviser Ejlif Larsen og Erling Bech
• Året rundt i bigården
• Trækmuligheder
• Bistadernes placering
• Læplantning

Tirsdag den 24. marts 2015 – underviser Knud Graaskov og Poul Knudsen
• Danmarks Biavler Forening - hvad får vi som biavlere fra DBF?
• Om forsikringer i DBF som biavler
• Biernes sundhed
• Forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme
• Varroamider og ondartet bipest
• Svampesygdomme og forgiftning
• Honningkvalitet
• Branchekode for honningproduktion
• Hygiejne i biavlen

Tirsdag den 31. marts 2015 – underviser Ejlif Larsen og Poul Knudsen
• Bigårdsbesøg
• Hvor kan jeg placere bierne?
• Eksempler på hjemmebigård og udebigård
• Allergi for insekter - tre typer af reaktioner

Torsdag den 9. april 2015 – underviser Ejlif Larsen og Per Kristiansen
• Biavl i DK og i resten af verden
• Registrering af bigården (CBR)
• Lov om biavl
• Kontrol med flytning af bier
• Registrering i Fødevarestyrelsen

Tirsdag den 14. april 2015 – underviser Ejlif Larsen, Poul Knudsen og 
Hans Janstrup

• Repetition af indhold på kurset
• Spørgsmål
• Praktiske ting
• Evaluering
• Hvad får du som medlem af GRAB?
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Apiturisme - måske også i Danmark
Af Jytte og Stig Nielsen

I Slovenien laver rejeselskabet Apiroutes ture, hvor turister og biavlere 
besøger biavlere. Udover at se en anderledes biavl bød besøgene også på ka-
ger, mjød, honningvin, og selvfølgelig smagsprøver på honningen. Måske 
det også var en mulighed for danske biavlere.

I september var vi i Slovenien, hvor vi med rejseselskabet Apiroutes besøgte en 
række biavlere. Ofte var hele familien i sving og viste glad deres bier frem. Vi 
fandt ud af, at biavleren fik cirka 30 kr. for sin gæstfrihed pr. deltager. 

Bierne stod i bipavilloner, så biavlerne også kan arbejde i regnvejr, og i biavle-
rens store salgslokale, ofte stort nok til at kunne rumme en skoleklasse, blev vi 
rigelig beværtet med smagsprøver på biavlsprodukter.

Bier på lastbiler
Vi så flere lastbiler, der var op bygget til biavl med stader til begge sider og gang 
og slyngerum i midten. Lastbilen gør det nemt at flytte på bierne, hvilket de 
gør en del, op til 300 km hjemmefra. Det er en stor bigård at flytte rundt på, 
med hele 72 bifamilier. 

De fleste biavlere havde malede fronter på deres bistader, og brugte fronter var 
en stor artikel på forskellige antikmarkeder.

Svingende honningudbytte
I Slovenien er der kun tilladt at holde Carnica-bier, som er kendetegnet ved, at 
de er fantastisk rolige, at arbejde med.

Honningudbyttet var meget svingende, fra ingenting i år hos én biavler til 7,5 
kg hos en dronningeavler, der så også lavede cirka 4500 dronninger til salg, 
og helt op til 60 - 70 kg. Vejret havde spillet dem et pus i år med rigtig meget 
regn.

Dronningeavl fyldte meget, hos de biavlere vi besøgte, og de fleste producerede 
også flere slags honning alt efter trækkilder. De producerede også vokslys, hon-
ningbolsjer, propolisopløsninger, geleroyal, honningvin og mjød. Noget af det, 
var vist blandet med ”Sliwowitz”. 

Keep it simple
Vi besøgte en ung biavler, der havde cirka 600 stader. Hans filosofi var ”keep it 
simpel”. Han fodrede i plastflasker, der have være iste i. Dem havde han cirka 
1000 styk af. Han brugte mange forskellige rammemål, og havde både bipavil-
loner og træopstablingsstader. 

Rødbedehonning
En enkelt biavler lavede rødbedehonning. Vi spurgte hvordan han gjorde. Man 
blander rødbedesaft og nyslynget honning og fodrer bifamilierne med det. 
Sådan får man rødbedehonning, med en vandprocent på under 18,5, som er 
kravet i Slovenien. Den går dog ikke herhjemme, hvor det er forbudt at fodre 
med honning, på grund af faren for at overføre bisygdomme.

Rejsen til Slovenien med Danmarks Biavlerforening, har sat mange tanker 
i gang hos os. Måske skulle GRAB også overveje, om det er værd at lave et 
turistarrangement - måske en bi-attraktion.  Tak for turen til Danmarks Biav-
lerforening.Lastbil med 72 bifamillier og indbygget slyngerum

På en skovparringsstation, hvor der var risiko for at en bjørn kunne komme forbi, så vi fem dronegivere placeret øverst i 
deres foreningshus, uden for bjørnerækkevidde.
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Et sted så vi vildbyg , hvor man havde bygget et stillads, samt en kasse rundt om et træ. Derefter havde man savet et 
stykke af stammen af for at få vildbygget med bifamilie med  hjem. Det var fantastisk flot og var nu tre år gammelt.

Nogle biavlere gjorde meget ud af at vise deres samling af biplanter, så gæsterne kunne gå hjem og skaffe sig de samme 
planter. 
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GA
RT

NE
RNES FORSIKRING

GRUNDLAGT I 1908
 

Tegn din biavlsforsikring hos os!
- Vi har siden 1988 samarbejdet med Danmarks Biavlerforening

www.garfors.dk

Gartnernes Forsikring
Dansk Jordbrug

Brand

Vandskade og oversvømmelse, når de
forsikrede genstande befinder sig i bygning

Tyveri, hærværk og skade forvoldt af
større dyr

Væltede træer og nedfaldne grene

Transport i eget køretøj af bistader til og fra 
arealer med udebigårde

Transport af honning til aftager

Ondartet bipest, som omfattes af lov om biavl 
(kan dog fravælges mod rabat i præmien)

Sprøjteskader, som ikke er dækket af anden 
forsikring

Brand, indbrudstyveri og vandskade

For momsregistrerede biavlere kan der 
tillige tegnes Driftstabsforsikring

HOVEDKONTOR
Struergade 24, DK-2630 Taastrup
Tlf. +45 43 71 17 77 · Fax +45 43 71 36 16
www.garfors.dk · E-mail: gaf@garfors.dk

· Vi kan forsikre alle  - også private - til konkurrencedygtige priser!
· ID-sikring mod identitetstyveri er gratis meddækket på Familiens Basisforsikring 2.
· I mere end 100 år unik service og produkter til jordens folk
Læs mere om os og biavlsforsikring på www.garfors.dk eller kontakt os på hovedkontoret

Biavlforsikringen dækker bistader med bifamilier 
og den i bistadet værende produktion, nødvendigt 
udstyr, dvs. tavler, magasiner, rammer, dronninge-
gitre og pladegitre. Biavlsforsikringens dækninger - 
gælder også for udebigårde overalt i Danmark:

Produktionsudstyr og lager af honning,
sukker, voks, emballage, etiketter mv. mod:
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Afsender:
Gl. Roskilde Amts Biavlerforening

Gadesvinget 6
2270 Greve


