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Formanden
har ordet

Der blev smagt, vurderet og stemt,
da flokken af selvudnævnte honning
-sommelier’er var samlet til den
årlige honning-smagningsaften.
16 smagsprøver, godt brød og to
afstemninger førte frem til kåringen
af 2014’s bedste honning.
Søren Barslunds (foto: i midten)
honning blev valgt til årets bedste.
Henrik Ernst Hansen (foto: til venstre) fik en andenplads, mens Knud
Fynby (foto: til højre) fik sin honning kåret som 3. bedst. Tillykke.

Vintermøde med begynder i biavl
Sekretariatschef for Danmarks Biavlerforening, Rune Havgaard Sørensen,
kommer til Hørsholm den 28. januar for
at fortælle om sig selv og sin rolle i DBF.
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Rygtet siger, at han har
han været på begynderkursus i biavl, og at han
vist nok har bestået.

Rune blev sekretariatsleder for godt et år Rune skal først og fremsiden, og det på trods af, at han aldrig har mest fortælle os, hvad vi
får for kontingentet til
været biavler.
DBF og hvad glæde hobTil gengæld ved han alt om blomstergart- bybiavlere i Nordsjælneri, ligesom har han slået sine folder i
land har af, at Hørsholm og Omegns Bien række grønne organisationer.
avlerforening er medlem af DBF.

I dette nummer

Tilbud til undervisere

♦ Vintermøde med Rune
Havgaard
♦ Vokseværk kræver plan
♦ Styr på varroamiderne ?
♦ Tilmeld dig arbejdsgruppe
♦ Thymol og bi-kollaps
♦ Varroa har bidt sig fast

Danmarks Biavlerforening holder
kursus i Vejen lørdag den 7. marts,
hvor der står markedsføring, bistik,
allergi, biernes sundhed, biernes
bestøvning og ”Kokkens hemmeligheder” på programmet.
Fripladser til tre aktive i foreningen. Meld straks din interesse !

Vores kære biavlerforening fortsætter med at vokse. Her ved årsskiftet
nåede medlemstallet op på 132.
I 40 tilfælde er der tale om familiemedlemskaber, hvor mindst to er
aktive biavlere. Så reelt rundede vi i
år 175 medlemmer.
Det er forklaringen på, at vi er ved
at sprænge rammerne. Vi har svært
ved at være i skolebigården, når der
sker noget stort. Ja bare det at leve
op til interessen for at gå på begynderkursus, er en udfordring i sig
selv.
Det er forklaringen på, at foreningen
inviterer til medlemsmøde og workshop den 2. marts.
Hvad gør vi? Skal vi bygge en større
bipavillon? Skal vi bygge en ny og
større pavillon et andet sted? Skal vi
undervise flere aftener — og/eller
flere steder. Skal vi dele foreningen
op i flere sektioner ? Ja, hvad er dit
svar ?
Bestyrelsen glæder sig til at se dig
mandag den 2. marts i Fritidshuset i
Rungsted. Se opslaget inden i bladet.
Godt nytår

Velkommen til
nye medlemmer
Jan Lindahl, Bakkeallé 3 Hørsholm
Benny & Anne Grete Syberg,
Højeloft Vænge 45, Værløse

Se program i Tidsskrift for Biavl

KOM TIL FØRSTE VINTERMØDE DEN 28. JANUAR KL. 19:30

Har I styr på
VARROA-MIDERNE?

VOKSEVÆRK KRÆVER PLAN
Deltag i workshop om foreningens vokseværk
I forlængelse af sidste generalforsamling har bestyrelsen drøftet foreningens vokseværk. Det er egentlig
en positiv udfordring, men vores
rammer er måske ikke helt egnede.
Bestyrelsen står derfor med et antal
spørgsmål, måske nogle svar, men
vi ønsker medlemmernes deltagelse
i en prioritering.

skal lave en aflægger (en underafdeling af HOBF)? Om vi skal lave en
ekstra skolebigård, eller en helt ny
skolebigård med bedre rammer? Om
vi skal gøre noget mere for at uddannelse instruktører osv., osv. ?
En åben drøftelse af muligheder
med fordele og ulemper er vores
foreløbige løsning.

