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Bierne bruger propolis. Du kan bruge propolis. Hør hvordan: onsdag den 30. januar.  

Formanden  
har ordet 

 

 

 

 

 

 

 

 Bi-Ord 
   Nyt fra Hørsholm Biavlerforening  Nr. 93 ◦ Januar  2019 

 

På Sophielund - bag det tidli-

gere Usserød Sygehus - har vi 

fået lokaler til vores kom-

mende vintermøder samt sen-

sorik- og begynderkurser. 

Adressen er: Sophielund 25, 

2970 Hørsholm. Du kan par-

kere bilen på gæsteparkerin-

gen lige så snart du drejer fra 

Alsvej - eller direkte udenfor 

vores nye mødelokale.  

Kommer du til fods - så gå 

mod Sophielunds hovedindgang, men drej til højre og gå ned ad trappen mellem 

Aktivitetscenter og boligblok. Så kommer du lige ned til vores nye lokaler. 

Ta’ på sensorik-kursus 
Få smag for honning og lær at sætte ord på 

din oplevelse. Sensorik-panelet vejleder. 

 

Ole 

Else 

Lone 

I dette nummer : 
 
Vintermøde om proplis 
Årets bedste honning 
Bier og bakterier 
Send bierne i svedekasse 
Den rullende indvintring 
Honningsalg gennem 132 år 
Nyt fra generalforsamlingen 
Deltag i Værkstedsgruppen 
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Vintermøder  
i nye lokaler 
I 2019 mødes vi i nye lokaler 
på Sophielund 

 

Lørdag den 

16. marts  

kl. 10-14 

Det smager fløjteme’ godt 
Det er ikke kun honning, der både smager godt og 
som kan gøres til genstand for salg.  

Prøv fx Peters opskrift: 1 liter vodka, 450 g honning, 
½ liter mørk lagerøl,  + propolis opløst i Strohrum og 
tilsat citronsaft. I følge Peter Sjøgren smager det 
’fløjteme’ godt. 

Peter sælger også vakuumpakket frisk, frossen økolo-
gisk pollen til gourmet-restauranterne i København. 
Pris: 1 kr. pr. gram + moms.  

Sidst men ikke mindst er det lykkedes Peter at sælge 
jomfru-voks, som kokkene dels bruger til at jævne 
saucer med og dels bruger til gæsternes dessert is, som 
bliver tilsat voks og pollen. 

Starten er gået for et nyt bi-år, endda 
en flyvende ét af slagsen. For allerede 
nu må vi melde alt optaget på begyn-
derkursus 2019.  

35 forventningsfulde nye biavlere står 
allerede nu og tripper for at komme i 
gang. Det betyder, at vi endnu et forår 
skal appellere til alle jer erfarne biav-
lere med lyst til at undervise om at 
melde jer som lærere. 8-9 lærere skal 
vi bruge samt et tilsvarende antal 
hjælpelærere.  

Og hvad mere er, så kan vi regne ud, 
at efterspørgslen efter bifamilier bli-
ver stor i år. Så jeg håber, at rigtig 
mange af jer nåede at få lavet aflæg-
gere og forhåbentlig har en eller to i 
overskud. Er dette tilfældet, så fortæl 
det til vores Facebook eller sæt et 
opslag på hjemmesidens opslagstavle. 

Mens vi venter på, at  solen kommer 
højere på himlen, kan vi glæde os 
over, at Allan igen i år har skruet et 
spændende vintermøde-program sam-
men.   

Allerede onsdag den 30. januar kom-
mer Charlotte Romlund til Hørsholm 
og fortæller om alle de fantastiske 
egenskaber, der knytter sig til Propo-
lis . Vi husker Charlotte fra sidste 
vinter, hvor hun instruerede os i at 
lave læbepomade, sæbe og voks-
wraps  

Glem ikke, at vi har fået nyt mødelo-
kale (se her på siden). Truslen om, at 
vi meget snart mister vores gamle 
mødelokale i Fritidshuset i Rungsted, 
har fået os til at kigge os om efter et 
nyt. 

Vi har været heldige. Et rigtigt flot 
lokale, har vi fået stillet til rådighed i 
Aktivitetscentret på Sophielund.  

Godt Nyt bi-år  
 Ole Michael  
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økologi og afsætning  

Formand:  Ole Michael Jensen, Enghave 21C, 2960 Rungsted Kyst,  

tlf.: 45 57 16 59  olemichjensen@gmail.com 

Kasserer: Mogens Snog, Gormsvej 8, 2960 Rungsted Kyst. 

31764588.   mogens.snog@gmail.com - Bank: 1329 0290 051747.   

