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På de sidste bestyrelsesmøder har vi diskuteret, hvad der er foreningens hovedformål. Honningproduktionen var begyndt at fylde meget og lægge beslag på
mange ressourcer. Og er det egentlig det vi vil? Den diskussion endte hurtigt
ud med en bred enighed om, at vores primære formål er at formidle viden om
biavl, som der også står i vores vedtægter. Det gøres i forbindelse med begynderkurser og åben skolebigård.
Vi har også snakket om at udvikle en ”udstillingspakke”, som medlemmer kan
låne, hvis de vil deltage i forskellige events eller markeder, hvor biavlen bliver
præsenteret. Indhold og perspektiver på dette præsenteres på generalforsamlingen. Budget til arbejdsgruppen er 4.000 kr.
Det betyder også, at vores honningproduktion ikke skal være større end det,
den nu bliver, når vi skal kunne introducere forskellige stadetyper og slyngning
og tapning af honning. Derfor vil vi fremover højst have to stader i hvert stadeområde.
I lyset af dette arbejder vi i bestyrelsen videre på, hvordan vi bedst og billigst
løser problemet med pladsmangel i klubhuset.

Æresmedlemmer
John Lissner, 4320 Lejre, Erling Bech, 4330 Hvalsø.
Udvalg
Forretningsudvalg: Hans Janstrup, Bjørn Kallenbach

Af Hans Janstrup, bestyrelsesformand

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

Til sidst et spørgsmål om kontingentet. Et medlemskab af GRAB er et familie-/
bopælskontingent. I forbindelse med begynderkurserne har vi fået et spørgsmål
om, hvad det omfatter. Svaret er: to personer fra samme bopæl. Det vil sige, at
to personer fra samme bopæl kan deltage i begynderkurset på ét kontingent.
Begynderkurserne starter lige om lidt, i slutningen af februar. Med det har vi
også fået cirka 30 nye medlemmer. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle
de nye medlemmer velkommen. Vi glæder os til at møde jer.
Den 16. marts har vi generalforsamling, hvor vi håber at se så mange som
muligt.
Se dagsorden på side 8

E-mail
grab@roskildebiavl.dk
Deadline for næste nummer
20. marts 2015
Udsendes midt i april
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Godt på vej med begynderpakken
Er du en af de kommende biavlere, der om lidt starter på begynderkurset,
så skal du måske også investere i en bunke biavlsudstyr. Hvad du præcist
skal vælge afhænger af, hvad du vil.

Ifølge Per kan du sagtens købe styropur-stader, da de er lige så gode som
readan-stader. Eneste ulempe er, at de skal males, men til gengæld sparer du
nogle penge. Og der er jo værd at tage med.

Du kan vælge at gøre den helt store investering og starte stort op med 2-3
familier.
”Men til en start kan man sagtens nøjes begynderpakken og en enkelt bifamilie”, siger Per Kristiansen, der er medejer af Bicentret i Ruds Vedby og har været
biavler i 20 år, med op til 220 bifamilier.

Derudover har du også brug for et ilodningsapparat, til at sætte voksen i
rammer, med mindre du selv kan bygge et eller låne dig frem. Det koster cirka
1000 kr. Derudover er der det løse, i form af spande, glas, foder inden sæsonen
er forbi. Men så kan du forhåbentlig også sælge lidt honning.

Hellere en stor end to små
Hvis du kun starter ud med en familie, kan det dog være en god ide at lave en
aflægger omkring Sankt Hans. Så har du noget at stå imod med, hvis den ene
familie skulle dø i løbet af vinteren. Derfor anbefaler Per også, at købe en stor
velvoksen familie på 10 rammer.
”Det kan meget bedre betale sige, end to små. En god stor familie koster ca.
1500 kr., hvis du så skal lave en ny familie, skal du også have en dronning til
380 kr. Men så har du også høstet honning”, forklarer Per. Køber du to små
familier på tre rammer til cirka 750 kr. stykket. Har du næsten de samme
udgifter og vil højst sandsynligt ikke høste så meget honning som med en stor
familie.
Husk ALTID sundhedsattest ved køb af bier, ligegyldigt hvad sælger siger, skal
der følge en sundhedsattest med bierne, og det er sælgers ansvar at udstede en.
7000 plus det løse

