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Gl. Roskilde Amts Bialverforening

Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelse og udvalg med flere

Af Hans Jansstrup, bestyrelsesformand

Hans Janstrup
Formand
Gadesvinget 6, 2270 Greve
janstrup@hotmail.com
4361 2606

Mogens Larsen
Fagligt udvalg, kasserer
Næstby Gade 23, 4300 Holbæk
mogens@me.com
2485 1224

Martin Hansen
Kromarksvej 20
4320 Lejre
mh@herfolge-entreprenor.dk
2880 1705

Bjørn Kallenbach
Næstformand
Grøftevej 18, 4180 Sorø
bkkallenbach@gmail.com
5784 8008

Eva Max Andersen
Honningmagasinet
Ahornvej 9, 4040 Jyllinge
evamaxa@gmail.com
3024 1053

Gordon Armitage
Haraldstedvej 6
4100 Ringsted
gordonarmitage@hotmail.com
3020 5636

Ralf Kristensen
Aktivitetsudvalg og skolebigård
Højagervej 3, Karlstrup, 2690
Karlslunde
ralf33@live.dk
2226 9832

Michall Cadovius
Honningmagasinet
Gadevænget 5, 4030
Tune
michall@wetouch.dk
2254 0713

Ejlif Larsen
Undervisningsudvalg, sekretær
Ramsøvejen 47, Ramsølille, 4622
Havdrup
eilif@mohairstrik.dk
2360 70 64

Marc Seerup Hansen
Berings Gade 10 st. tv.
2630 Taastrup
info@innovativemedia.dk
2060 0078

Æresmedlemmer
John Lissner, 4320 Lejre, Erling Bech, 4330 Hvalsø.
Udvalg
Forretningsudvalg: Hans Janstrup, Bjørn Kallenbach
Aktivitetsudvalg: Ralf Kristensen, Bjørn Kallenbach, Gordon Armitage
Redaktionsudvalg: Eva Max Andersen, Michall
Cadovius
Fagligt udvalg: Mogens Larsen, Bjørn Kallenbach
Undervisningsudvalg: Ejlif Larsen
Dyreskueudvalget: Hans Janstrup
Honningmagasinet
Udgives af Gl. Roskilde Amts
Biavlerforening
Gadesvinget 6
2270 Greve
Bank
Spar Nord, Svogerslev
Reg.nr.: 930
Kontonr.: 6500770722
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Skolebigårdsudvalg: Ralf Kristensen*, Marc Seerup Hansen
(*Udlån af grill, håndslynge og bidragter)
Mjødbryggerlaug: Flemming Vejsnæs (oldermand)
email: fv@biavl.dk

Skolebigården er nu afsluttet, og der blev udtrykt stor tilfredshed med undervisningen. Blandt andet er det blevet fremhævet, at teorien på vinterens kursus
faldt godt i tråd med sommerens praksis. Datoer for begynderkursus 2015 er
lagt på hjemmesiden.
Skolebigården har udviklet sig kraftigt i de sidste seks år. For seks år siden havde vi meget færre bifamilier, og medlemmer og tovholdere deltog ikke i produktionen af honning. Den honning der blev produceret, tog Per Kristiansen
sig af inklusiv vask af udstyr m.m. Honning til salg på dyreskue måtte vi købe.
I dag gør vi det hele selv, og vi har i år høstet 850 450-grams glas honning, som
vi kan sælge på dyreskuet til næste år.
Denne udvikling er på mange måder positiv. I bestyrelsen har den dog også
givet anledning til tanker om, hvad vil vi som forening: Vil vi være honningproducent eller vil vi primært koncentrere os om at udbrede kendskabet til
biavl og uddanne biavlere eller begge dele. Hvad vi vælger har konsekvenser
for, hvordan vi vælger at udbygge vores klubhus, skal vi fx have et slyngerum,
samt hvor meget arbejde bestyrelse og medlemmer skal lægge i klubben. Derfor
har vi i bestyrelsen besluttet at holde et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor vi
udelukkende vil diskutere klubbens fremtid. Vi vil naturligvis løbende orientere
om denne proces, og I er altid velkommen til at skrive til mig, hvis I har input.
Til sidst kan jeg fortælle, at vi har besluttet at købe en vandvarmer til klubhuset, som kan gøre livet lidt lettere for de flittige medlemmer, når de slynger
honning, gør rent og på anden måde vedligeholder vores klubhus og andre
faciliteter. Mange tak for jeres indsats.