Med over 150 medlemmer er vi én
af landets største lokalforeninger,
men vi magter kun at uddanne ca.
25 nye biavlere årligt. Teoretisk er
kapaciteten måske til 40-50, men
der er ikke rigtig plads i skolebigården, når der også skal være medlemsmøder, dronningeavl mv. Det er
heller ikke enkelt at hverve frivillige
instruktører og hjælpere.

Derfor indkaldes alle, der ønsker at
bidrage, til et medlemsmøde - en
workshop - hvor alle sten ønskes
kastet op i luften, og hvor bestyrelsen kan beriges med så godt et beslutningsgrundlag, at der efterfølgende kan arbejdes målrettet videre.

Skolebigårdens reinvationsbistade har
mange mider. Efter behandling med myresyre faldt der 100 mider ned. Reinvartionsstadet indgår i et landdækkende undersøgelse, som foreningen er med i.
I det lange lune efterår ynglede bierne i
mange måneder, og det samme gjorde varroa-miderne. Derfor faldt der 350 mider
ned efter oxalsyrebehandlingen. Jeg har talt
det naturlige nedfald helt frem til nytår og
indrapporteret til Danmarks biavlerforening. Resultatet var tre mider hver dag i
naturlig nedfald. Det er lidt højt, så der skal
holdes øje med bierne til foråret for at undgå, at de pådrager sig alle mulige virussygdomme som følge af varroa midebelastningen.
De øvrige bifamilier i skolebigården med
indskud efter oxalsyre behandlingen, havde
et nedfald af varroamider på mellem 150
og 500 stk. Det er også et højt antal, så vær
ekstra opmærksom til foråret og behandl
eventuelt med oxalsyre eller mælkesyre til
foråret.
Sam

Workshoppen gennemføres:

Mandag d. 2. marts kl. 19:30 i Fritidshusets Foredragssal i RungSpørgsmålet er, om HOBF skal leve
sted. Vestre Stationsvej 12, 2960
op til sin størrelse og uddanne flere?
Rungsted.
Om vi evt. skal sværme (opsplittes i
to eller flere lokalforeninger). Om vi Vi ser frem til din deltagelse.

Bi med mide på ryggen

Hørsholm og Omegns Biavlerforening
Formand:
Ole Michael Jensen, Enghave 21C, 2960 Rungsted Kyst, tlf.: 45 57 16 59 olemichjensen@gmail.com
Kasserer:
Bjarne Sørensen, Rødlersvej 46, 2990 Nivå, tlf.:49 147419. pernilleogbjarne@privat.dk. Bank: 1329 0290 051747.
Øvrig bestyrelse: Jens Blume Larsen, Peter Hørning, Kirsten Wielandt, Hans Kjærgaard og Ole Sam Nielsen (BI-Sam).
Kyndige biavlere: Kyndige biavler e kan syne bifamilier og udstede sundhedsattester i for bindelse med flytning. Kun bifamilier , der er synet må
flyttes til en anden bigård. Foreningens kyndige biavler er:
Ejner Olsen (61 26 04 56 / mur er .olsen@mail.dk), Bjarne Sørensen (49 14 74 19, 38 14 21 12 pernilleogbjarne@privat.dk ), Peter Hørning (48 18
88 90 / peter.gabriela@mail.dk) , Ole Sam Nielsen (48 25 46 93 / bisam@post.tele.dk), Peter Talmark ( 21 64 01 40 / talmark@hotmail.com), Søren
Wium-Andersen (51 78 91 15 / wium-a@get2net.dk) og Jens Blume Larsen (61 69 49 95 / jensblume@hotmail.com ) og Finn Steno Thygesen, (48 17
02 20, 21 72 09 61 / bifinn@hath.dk)

Skolebigård:
Vintermøder:

Bipavillon og bistader i Rungsted Hegn, bag skovløberhuset for enden af Sdr. Jagtvej.
Mødelokalet, Kammerrådensvej 15 i Hørsholm – lige vest for gågaden. (Sidste møde er januar-mødet, da kommunen har solgt stedet).

Mail: info@horsholmbiavl.dk Hjemmeside: www.horsholmbiavl.dk

Total
kollaps

greb.
Lise Lotte er ikke bekendt med, at
der sprøjtes i nærheden af hendes
bigård. Tværtimod, dyrker naboen
de jorde, der støder op til Lise Lottes bigård, biodynamisk.