Øvrig bestyrelse:  Jens Blume Larsen: 61 69 49 95,  Hans Kjær-

gaard: 21 18 74 07,  Kirsten Wielandt: 49 13 21 17 . Suppleanter:  

Sander Viscor 42 72 00 07,  Robbie Jørgensen  31 21 10 32 

  

Kyndige biavlere: (Kyndige biavlere kan syne bifamilier og udstede sundhedsattester i forbindelse med flytning. Kun 

bifamilier, der er synet må flyttes til en anden bigård) : Bjarne Sørensen (49 14 74 19,  91 33 35 30 / pernilleogbjar-

ne@privat.dk ), Peter Hørning  (48 18 88 90 / peter.gabriela@mail.dk) , Peter Talmark (21 64 01 40 /  

talmark@hotmail.com), Søren Wium-Andersen (51 78 91 15 / wa23@hotmail.dk) og  Finn Steno Thygesen, (48 17 

02 20,  21 72 09 61 / bifinn@hath.dk), Susse Morh Markmann (4050 6222 /sussemm@gmail.com). 

  

Skolebigård: Bipavillon og bistader i Rungsted Hegn, bag skovløberhuset for enden af Sdr. Jagtvej.  

Vintermøder: Sophielund, Sophielundsvej 25, 2970 Hørsholm 

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

Hørsholm Biavlerforening   

Den rullende   
indvintring 
Start sæsonen med  
at gøre klar   
til vinter 

I vinterpausen er  
det vigtigt, at  
bifamilien ikke 
sidder på gamle  
yngeltavler,  
dvs. tavler,  
der også var  
yngeltavler 
året før.  
Man 
kan ken- 
de de  
gamle  
tavler 
på, at 
de er 
mere 
sorte 
end 
bru- 
ne. 
                                     Spørgsmålet er  
                                     bare, hvordan man 
                                    slipper smartest af 
                                    med de gamle tav-  
                                   ler? 
                                   Det gør man ved at  
                                    sætte rammer med   
                                     ny voks der, hvor   
                                      man forventer, at  
                                       yngellejet befin- 
                                        der sig den  
                                         kommende vin - 
                                           ter.  
                                            Og hvorfor  
                                               ikke gøre  

 
         

                              det  først som sidst. 
                           Om foråret, hvor bifa - 
                       milien er lille, og hvor  
                  der alligevel skal tilsættes  
                 nye vokstavler. 
            I opstablingsstader, gør man 
        det ved at sætte en kasse under i 

    marts eller april. Det er på 
det tidspunkt, man 
alligevel skal have 
skiftet eller renset 
bunden. I trugsta-
der gør man det ved 
at løfte vinterlejet 
med bier og det 
hele op i en maga-
sinkasse og fylde 

truget med friske tavler. I trugstadet ven-
ter man til sidste halvdel af april eller 
senest omkring 1. maj, dvs. det tidspunkt, 
hvor bierne ikke har mere plads, og der 
alligevel skal tilsættes en dronetavle. 
Nu kan de mange byggebier, der er kom-
met til i foråret, uanset om det er i et op-
stablings- eller trugstade komme i gang 
med at bygge. Ovenikøbet kan byggebier-
ne som i naturen komme til at bygge ned-
ad. Og hvad mere er, man skal som 
biavler ikke gå og være nervøs for, 
om bifamilien bliver sat tilbage,  
ved at varmen omkring yngel- 
lejet går tabt, som når man sætter  
en kasse ovenpå. 
Det med kasser oven på kan man gøre, 
når det bliver varmt og trækket er kom- 
met godt i gang. Kolde forår sætter man 
bare endnu en kasse under. Her 
er trugstadet mere ”kulde- 
resistent”, idet man blot 
bygger bagud efter behov. 

Enkelte år som i  
2018 kommer foråret  
eksplosivt, og dronningen  
når ikke at tage den nye  
kasse i brug før den er halvt  
fuld af honning. Så må man 
som opstablingsbiavler sætte 
den første kasse op over det gam - 
le yngelleje og erstatte den med en 
ny. Kort sagt, bygger du ned,  er det  
blot at slutte sæsonen med at fjerne alle 
tavler og kasser med gamle og nye tavler 
over yngellejet - med og uden honning, 
og bifamilien er klar til indvintring. 
Ved opstablingsstader kan man 
vælge at slutte cirklen ved samtidig 
med fodring at sætte ”kassen” under.  
Så er det gjort, og man opnår, at bierne 
kan bevæge sig frit rundt i løbet af vinte-
ren og derved øge chancerne for ikke 
at komme væk fra foderet. 
 
