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Larve 

odsat andre dyr, 

som går i dvale, 

kan bierne gå ud 

og ind af dvale 

næste så mange 

gange, det skal 

være. Det betyder at bierne med kort var-

sel kan sætte ind med træk, hvis det skul-

le blive godt vejr, og erantisserne blom-

strer, og derpå gå tilbage i vinterklyngen, 

som vi siger inden for  biavl. Nogle år 

kan vi se træk så tidligt som i februar.  

At bifamilien vågner af vinterdvalen og 

går ud af vinterklyngen, betyder ikke, at 

vi nu kan åbne til familien og flytte på 

tavlerne. Det er alt for tidligt. Er man 

nysgerrig efter at vide, om bierne lever, 

lægger man øret til stadet og knipser let 

på det med en finger, så vil bifamilien 

bruse let op.  

 

Første forårseftersyn 

Først i marts er det tid til første eftersyn. 

Det er her, vi tjekker foderbeholdningen. 

Løft forsigtigt dækbræt eller dækbrædder 

og se, om der er fodertavler i og omkring 

klyngen af bier. Det er sjældent, at en 

bifamilie kører tør for foder i marts; men 

tjek alligevel. Gør det gerne i koldt vejr, 

da bierne da sidder stille. Åbn højst et 

minut. Se ned og lys evt. med en lygte og 

konstater, om der er fyldte fodertavler tæt 

på klyngen. Opstablingsstadet kan man 

veje, evt. løfte for at konstatere, om der 

er mad nok. Mangler der foder, må man 

fodre eller bedre skubbe en fyldt foder-

tavle eller to hen til klyngen, idet tomme 

tavler rykkes væk. Er foderbeholdningen 

i underkanten, skriver man det ned og 

tjekker igen ved 2. forårseftersyn. Ikke 

noget med at løfte op på tavler med bier.  

 

Andet forårseftersyn 

Andet forårseftersyn finder typisk sted i 

april, når der for alvor er varme i luften, 

og vi flere dage i træk har oplevet træk 

og temperaturer over 12o C. Ved træk 

forstås masser af bier, der henter pollen 

og nektar. Igen tjekker vi, om der er foder 

nok, og igen fodrer vi eller rykker foder-

tavler hen til klyngen af bier. Det mest 

uheldige, der kan ske i april er, at bierne 

har flyttet sig væk fra de sidste fyldte 

fodertavler, og det bliver bidende koldt. I 

den situation kan bierne dø med masser 

af foder i stadet. Derfor, ryk altid fyldte 

tavler hen til bierne. Bedst er det, at der 

er fyldte fodertavler foran bierne i trug-

stader og til højre for bierne i opstab-

lingsstader. For det er den vej bierne be-

væger sig, mens de går foråret i møde. 

Undgå at løfte tavler med bier op. Det 

kan føre til, at dronningen bliver 

”nøglet”, og så er den bifamilie fortabt. 

Men sæt gerne dronetavle ind til yngelle-

jet.  

 

Tredje forårseftersyn 

Når stikkelsbærbusken blomstrer, er det 

tid til tredje forårseftersyn. Nu er vi i slut 

april eller start maj.  Her er der ingen fare 

for, at dronningen bliver nøglet. Kig yn-

gellejet igennem. Se om der er god æg-

lægning og vær obs på bifamilier, hvor 

der går en dronemor og laver pukkelyn-

gel. Små familier og familier uden en 

ordentlig dronning slås sammen to og to. 

En stor og stærk familie laver meget me-

re honning end to små, og så er det meget 

sjovere at arbejde med en bifamilie i god 

udvikling. Det er ved tredje eftersyn, man 

renser bunden i trugstadet, hvis ikke bier-

ne selv har løst opgaven, ligesom det er 

nu, dronetavlen sættes ind til yngellejet – 

hvis det ikke allerede er sket.  

Generelt skal man lade være med at for-

årsfodre, og slet ikke hvis det blot er for 

at være på den sikre side. Det fører let til 

sukkerforurening af den fine forårshon-

ning. Tag hellere fra de rige og giv til de 

fattige. På den måde får man fjernet fo-

dertavler, man alligevel skulle kassere, 

når foråret og trækket for alvor sætter 

ind.  

 

Bi-Skolen - 2. lektion Af Ole Michael  

Forår i bigården  
Det fantastiske ved bifamilier er deres evne til 
at gå ind og ud af dvale af dvale igen.  

M  

  

Læs mere i Bi-Lex-Olsen og se Dorte 

Garrit og Peter Sjøgrens 
udvintrings-webinar: 

https://youtu.be/-zMRvsocSgc 

Marts: løft ikke på bierne April: løft ikke på bierne 