Pas på hvis du køber brugt
Er en investering på over 7000,- ved at tage pusten fra dig, så kan du med lidt
omhu godt købe noget af udstyret brugt.
Det er dog vigtigt og ikke mindst et lovkrav, at det er ordentlig rengjort for at
undgå at sprede sygdomme. Derfor skal du som hovedregel ikke købe brugte
trugstader, eller opstabling i træ. Bipestsporer trænger op til 3 cm ind i træet,
og kan ikke gøres ordentligt rent. Køber du brugte træstader, og har der været
pest i før, er der stor sandsynlighed for at du køber rigelig med pestsporer til at
smitte den familie, du selv sætter i. Per er biinspektør og underviser på kyndig
biavlerkurset, og han har set mange sådanne tilfælde gennem tiderne.
”Og det er jo en ærgerlig måde at starte sin biavlerkarriere på”, siger Per. ”Hvis
du endelig skal købe brugte trugstader, skal det være med bier, og der skal have
været bier i det i flere år. Så køb det helst af folk du kender eller får anbefalet af
underviserne på begynderkurset, de kan stå inde for dem, de anbefaler”, slutter
han.

For at lave en ekstra familie har du brug for et ekstra stade og måske ekstra voks
og rammer. Du behøver dog ikke købe et helt stade, men kan nøjes med en
ekstra top og bund og et enkelt magasin.
Regnestykket ser så sådan ud:
Begynderpakke:
Bifamile:		
Ekstra voks:
20 ekstra rammer:
Top, bund, magasin:
Ny dronning:		
I alt:			
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3500,1500,500,200,700.380.6780,5

Købe-sælge-byttedag
Du kan være heldig at finde brugt biavlsudstyr på Den Blå Avis eller lignende,
men pas på med kvalitet og renhed. Dem der sælger gennem Den Blå Avis, kan
ofte ikke få solgt det på anden måde. Så tag en erfaren biavler med på råd, før
du køber. Du kan som nybegynder komme til at købe noget ubrugeligt, og det
er ærgerligt at starte op på. Du kan ofte også købe noget hos materielforhandlere. Eller du kan møde op til GRAB’s købe-sælge-byttedag i foråret. Her kan du
være heldig at gøre en god handel.
Lån en slynge
Det sidste du ikke kommer uden om er en slynge. Den kan du dog sagtens låne
dig til i starten. GRAB udlåner gerne sin slynge. Vil du købe en, så koster den
billigste slynge godt 2.500 kr., men pas på med at købe en for lille slynge. Det
bliver du hurtigt træt af, det skal som minimum være en firesoldsslynge. Det er
også vigtigt, at den er af rutsfrit stål. Der findes billige slynger med elektrogalvaniseret kurve, men de kan ikke tåle syren i honningen og bliver ødelagt. En
rustfri stålslynge vil til gengæld holde resten af dit liv.
Du kan med stor fordel købe en brugt slynge, men de er meget svære at få fat
på, da de går hurtigere end varmt brød.
Stort held og lykke til alle nye biavlere, og husk at du altid kan få gode råd i
skolebigården.

Foto: Eva Max Andersen
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GRABs ordinære generalforsamling
Gl.Roskilde Amts Biavlerforening indkalder til generalforsamling
mandag d. 16. marts 2015 kl.19.00
på Kildegården, Helligkorsvej 5 i Roskilde
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent og to stemmetællere.
Bestyrelsens beretning om foreningens drift til godkendelse.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse.
Fastsættelse af honorar til bestyrelsen.
Fremlæggelse af bestyrelsens visioner samt handlingsplan.
Indkomne forslag.
Fremlæggelse af budgetforslag for det indeværende regnskabsår.
Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår.
Valg af:
a. Bestyrelse.
b. Suppleant.
c. Revisorer.
10. Eventuelt.

En jetstrøm fra vingerne fortæller vejen
Af Eva Max Andersen

De fleste af os biavlere ved godt, at den bi der har fundet et godt sted at hente
mad, kommer tilbage til stadet for at fortælle de andre om det. Det gør den ved
hjælp en særlig dans. Men hvordan bærer de sig egentlig ad med at se dansen i
det mørke stade?
Svaret er, at det gør de ikke. Det er derimod en luftstrøm fra vingernes svirren,
en jetstrøm, der er hovedsignalet, når bierne opfatter retningen til ny føde.
Jetstrømmen fejer hen over de andre bier i takt med bagkroppens bevægelser.
Lidt ligesom en lysstråle fra et fyr fejer hen over vandet. Luftstrømmen kan
bierne høre eller mærke, og det fortæller dem hvad retning de skal flyve i. Læs
mere på: http://ing.dk/artikel/dancer-dark-39757.
Det er professor Axel Larsen, som i 2001 kunne afsløre dette resultatet af sin
forskning på området. Det er ham, som også er kendt for at bygge en elektrisk
messingbi, som han sendte ind i kuben for at blive klogere på biernes dans.