Biblioteket: Dorthe Bechmann
Giftskader: Per Kristiansen
Varroaoplysning og vejledning: Per Kristiansen,
Knud Graaskov

Redaktion, annonceekspedition
Michall Cadovius & Eva Max Andersen
michall@wetouch.dk - evamaxa@gmail.com

Giv os dit bedste
Vær med til at gøre honningmagasinet endnu bedre. Sende os dit bedste billede, en god historie eller bare en god idé. Det vil blive meget værdsat.
Hilsen Redaktionen

E-mail
grab@roskildebiavl.dk

Eva Max Andersen

Deadline for næste nummer
20. november 2014
Udsendes midt i december

Michall Cadovius

evamaxa@gmail.com
michall@wetouch.dk

3

Bibo med stil
Af Eva Max Andersen

I en have i Frederikssund, står trugstadernes svar på en luksusvilla i flere
etager, med kvist, loftsrum, veranda
med gelænder og plads til 40 tavler
i to etager. Udover det omhyggelige håndværk, kan biavleren glæde
sig over praktisk indretning og ikke
mindst god arbejdshøjde.
Med en fortid som møbelsnedker har
biavler Hans Thusen Andersen fra
Frederiksund og medlem i Halsnæs
Biavlerforening, selv tegnet og bygget
et stort trugstade, hvor der er plads til
20 tavler i bunden og mulighed for at
udvide med to 12 x10 magasiner oven
på.
”Jeg tænkte, at det måtte kunne gøres
på en smartere måde, og så kan jeg
godt lide at have sådan et byggeprojekt
at hygge mig med i vintermånederne”,
forklarer Hans. Hans har været biavler i fem år og har både trugstader og
almindelige stabelstader.
Det store stade er naturligvis isoleret
med 50 mm flamingo, der er udluftning i loftet, så der ikke opstår fugt,
og udluftningen foregår selvfølgelig
via husets skorsten. Huset kan lukkes
op fra siden, så man kan arbejde i en
fornuftig højde. Sidst men ikke mindst
kan hele taget skydes til side. Taget er
med rejsning, bygget med ti hjemmelavede spær i ministørrelse.
Udover en meget pompøs indgang
med veranda og lille gelænder, er der
også en lille bagindgang. Da bierne
foretrækker at bo bagerst i stadet, bruger de mest den lille bagindgang.
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Foto Eva Max Andersen: Der er ikke sparet på detaljerne i
Hans Thusen Andersens svenskrøde trugstabelstade.

Foto Eva Max Andersen: Trugstadet kan nemt åbnes fra siden, og det står på ben, der løfter op i en fornuftig arbejdshøjde. Samtidig kan hele taget skydes til side, så det ikke er i vejen, når der arbejdes.

Foto Eva Max Andersen: Når stadet åbnes fra siden er der
plads til at placere to almindelige 12x10 magasiner, når der
skal udvides

Foto Eva Max Andersen: Her ses loftet og den meget fine tagkonstruktion med hele ti små minispær. Der er tre huller til
udluftning i loftet, som sikrer et godt indeklim.

5

Halmkuben har det godt
Så er der igen gang i vores halmkube i skolebigården. Den bebos af en sværm,
som vi fangede i sommers, og som nu har etableret sig godt i kuben. Tanken
med halmkuben er at se, hvor længe bierne kan overleve uden nogen form for
varoabekæmpelse. Den sidste familie, som boede der, overlevede i knap fire år.
For at holde lidt på varmen er kuben er isoleret med et lag komøg, som man
gjorde det i gamle dage.

6

7

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.

Tak for opmærksomheden
Tusind tak til GRAB for opmærksomheden til min 75 års fødselsdag den
8. oktober 2014. Samtidig også en stor
tak for opmærksomheden da vi havde
guldbryllup i juli måned.

Tag en lille flaske eller et glas med, så kan oxalsyren købes af Per for 5 kr. /
familie.
Foredrag om dronningeavl
Uge 45 – nøjagtig dato vil blive meldt ud
Kom og hør en af Danmarks største biavlere Keld Brandstrup fortælle om
dronningeavl og sin biavl i øvrigt.
Det foregår på Kildegården. Hvilket lokale vil også blive meldt ud.

Hilsen
Kirsten og Erling
Hvalsø

Messer og markeder
Fremover vil Martin Hansen fra bestyrelsen administrere deltagelsen på de
messer og markeder, som GRABs medlemmer bliver opfordret til at deltage i.
Er du interesseret i at høre nyt om messer og markeder, hvor det ofte er muligt
at sælge honning, så send en mail til Martin på: mh@herfolge-entreprenor.dk
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Til kamp mod bipesten
Af Eva Max Andersen

I augustnummeret af Tidskrift for Biavl kan du læse om en stigende forekomst af bipest, og hvordan du kan teste om dine bier er ramt. Vores egen
biinspektør Erling Bech fortæller her, hvordan du kan forebygge overhovedet at få bipest.
”Man er ikke altid selv skyld i, at man får bipest” slår Erling fast. Den hyppigste måde bipest spredes på er fra biavlere, som ikke passer deres bier ordentligt,
og de fx har for lidt foder. Har du sådan nogle bier tæt på, risikerer du, at de
går på rov i dine bier, og på den måde spreder sygdom.
Muligvis er der et enkelt tilfælde af bipest i vores område, men ellers er Roskilde og omegn, efter Erlings kendskab, så heldig at være gået fri - indtil videre.
Man kan nemlig aldrig vide sig helt sikker med bipest, og derfor er det altid en
god idé at forebygge angreb.

