December 2015 Nr. 5 Årgang 32

HONNING MAGASINET
Medlemsblad for GL. Roskilde Amts Biavlerforening

Kalender:
Søndag 27. december kl. 13.00 - Oxalsyredrypning i klubhuset

1

Gl. Roskilde Amts Bialverforening

Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelse og udvalg med flere
Hans Janstrup
Formand
Gadesvinget 6, 2670 Greve
janstrup@hotmail.com
4361 2606

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

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

Lars Slyngborg
Skolebigård,
Aggerupvej 12, 4330 Hvalsø,
lars.slyngborg@gmail.com
29891337

Sten Legene
Sekretær
Svenstrupvej 6,
4130 Viby Sjælland,
smlegene@gmail.com
30201782

Udvalg
Forretningsudvalg: Hans Janstrup

Dyreskueudvalget: Hans Janstrup,
Michall Cadovius

Aktivitetsudvalg: Ralf Kristensen

Skolebigårdsudvalg: Ralf Kristensen*, (*Udlån af
grill, håndslynge og bidragter)

Fagligt udvalg: Mogens Larsen, Michall Cadovius
Undervisningsudvalg: Ejlif Larsen

Honningmagasinet
Udgives af Gl. Roskilde Amts
Biavlerforening
Gadesvinget 6
2270 Greve
Bank
Spar Nord, Svogerslev
Reg.nr.: 930
Kontonr.: 6500770722
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Deadline for næste nummer
Slut januar 2016

Som der tidligere er skrevet, måtte vi i bestyrelsen ud at kigge efter en ny
container.Tovholderne, samt Sten og Hans fra bestyrelsen har brugt en dag til
at rydde op og omarrangere vores grej, så alt hvad der skal bruges i stadeområderne nu står overskueligt i nyindkøbte reoler i den nye container. Det gør det
meget nemmere at orientere sig om, hvad vi ligger inde med, og hvornår der er
brug for nye indkøb.
Planlægningen af næste års begynderundervisning samt aftenerne i bigården er
startet, og når de sidste brikker er lagt, vil der på vores hjemmeside blive orienteret herom.

Glædelig jul til alle
Hans Janstrup, formand

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
E-mail
grab@roskildebiavl.dk

Sæsonen er nu vel overstået. Der var stor ros fra begynderne til tovholderne og
underviserne for deres indsats i løbet af året.

Der er nogle stykker, der har meldt sig som hjælpere, hvis et medlem havner i
en situation, hvor sygdom eller andet forfald (ikke ferie!!) gør, at man ikke kan
passe sine bier i en periode. Vi kan snildt bruge nogle flere, så vi får en større
geografisk dækning, så der ikke skal køres for langt. Henvend jer til Hans, hvis
I har overskud til at hjælpe andre.

Æresmedlem
Erling Bech, 4330 Hvalsø.

Redaktionsudvalg: Eva Max Andersen, Michall
Cadovius

Af formand Hans Janstrup

Giv os dit bedste

Vær med til at gøre Honningmagasinet bedre.
Send os dit bedste billede, en god historie eller bare
en god idé. Det vil blive meget værdsat.

Hilsen Redaktionen

Eva Max Andersen evamaxa@gmail.com
Michall Cadovius michall@wetouch.dk
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Stor gedehams på honningrov
Af Eva Max Andersen