Vi starter med spisning kl. 18. Menuen står på forloren skildpadde med 1 æg
og Gule ærter
Det koster 85 kr. inklusiv én øl eller vand og en snaps.
Du tilmelder dig ved at sende en mail til Ralf på ralf33@live.dk eller ringe på
22 26 98 32, senest den 14. marts

Åbning af skolebigården
Tirsdag 21. april 2015
Kl. 18.00 åbner vi bierne
Kl. 19.00 er grillen klar
GRAB giver pølser og brød, resten tager i selv med.
Øl og vand kan købes. Kaffe og te giver GRAB
Hvis du har lyst, er du meget velkommen til at bage en kage.
Venlig hilsen
Aktivitetsudvalget
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Honning i maden fra morgen til aften
Har du lyst til at prøve kræfter med lidt alternative opskrifter, så besøg Ditte
Ingemanns madblog thefoodclub.dk. Ditte bruger mange lidt anderledes ingredienser. I alle disse opskrifter er der brugt honning, men du kan finde mange
flere spændende opskrifter på thefoodclub.dk. Opskrifter og billeder er venligst
stillet til rådighed af Ditte Ingemann.
Start dagen med grove scones med hasselnødder og quinoamel
Ingredienser:
• 150 g fuldkornsrismel
• 100 g quinoamel
• 100 g koldt smør
• 2 spsk. honning
• 1 dl mandelmælk (el. alm. mælk)

•
•
•
•
•

1 æg
1 spsk. bagepulver
1 nip salt
50 g hasselnødder
1 æg til pensling

Tænd ovnen på 200 grader. Bland rismel og quinoamel sammen i en skål.
Smuldr det kolde smør i melblandingen. Pisk honning, mandelmælk og æg
sammen, og hæld det i dejen sammen med bagepulver, salt og grofthakkede
hasselnødder. Ælt dejen sammen – når dejen er samlet, rulles den til en aflang
pølse, deles i 12 stykker, som formes til små runde scones (6 cm i diameter), og
sættes på en bageplade med bagepapir.
Pensl dem med sammenpisket æg og drys med finthakkede hasselnødder. Bages
ved 200 i ca. 18 minutter, eller indtil de er gyldne.
Tip: Prøv at tilsætte en smule frosne bær til dejen, fx hindbær, blåbær eller
brombær – det giver en dejlig sødlig smag.

Foto: Ditte Ingemann

10

11

Til frokost er der grøn speltsalat med honning
Ingredienser:
• 2,5 dl perlespelt
• 4-5 spsk. mandler
• 100 g rucola
• 100 g friske blåbær

Dressing:
• 2 spsk. olivenolie
• 1 tsk. honning
• 50-65 g feta
• saft fra ½ citron
• salt og peber

Skyl speltkernerne grundigt og kog dem i letsaltet vand i ca. 10 minutter – de
må gerne have en smule bid. Rist mandlerne på en tør, varm pande indtil de
tager en smule farve. Tag dem af varmen og hak dem groft. Hæld den færdigkogte spelt i en sigte, og lad den køle og dryppe af. Skyl rucola og blåbær, og
vend det sammen med den afkølede perlespelt.
Pisk olivenolie og honning sammen, og smuldr feta deri. Rør citronsaft, salt og
peber i dressingen, og fordel den over salaten. Drys med hakkede mandler, og
smag salaten til.
Tip: Du kan sagtens bruge couscous eller perlebyg til salaten i stedet for spelt.

Skal du udvide din biavl i år?
- så prøv det kendte Tappernøje stade
s
ore
kv
Tje bshop
we

Vi har udviklet et ny bistade, som specielt er egnet for
biavlere, som har problemer med at løfte tunge magasiner.
Stadet er meget behageligt at arbejde med.
Danskproduceret og fremstillet i det miljøvenlige EPS materiale.

