Hørsholm og Omegns
Biavlerforening

Sommer i SKOLEBIGÅRDEN
Ikke for ingenting hedder medlemmernes fælles bigård: SKOLEBIGÅRDEN. Her
har alle mulighed for at lære mere
om biavl, begyndere såvel som erfarne
biavlere.

Hørsholm og Omegns Biavlerforening
er en af i alt seks lokalforeninger i
Nordsjælland, alle tilsluttet Danmarks
Biavlerforening. Foreningen har godt
70 medlemmer fortrinsvis bosiddende
i Hørsholm og de nærmeste kommuner. Kontingentet, der både dækker
medlemskab af Hørsholm og Omegns
Biavlerforening og Danmarks biavlerforening svarer til værdien af 20 glas
honning, eller ca. en tredjedel af høsten
fra et bistade.
Formand: Ole Michael Jensen
Enghave 21C, 2960 Rungsted Kyst
Tlf.: 45571659 mail: ole.michael@jensen.mail.dk
Kasserer: Bjarne Sørensen
Rødlersvej 46, 2990 Nivå
Tlf.: 49147419

Tidsskrift for Biavl
Som medlem af Hørsholm og Omegns Biavlerforening er
man samtidig medlem af Danmarks Biavlerforening. Dette
betyder, at man 12 gange om året modtager Tidsskrift for
Biavl. Dette er et fælles tidsskrift for alle biavlere i Danmark.
Medlemskabet af Danmarks Biavlerforening giver derudover
ret til at anvende den kendte danske honningetiket med
eget navn påtrykt, eller hvis man trykker sin egen etiket, en
bagsideetiket med Danmarks Biavlerforenings velkendte
varemærke. Se mere på hjemmesiden www.biavl.dk.

Bi-Ord og Internet-service
Hørsholm og Omegns Biavlerforening har sit eget medlemsblad: Bi-Ord samt sin egen hjemmeside på
www.horsholmbiavl.dk.
Bi-Ord udkommer ﬁre gange om året og fortæller om de
kommende aktiviteter i skolebigården, om vintermøder,
generalforsamling og meget andet. På hjemmesiden ﬁndes
alt vedrørende Hørsholm og Omegns Biavlerforening.

Skolebigården åbner hvert år den første
onsdag i maj, hvorefter der er åbent
hver onsdag frem til sæsonen slutter i
august. Der er åbent fra kl. 19 og et par
timer frem.
Hvert forår afholdes der et kursus for
begyndere.
I skolebigården ser man til bifamilierne,
laver bidronninger og udveksler erfaring. Når vejret er til det,
er det hyggeligt med en eftersnak over en kop kaﬀe eller en
øl/vand på terrassen i foreningens ﬂotte Bi-pavillon.
Lørdag før Skt. Hans afholdes der “Åbent Bihus”. Alle, der har
lyst til at se biavlere i aktion eller smage årets første honning
har hermed chancen. Men ellers er man altid velkommen
i Skolebigården. Der ligger gæstebidragter og handsker
parat, også i børnestørrelse.
Skolebigården ligger i Rungsted Hegn for enden af Sdr. Jagtvej, nede bag skovløberhuset. Se efter Bi-pavillonen.

BIER I
BAGHAVEN

Vintermøder
Et tilbagevendende arrangement, hvor alle honningelskere
er velkomne, er foreningens honningsmagningsaften den
sidste onsdag i november med start kl. 19.30. Her dystes der
om årets bedste honning.
Andre vintermøder kan være helliget foredrag om bier og
biavl afholdt af konsulenter, dygtige biavlere eller medlemmer i foreningen.
Vinterens møder ﬁnder sted i Hørsholm kommunes mødelokaler, Kammerrådensvej 15, 1. sal, lige ved det gamle
rådhus.

Hørsholm og Omegns Biavlerforening
www.horsholmbiavl.dk

Er det besværligt?
Bier skal ikke passes som andre “husdyr”. De klarer sig selv
otte måneder om året. Fra maj til august er der til gengæld
en del at se til. Med et eller to bistader i haven er det dog
en overkommelig sag. Det enkelte bistade skal tilses ca. en
gang om ugen og evt. have tilsat vokstavler og honningmagasiner.
Alligevel kan man godt med lidt planlægning tage hjemmefra i sommerferien.

Hvad siger naboerne?
Naboerne skal naturligvis have at vide, at bier ikke er som
hvepse, og at bier ikke stikker andre end biavleren selv. Et
glas honning som tak for den nektar, bierne har hentet i
naboens erantis, krokus og frugttræer, plejer at virke.

Hvad koster det at være biavler?

Hvorfor bier i baghaven?

Fordi det er hyggeligt og spændende. Bierne bestøver
frugtbuske og frugttræer, og så er ét bistade nok til at gøre
dig selvforsynende med honning, vel at mærke med honning, der er bedre end det, du kan købe i butikkerne. Forestil
dig nyhøstet ﬂydende honning på jordbærrene til Skt. Hans,
eller hvad med løbehonning på yoghurten om morgenen?
Børn og børnebørn elsker det.

Er det ikke farligt?
De bier, vi har i haven, er fredelige bier. De tiltrækkes ikke
som hvepse og gedehamse af søde sager ved middagsbordet eller eftermiddagskaﬀen i haven. Bier opsøger kun
blomster med pollen og nektar.
Når man ser til sine bier, må man selvfølgelig beskytte sig
med bidragt og handsker - indtil man lærer bierne så godt
at kende, at det er unødvendigt. Man kan ikke helt undgå at
blive stukket, men snart regner man ikke et bistik for noget.

Det koster mellem 2000 og 3000 kr. at starte som biavler. Ud
over et bistade skal der bruges en bidragt, et par handsker
og en røgpuster. Et brugt bistade kan som regel fås for
rimelige penge. Som ny biavler kan man også tage imod
Danmarks Biavlerforenings tilbud om køb af den såkaldte
begynderpakke. Denne rummer alt det nødvendige startudstyr inkl. bistade efter eget valg. Den samlede pakke koster ca. 3000 kr. Den lokale biavlerforening hjælper med at
få bier i bistadet. Hørsholm og Omegns biavlerforening har
ydermere en honningslynge samt andet grej, som medlemmer kan låne gratis.

HØRSHOLM OG OMEGNS
BIAVLERFORENING

Honningudbyttet taget i betragtning koster det ikke noget
at have biavl som hobby, tværtimod.

Kan alle lære at holde bier?
Alle, uanset alder kan lære at omgås bier. Det vigtigste er, at
man ikke er bange. Nogle får interesse for biavl allerede i en
ung alder. Andre synes først, de har tid og overskud, når børnene er store, når de går på efterløn eller bliver pensioneret.
Man kan læse meget om bier. Sjovere er det at starte med
et bistade hjemme i haven og læse om det bagefter. For
begyndere er der altid hjælp at hente hos en biavler i nabolaget. Den bedste start får man ved at følge foreningens
begynderkursus.

www.horsholmbiavl.dk