Da biavler Ove Olsen en morgen i september var for at til sine bier, var
stadet dækket af gedehamse. Tre dage senere var alt væk – gedehamse, bier
og foder.
Ove Olsen er ny biavler startet i 2015, og hans to stader havde det godt. De
var blevet fodret, varroabehandlet og havde fået en ny dronning. Men desværre
varede idyllen ikke ved. En morgen omkring 1. september var staderne mere
eller mindre dækket af flere 100 gedehamse.
”Jeg blev overrasket og så gal, at jeg begyndte at stå dem ihjel med de bare hænder”, fortæller Ove.
Men der var ikke meget at gøre.
”Det var som om de stod i kø for at komme ind, og hente en bi, bide hovedet
af den og flyve væk”. Gedehamsene havde også stoppet adgangen til foderet, så
bierne i hvert fald ikke kunne komme til det.
Når gedehamsen havde været inde og fylde maven med foder fløj den væk med
en død bi. Den fløj op i en spiral og forsvandt. Selv om Ove prøvede af følge
dem til boet, var det helt umuligt. Det tog cirka tre dage, så var begge stader
tømt for både bier og foder.
I første omgang troede Ove det var en biulv, men efter en snak med andre biavlere, fandt de ud af at det måtte være den store gedehams.
Ove er naturligvis ærgerlig og ked af at have mistet sine bier, men han har ikke
mistet modet og starter forfra igen til foråret. Til næste år vil han sørge for at
lukke det meste af flyvespalten, når han har fodret, for at gøre det nemmere for
bierne at forsvare stadet.

Desværre glemte Ove at tage billeder i alt gedehamsepostyret, men her er et
billede af den store gedehams fra en felthåndbog om Vesteuropas insekter.
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Stor Gedehams
Vi har her i landet 7 forskellige arter af gedehamse. Hos den store gedehams
Vespa crabro bliver arbejderne op til 2,5 cm lange. Gedehamsesamfundene er
på vore breddegrader et-årige. De går hvert efterår til grunde. Det er kun nogle
befrugtede dronninger fra hvert bo, der overvintrer. Stor gedehams foretrækker
hule træer, skorstene og hulmere, og kan modsat de andre arter godt finde på at
bruge det samme bo flere år i træk.
Dronningerne kommer normalt frem fra vinterdvalen midt i april, og går i
gang med at bygge sit eget bo. Dronningen passer selv det første kuld larver,
men når de efter en månedstid er kommet på vingerne, koncentrerer hun sig
om æglægningen. De nye arbejdere tager sig af at bygge boet større, pusle om
larverne og hente føde. Larverne fodres overvejende med fluer og andre flyvende insekter, men også med kød fra ådsler. De voksne lever mest af sukker i form
af blomster-honning, bladluseekskrementer og lignende søde sager.
Hen på højsommeren bygges der et antal større larveceller, og her opfostres de
nye dronninger og hannerne. De flyver ud på bryllupsflugt, hvorefter hannerne
dør. De nye befrugtede dronninger opsøger beskyttede steder for at overvintre.
Der kan komme nogle hundrede dronninger fra hvert bo.
Hen på efteråret går pasningen af larverne i stå, ofte bliver de ligefrem kastet
ud eller ædt af arbejderne, som fra nu af lever en drivertilværelse, indtil frosten
tager dem. Det er på denne årstid at de begynder at blive irriterende ved morgenbordet, på jagt efter alt fra syltetøj til leverpostej.

Gedehamsens bo
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Gl. Roskilde Amts Biavlerforenings Voksklub
indkalder til ordinær generalforsamling
Mandag den 14. marts 2016
Kl. 19.00 i Klubhuset
Ringstedvej 79, 4000 Roskilde
Dagsorden ifølge vedtægterne,
kan løbende læses på www.voksklubben.dk
Medlemmerne vil få tilsendt dagsorden på mail.
Har du skiftet mail i løbet af 2015? Giv os bedsked via klubbens hjemmeside.
P.b.v Hans-Erik Germuth

I dag er det obligatorisk at slå brakmarker i eftersommeren. Men hvis en landmand benytter sig af muligheden for at udnytte den braklagte jord, behøver
han ikke slå det. På den måde kan brakmarken levere føde og læ til den vilde
fauna gennem efterår og vinter.
Danmarks Jægerforbund begejstret for nye brakregler
Potentialet for en naturgevinst er stor. Sidste år udlagde danske landmænd
20.000 hektar med brak, som svarer til et areal på størrelse med Møn.
Tiltagene vækker begejstring hos Danmarks Jægerforbund, som har arbejdet
tæt sammen med NaturErhvervstyrelsen om at få øget biodiversiteten på brakmarkerne.