Lise Lotte C. fik sig en fæl
overraskelse, da hun skulle give
oxalsyre i november. Da hun
kiggede ned i bi-staderne, var
alle bierne væk.
Overraskelsen var så meget desto større i lyset af, at begge familier var store, da de blev indvintret i august. Lise årsagen til CCD. En underbygget teori
Lotte har brugt thymol til myresyrebe- siger, at en ny type sprøjtemidler, som
kæmpelsen i august.
indeholder kunstig nikotinstof (neoOm det er forklaringen, er ikke til at nicotinoider) ikke blot lammer nervevide, men mest af alt ser det ud til, at systemet hos skadedyr, men også får
bier til at miste orienteringsevnen.
Lise Lottes bifamilier er blevet ramt
af det, man kalder Colony Collapse
Disorder (CCD), og netop er kendetegnet ved, at bierne ikke kan finde
hjem.
Det var netop hvad Lise Lotte kunne
berette. Staderne var helt tomme. Ingen døde bier i bunden af stadet, og
ingen døde bier på tavlerne, som når
bifamilierne er ramt af sygdom eller
har manglet foder.
Der hersker stor usikkerhed omkring

Spørgsmålet er derfor, om thymolen
ikke har været effektiv nok til at
fjerne varroamider, eller brug af
thymol har holdt hånden over en
opblomstring af trakémider. Men
uanset hvad tyder alting på, at det
det virusangreb, der har fået Lise
Lottes bier til at miste orienteringsevnen. Angrebet har kostet to familier og 80.000 honningbier livet.
Det kunne være sket for os alle.
JE SUIS CHAR LOTTE
Ole Michael

En anden teori siger, at virus kan ramme biernes orienteringsevne, og på
den måde fremkalde et kollaps.
Thymol er et anerkendt middel til bekæmpelse af varroamider. Fordelen
ved det er, at det ikke er så hårdt mod
bierne som myresyre. Ulempen er, at
det ikke fjerner trakémiden fra biernes
trakéer, biernes åndedrætsorgan. Trakemiden kan brede sig voldsomt og
kan netop give let adgang for virusan-

Lokal honning-pushing

Tillykke med sølvet
Bjarne Sørensen – kasserer gennem en
årrække – løb med sølvmedaljen for sin
blomsterhonning på International Food
Contest 2014 / og messen Foodtech –
hvor Lars og Zofuz fra Solens Hjerte fik
titlen ’Bedste honning’ for deres honning fra Grand Hotel i Odense. (Se arangementslisten på bagsiden).

Flere og flere supermarkedskæder
arbejder på at udbrede salget af
lokale fødevare – herunder honning fra lokale biavlere.

1. Skal vi arbejde på at indgå en
salgsaftale med en eller flere

Eksempelvis har Coop Danmark
skrevet et manifest, hvori salg af
lokale fødevare indgår.

2. Skal vi arbejde på, at det er foreningens honning der sælges?

Vi er i bestyrelsen er blevet opfordret til, at slå et slag for lokal salg
af honning.
Såfremt bestyrelsen skal arbejde
videre med dette emne, vil vi gerne have nogle tilkendegivelser fra
medlemmerne på følgende
spørgsmål:

forretninger i Hørsholm/Rungsted?
Eller andre steder i vores område?

3. Skal vi arbejde på, at flere biavlere
i forening indgår salgsaftaler?
Tilkendegivelserne bedes rettet til:
Hans Kjærgaard.
kildemosehuset@youmail.dk— Tlf:
21187407

Vi savner dig
i udvalgene
Så’n er forenings-kortene fordelt
Skolebigårdsudvalg. (Ole
Michael Jensen, Finn Steno, Ole Sam Nielsen, John
Brinck og Sahin Sert).
Økonomiudvalg (Mogens
Snog, Ole Michael Jensen
og Finn Steno). Udvalget
skal sikre, at indkøb og
større investeringer koordineres med bestyrelsen.
Voksklubudvalg (Finn Steno, Ole Michael, Peter
Talmark): Aftaler med
naboforeninger, aftaler
med Bihuset, planlægning
af transporter, indkøb af
sække.
Ambassadørgruppen (Hans
Kjærgaard). Gruppen er
ansvarlig for aftaler, udstillingsudstyr, observationsstade osv.
Arrangementsgruppen (Ole
Michael og Kirsten Wielandt). Ansvarlig for den
årlige honningsmagning og
for at der ligger et program
for vintermøder. Ansvarlig
for forplejning, AV-udstyr,
aftaler med foredragsholdere, bookning af lokaler
mv.
Undervisningsgruppen (Ole
Michael, Finn Steno og
Jens Blume). Gruppen er
ansvarlig for tilrettelæggelse af begynderkursus, kursus for viderekomne Sommerbiskole) samt kursus i
dronningeavl.
Udflugtsudvalget (Allan
Høyer og Liselotte Larsen). Udvalget er ansvarlig
for planlægning og tilrettelæggelse af årets sommerudflugt mv.