En ubehagelig oplevelse
Og ja, Erling har gennem sine mere end 50 år som bialver, også prøvet at have
bipest i sine bier. Det er over 20 år siden, og de første 2-3 år efter undgik han
helt at bruge jomfrutavler for at være sikker på at sygdommen var væk.
At bierne bliver angrebet af bipest er en ubehagelig oplevelse, da alle de angrebne bifamilier skal slås ihjel. Derudover skal alle bifamilier inden for en radius
på tre kilometer synes. Men på trods af de dystre udsigter er det alligevel meget
vigtigt at tilkalde en biinspektør, hvis du har mistanke om bipest, for jo længere
tid der går inden angrebet bliver opdaget og behandlet, jo større sandsynlighed
for at det spreder sig.
”Det er ikke en skam at have sygdommen, men det er en skam at gemme den”,
slutter Erling.

Vintertab er et dårligt tegn
Noget af det vigtigste for at forebygge, at bipest udvikler sig, er aldrig at lade
bierne overvintre på gamle tavler fra sidste år. Det er dog i orden at bruge jomfrutavler i løbet af sæsonen. Det vil sige tavler, som der har været honning i én
gang. Men har du tendens til at miste bier i løbet af vinteren, eller er der andre
tegn på, at bierne ikke er helt sunde, så skal du undgå at bruge jomfrutavler.
”Det er aldrig et godt tegn at miste bifamiler i løbet af vinteren”, siger Erling.
Oplever du vintertab, skal du altid være opmærksom, med mindre der er tydelige tegn på, at bierne er døde af noget andet, fx sult.
Rengøring
Grundig rengøring og desinfektion af især kasserne er også en god forebyggelse
mod at udvikle bipest. Selv smører Erling altid sine kasser ind i Virkon S. Det
er et desinfektionsmiddel, som du kan købe hos materielforhandlere.
”Det er en god idé at gøre, på den måde undgå man, at en infektion udvikler
sig. Det bekæmper også skimmel, og er ikke på nogen måde giftigt for bierne”,
siger Erling.
Kig godt efter til foråret
På trods af det varme efterår, forstyrrer de fleste biavlere helst ikke bierne på
denne årstid. Det bedste tidspunkt at tjekke for bipest er om foråret. Kontroller
dine bier omhyggeligt en af de første gange, du går i bierne til foråret. Gør det
gerne to gange med en uges mellemrum for at være helt sikker på, at alt er som
det skal være. Hvordan du gør det, kan du om læse i Tidskrift for Biavl, nr. 8,
august 2014.
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Børn og bier
Af Ralf Kristensen

Næsten 100 børn har i løbet af sommeren besøgt skolebigården og fået historien om bierne og deres liv.
Det startede med en børnehave, der gerne ville komme og besøge os i bigården.
De syntes dog det var meget besværligt at køre med så mange børn ind til Roskilde og så tilbage til Ringstedvej, selv om de kun bor halvanden kilometer fra
bigården. De spurgte derfor, om jeg ville komme og besøge dem i børnehaven
og tage bierne med. Det sagde jeg ja til. Da vi har jo ikke så mange små dragter,
så det var nok det bedste.
Med udstillingsstadet under armen drog jeg afsted til børnehaven. Det var alletiders. Børnene var meget glade, og bange selv om bierne var bag glas. En god
dag for biavlen trods besværet. Der var tre stuer, der skulle se bierne, med 12
børn i hver stue, i alt 36 børn og seks voksne.
Det var i juni. Siden er det blevet til mange besøg i skolebigården fra både
børnehaver, skoler og en enkelt spejdertrup, som godt kunne tage bussen– i alt
97 børn og 31 voksne
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Gartnernes Forsikring
Dansk Jordbrug

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

Biavlforsikringen dækker bistader med bifamilier
og den i bistadet værende produktion, nødvendigt
udstyr, dvs. tavler, magasiner, rammer, dronningegitre og pladegitre. Biavlsforsikringens dækninger gælder også for udebigårde overalt i Danmark:
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
Produktionsudstyr og lager af honning,
sukker, voks, emballage, etiketter mv. mod:
Brand, indbrudstyveri og vandskade
For momsregistrerede biavlere kan der
tillige tegnes Driftstabsforsikring
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www.garfors.dk
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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
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Afsender:
Gl. Roskilde Amts Biavlerforening
Gadesvinget 6
2270 Greve