Tappernøje stadet fås i Norsk Mål, Lavnormal og 12x10
i farverne grøn og hvid

Tappernøje stadet
- TAG MED 2 RUSTFRIE TAGCLIPS Udformet så
der nemt kan ligge forårsfoder under.
- DÆKPLADE i gennemsigtigt glasfiber. Tåler
kogning og hedvandsrensning.

Komplet
stadetilbud

FRA 870,- KR.

- FODERPLADEN er lavet ekstra tyk og bøjer
ikke.
- MAGASINERNE er fremstillet i den hårdeste
type styropor. Indvendig er magasinerne ekstra
glatte, hvilket letter rengøring.
- BUNDEN er meget stærk og har varroaskuffe
med ekstra tyk og rengøringsvenlig bundplade.

Ekstra
magasiner
FRA 190,- KR.

UNIK BÆRELISTE
- som ikke skal fastgøres. Det betyder,
at listen aldrig falder af og du kan derfor
nemt skrabe og rengøre den.

Vi sender fra dag til dag

Det er nu du skal bestille dine
BIFAMILIER OG DRONNINGER
Buckfast, italienere
og carnica
dronninger leveres
fra starten af maj.

Overvintrede bifamilier
på NM og 12x10

med ung befrugtet
dronning.
Til levering i APRIL

Bestil dine
dronninger NU

1400,- kr.

Dronninger fra 244,- kr.
Åbningstider:
Man.- fre.......8-17
Lørdag......... 8-12
(Tirsdag lukket)

BIHUSET

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

www.bihuset.com

Foto: Ditte Ingemann
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Slut dagen af med en helt speciel kage
Søsters blomkålskage med citrus, selvom kagen er lavet primært af blomkål, så
smager den på ingen måde af kål. Den har en dejlig mild smag og blød konsistens. Til opskriften bruges agar agar, som er en geleagtig substans, der hovedsagligt bliver brugt som fortykningsmiddel. Agar er naturligt forekommende og
udvindes af cellevæggene af nogle arter af rødalger eller tang. Agar agar sælges i
pulverform og er kraftigt stivende, så det er vigtigt at afmåle mængderne nøjagtigt.
Creme:
• 400 g blomkål
• 2,5 dl kokosmælk
• 1 tsk. ren vaniljepulver
• 4 spsk. honning
• Skal fra 1 økologisk citron
• Skal fra 1 økologisk appelsin
• Saft fra 1 citron
• ½ tsk. agar agar

Bund:
• 150 g nødder, fx hasselnødder,
mandler el. valnødder
• 40-50 g blødt kokosolie
• 4 bløde dadler, uden sten
• 15 g kakaonibs

Skær blomkål ud i små buketter og kom det i en gryde med kokosmælk, vanilje, honning og citrusskal. Lad det simre, så blomkålsbuketterne bliver møre –
ca. 10 minutter. Kom det hele i en blender og blend indtil det får en cremet og
glat konsistens. Tilsæt agar agar og kom det tilbage i gryden, hvor det skal have
et hurtigt opkog. Tilsæt citronsaft og smag eventuelt til med mere honning –
lad cremen køle en smule af mens bunden laves.
Kom alle ingredienserne til bunden i en foodprocessor og blend det hele godt
sammen, indtil nødderne er blendet groft. Fordel bunden i en springform
(16-18 cm), beklædt med film. Tryk bunden rigtig godt ned i formen, og hæld
derefter cremen over bunden. Stil kagen, tildækket, på køl, i ca. 6-8 timer eller
til næste dag, så cremen har sat sig helt.
Inden servering kan kagen pyntes med fx. skiver af citrusfrugter eller revet
citronskal.

Foto: Ditte Ingemann
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Og vinderen blev
Til hyggemødet den 19. januar uddelte GRAB endnu en gang prisen for årets
bedste honning og årets bedste mjød.
Modsat tidligere år, hvor der kun har være 3-4 flasker mjød med i konkurrencen, var der i år hele 14.
De seks af flaskerne kom fra Susanna Hansen, som også løb med prisen for
årets bedst mjød. Det var en rønnebær-mjød, som også er en af Susannas favoritter.
Prisen for årets bedst honning gik til Knud Graaskov i Svogerslev. Det var en
forårshonning med både raps og forårsblomstrende træer og buske. Ifølge Knud
var honningen rørt meget fint og med en blød konsistens, som faldt i dommernes smag.

Foto af: Eva Max Andersen
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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