Minister giver bier og agerhøns bedre vilkår
på brakmarker

- De nye regler viser en ny vej for miljøpolitikken i landbrugslandet. Det her er
et vendepunkt, som vi mener, vil kunne give hele dyrelivet i landbrugslandet et
kæmpe boost fra de mindste insekter og padder, mus og småfugle til agerhøns
og harer. Det er svært ikke at være bare en lille smule begejstret, siger formand
for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen.

Eva Kjer Hansen giver nu landmænd mulighed for at omdanne brakmarker
til naturparadis for insekter, fugle og vildt. Særligt jægerne, biavlerne, ornitologerne og landbruget har ønsket reglerne for brakarealer ændret.
Publiceret 30. november 2015

Fakta
- Når en landmand tager en mark ud af sin landbrugsproduktion lægges arealet
brak. Marken skal slås en gang årligt, så den bevarer sin værdi som landbrugsareal. Hvis en landmænd pløjer brakmarken og tilsår den med en biodiversitetsfremmende frøblanding, så er det ikke længere nødvendigt at slå marken.

Information fra miljø- og fødevareministeriet

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen gør det nu lettere for landmændene at skabe bedre forhold for naturen i landbrugslandet og øge biodiversiteten
på markerne. Ministeren vil ændre reglerne for brak, så landmænd kan så biodiversitetsfremmende planter på den braklagte jord og dermed tiltrække alt fra de
mindste insekter og padder, mus og småfugle til agerhøns og harer.
- Vi skal give landmændene lyst til at lave natur. Med dette tiltag bliver det lettere for landmændene at så planter på brakmarkerne, som øger naturværdien i
det åbne land. Det er et godt eksempel på et tiltag, som gavner miljøet og giver
plads til et konkurrencedygtigt landbrug, siger miljø- og fødevareminister Eva
Kjer Hansen.

- Med de nye regler vil en landmand kunne vælge enten at tilså sit brakareal
med biodiversitetsfremmende frøblandinger i foråret eller at slå arealet i eftersommeren for at opfylde støttebetingelserne for brak. Frøblandingen skal bestå
af mindst to plantearter og skal i jorden senest den 30. april. Frøblandingen må
ikke udelukkende bestå af produktionsafgrøder (korn, raps eller majs i renbestand eller en blanding heraf ).
- Det nye regelsæt for brak er en ændring af reglerne om landbrugsstøtte for
brakarealer. Regelsættet er sendt i høring og vil træde i kraft pr. 1. januar 2016.

Eksempelvis kan landmændene så etårige blomsterurter, der tiltrækker insekter og honningbier, som fremmer bestøvningen af landmændenes afgrøder og
samtidig udgør grundlaget for hele fødekæden i landbrugslandet. For vildt som
agerhøns og harer vil de nye muligheder i brakmarkerne give bedre levemuligheder.
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Det sker:
Oxalsyredrypning
Søndag 27. 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.

Meddelse fra Bicentret
Kære kunder og venner!