Besøgsgruppen (Ole Sam
Nielsen, Hans Kjærgaard,
Mogens Snog). Gruppen
ansvarlig for undervisning
af skoleklasser, SFO, børnehaver, spejdergrupper og
fremvisning for besøgsgrupper mv.
Forsøgsgruppen (Ole Sam).
Ansvarlig for de forsøg,
der gennemføres i skolebigården.
Kommunikationsgruppen
(Ole Michael, Allan Høyer, Hans Kjærgaard).
Gruppen har ansvar for
udsendelse af 4 Bi-Ord
årligt samt supplerende
informationsmails. Derudover har gruppen ansvar
for opdatering og vedligehold af foreningens hjemmeside. Allan er redaktør
på Bi-Ord, Hans webmaster på hjemmesiden.
Dronningeavlsgruppen
(Jens Blume, Finn, Ole
Michael, Ole Sam). Jens
forestår Dronningeavlskursus for medlemmer. Gruppen tilrettelægger årets
produktion af dronninger,
herunder dronninger til Øparring, udskiftning af
dronninger mv.
Varroagruppen (Hans Kjærgaard, Jens Blume, Ole
Sam og Bjarne Sørensen).
Gruppen er ansvarlig uddeling af myresyre og oxalsyre samt instruktion i brug
af behandling af organiske
syrer mv. i behandlingen af
varroamider.

Aktivitetskalender
* Onsdag den 28. januar kl. 19.30
Hvad får vi for vores kontingent ? Rune Haugaar d
Sørensen, sekretariatschef i Danmarks Biavlerforening
(DBF) fortæller om alt det, vi får for kontingentet til
DBF. Vi mødes Kammerrådensvej 15 i , Hørsholm.

* Onsdag den 25. februar kl. 19.30
Bryggeaften og Hyggeaften, Biavler Per J acobsen vil
fortælle om sin baggrund og viden om brygning af
mjød. Samtidig smager vi på andres mjød, bl.a. vores
egen nu to år gamle foreningsmjød. Vi mødes i foredragssalen i Fritidshuset. Vestre Stationsvej 12, 2960
Rungsted.

*Mandag den 2. marts kl. 19.30
Deltag i workshop om foreningens vokseværk. Fritidshusets Foredragssal i Rungsted. Vestre Stationsvej 12,
2960 Rungsted.

* Onsdag den 25. marts kl. 19.30
Anderledes biavl. Sahin Ser t vil for tælle om biavl i
Tyrkiet, - både om biavlen i landsbyen, og om den mere
professionelle biavl i Tyrkiet. Foredragssalen i Fritidshuset. Vestre Stationsvej 12, 2960 Rungsted.

KØBENHAVNS BIAVLERFORENING
Møderne finder sted på: KU: Thorvaldsensvej 40 - 1971
Frederiksberg C
Tirsdag d. 24/02 kl. 19.30: For sker ph.d. Claus Rasmussen fortæller om sin forskning, herunder om brodløse bier (solitære bier).
Tirsdag d. 17/03 Kl. 19.30: Konsulent og biolog
Flemming Vejsnæs fra DBF– fortæller om honningbehandling.
NORDSJÆLLANDSKE BIVENNER
Mandag den 26. januar kl. 19:30 - 21:30 Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby.
Mød Lars og Zofuz fra Solens Hjerte på Fyn, der fortæller om
deres biavl og om at dele deres begejstring. Lars medbringer
sin spændende biavlerkendis-quiz, hvor man kan møde verdens mest ukendte kendte biavlere.
Læs evt. i TfB fra 2013 deres omtale af “Det søde liv på toppen af First Hotel Grand i Odense”, side 244 i septembernummeret, og “Verdensmesterskabet i honning”, side 332 i decembernummeret.
Lars og Zofuz deltog i 2014 i FOOD Contest messen i Herning, hvor deres hotelhonning blev kåret som “Bedste honning”.