Det er med stor beklagelse at vi må meddele jer at Bicentret af helbredsmæssige
årsager ophører med salg af biavlsmateriel pr. 19.12.2015.
Smelt og vask af rammer samt levering af kunsttavler fortsætter som vanligt,
men i Kelds navn – det har jo hele tiden været Keld der har smeltet og vasket
for Bicentret.
Adressen er forsat den sammen:
Reerslevvej 18B, 4291 Ruds-Vedby tlf. 40 28 28 10
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange der trofast har støttet os
gennem årene.
Hilsen
Keld og Per
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Find biavler-anakronismen i Absalons hemmelighed
Årets julekalender på DR1 bliver Absalons hemmelighed. Det er den, der handler om 12-årige Cecilie, der bor med sin familie på toppen af Magasin, og leder
efter Absalons hemmelighed i ruinerne under Christiansborg. Den er blandt
andet også optaget i Roskilde Domkirke.
I denne julekalender findes en rigtig klassisk anakronisme, som får en biavler til
at klaske sig på lårene af grin.
En anakronisme
Ifølge Wikipedia betyder anakronisme en tidsmæssig uoverensstemmelse af elementer inden for en given sammenhæng. Generelt forekommer anakronismer,
når noget fejlagtigt eller bevidst (fx. i kunstnerisk øjemed) fremstilles som tilhørende en anden tidsperiode, end det normalt tilskrives. Det kan også være en
anakronisme, når man iagttager fortiden ud fra ens egne forudsætninger, fx når
vi kritiserer andre tiders folk for at have brugt tortur. I dette tilfælde, bebrejder
vi altså dem ud fra vores egne forudsætninger, uden at tage højde for at tortur
er blevet brugt som lovligt afstraffelsesmiddel i mere end 3000 år.
Et af de mest berømte eksempler på en anakronisme er fra Shakespeares Julius Cæsar, der indeholder et mekanisk ur, en opfindelse der først så dagens lys
hundredvis af år efter Cæsars tid.
Så tag børnene eller børnebørnene og nyd årets julekalender, mens du leder
efter, den i biavlssammenhæng, sjove anakronisme.
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Honningkager

(20-40 stk alt efter størrelse)
250 g
250 g
1 stk
1 tsk
1 tsk
1 tsk
½ tsk
½ tsk
½ tsk
100 g

Honning
Rugmel (eller spelt-/hvedemel)
Æggeblomme
Potaske
Hjortetaksalt
Kanel
Revet muskatnød
Stødt ingefær
Stødt allehånde
Mørk chokolade til pynt

Ælt mel og honning ældes sammen til en fast dej (varm evt. honningen til flyden så den er nemmer at ælde sammen). Kom dejen i en frostpose og læg den
på køl i mindst 1 uge.
Smuldr den hårde dej ned i en skål. Kom æggeblomme, potaske, hjortetaksalt
og krydderier ned i skålen og ælt dejen sammen. Sæt den på køl til næste dag.
Drys lidt mel på bordet og rul dejen ud til ca 5 mm’s tykkelse. Stik ud til små
eller store honningkager. Kom dem på en plade og bag dem på næstøverste rille
ved 200 grader i 5-8 minutter (igen efter størrelse). Lad kagerne afkøle på en
rist og pensl dem med mørk chokolade.
Spis til du får ondt i mavsen, men husk at honningkager kun bliver bedre af at
blive gemt nogle dage i en kagedåse.
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700 bistader på en klippevæg
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

I Shennongjia Nature Reserve i det centrale Kina, har biavleren mere end
almindelig svært ved at besøge sine bistader, de hænger nemlig på en næsten
lodret klippevæg. Hele 700 små træstader. Teorien bag den specielle placering
er, at det på bedste vis efterligner biernes naturlige habitat. Og kineserne vil
gerne tiltrække så mange bier som muligt.
Læs mere her: http://ecowatch.com/2015/09/30/beehives-help-honeybee/

Australsk opfindelse tapper honning direkte fra stadet
Slut med besværlig høst af honningtavler, mens bierne flyver stressede omkring
og efterfølgende voksskrælning, slyngning og masser af rengøring. Nu har to
australske biavlere nemlig opfundet stade og tavler, hvor man tilslutter en slange, drejer på et håndtag og honningen løber direkte ned i glasset.
Man behøver ikke forstyrre bierne og en hel masse arbejde er sparret. De to
avlere understreger dog at man selvfølgelig stadig skal gøre alt det man i øvrigt
skal med sine bier, som at sikre sig at de er sunde og har det godt og behandle
dem mod mider.
Se videoen om honeyflow på http://www.honeyflow.com/

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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LAV DINE EGNE VOKSLYS
- det er nemt og sjovt for både
børn og voksne

Vi har mere end 500 forskellige lysforme på lager.
• Stort sortiment i dekoration
• Voks i forskellige farver
• Væger i alle størrelser
Se det store udvalg på webshoppen
- vi sender fra dag til dag

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
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Afsender:
Gl. Roskilde Amts Biavlerforening
Gadesvinget 6
2270 Greve