 

  

Af 

Formand 

Ole Michael 

Jensen 

Læs m
ere i B

i-L
ex-Olsen, april o

g maj. 
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Bliv sund, spis  
 propolis 

Ella og Merete 

Propolis - er den der 

harpiksagtige substans, 

som bierne klistrer hele 

bistadet ind i, og vi andre 

ikke kan få af handsker  

og tøj. Men det er værd at samle 

propolis ind, for det er mindst lige så       

værdifuldt som honning. I disse år er der 

en øget opmærksomhed på de positive 

egenskaber ved propolis i forbindelse 

med sygdomsbehandling, - og egenska-

berne ved den danske rå propolis er at 

foretrække sammenlignet med den uden-

landske  

oprensede, som 

oftest er at finde i detail-

handlen. Propolis gemmer imidlertid sta-

dig på mange hemmeligheder, men med 

den viden vi  har i dag, kan vi som biavle-

re sammen gøre os erfaringer  

 

 

 

 

 

med indsamling, og den 

første behandling frem 

mod et salgsbart pro-

dukt.  

 

Hør om de fælles bi-stader 
Naboer har bier i fællesskab. Bilaug er oprettet i almennyttige boligselska-

ber. I Høje Taastrup har man oprettet et bi-laug i form af en andelsbigård. 

Kom til vintermøde og hør, hvordan man kan indrette sig. 

Vintermøder 2019 - vintermøder 2019 

MARTS 

Høje Tåstrup Bilaug Biavlergruppen i Kokkedal Naboer med fælles bier 

Charlotte Romlund 

Høje Tåstrup Bilaug har oprettet en 

Andelsbigård, hvor nye medlemmer kan 

lære om biavl og få del i honninghø-

sten. Hidtil har hvert medlem fået mel-

lem 10 og 30 kilo honning efter endt 

sæson. 

Foreningen sørger for bi-dragter og alt 

øvrigt udstyr. 

Der er kun otte pladser på holdet.  

I 2018 var prisen 800 kr. pr. andels-

medlemskab. Dertil kom medlemskab 

af Høje-Taastrup Bilaug. Lene Bjørn 

Små fif om salgs- og markedsføring 

Ella og Merete begyndte som biavlere for 

seks år siden. Dengang lagde de ud med to 

stader. I dag har de fem familier.  

Alle staderne er fælles stader. De tre er pla-

ceret hos Merete og de to hos Ella. Pengene 

fra honningsalget går i en fælles kasse, som 

finansierer indkøb af nyt materiel og hygge-

lige restaurant-besøg. 

 Det er hyggeligt at pusle med bierne sam-

men og et stort plus at være to, når der er 

problemer i et stade, - og i særdeleshed når 

der skal slynges honning og fyldes på glas, 

I ’Biavlergruppen’ kan du lære om bier i 

praksis. Du er velkommen, og det er gra-

tis at deltage.   

Der er et ugentligt mø-

de fra maj til august, og 

du forpligter dig til at 

komme  til 3/4 af  mø-

derne. 

Bliver du medlem lærer 

du, hvordan man holder 

bier og du får to glas 

honning for din indsats. 

Peter Sjøgren deler sine tanker, ideer og erfaringer om afsætning af honning og andre bi

-produkter.  

Det bliver et oplæg, der i nogle kredse kan skabe debat. Og her kan vi tage nogle vel-

kendte temaer op så som: Den evindelige snak om priser. Undskyldningen om, at biavl  

jo bare er en hobby. At den enkelte biavler bliver presset af naboens billigere priser, 

fortæller Peter, der introducerer sine salgsfif, om honning-diversitet og om nye produk-

ter med nye muligheder.  
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Austalieren Josh Kennett har trænet sin 

sorte labrador Bazz til at spore ondartet 

bipest. Udrustet med sin bidragt, der 

beskytter hunden mod at blive stukket 

af bier, kan den spore de næsten usynli-

ge  Paenibacillus bakterier, der spredes 

som følge af sygdommen. Når Bazz 

frem i tide, kan Josh fjerne de inficerede 

bier, så sygdommen ikke spredes. 

 Fra generalforsamlingen: 

* Robbie Jørgensen blev valgt  som 

anden suppleant til bestyrelsen. 

* Kontingentet er 

uændret 100 kr. om 

året. 

* Hørsholm  og 

Omegns Biavlerfor-

ening har taget nav-

neforandring til: Hørsholm Biavlerfor-

ening. 

 

Pest-sniffer 

Bier & bakterier samarbejder 
Når man står overfor et bistade, så mær-

ker man med det samme, at her står man 

ikke over for enkeltindivider, men over-

for en samlet organisme. Det,  som jeg 

kalder en meta-organisme, fortæller Hans 

Jørn Kolmos i Antroposofisk Selskab om 

sine erfaringer med biodynamisk biavl. 

Når et bistade om sommeren indeholder 

mellem 25.000 og 50.000 bier, samler 

alle individerne sig i én stor organisme. 

Det er helt tydeligt, når man arbejder 

med bier, at man er i dialog med denne 

metaorganisme. Det er ikke dronningen, 

der bestemmer i bistadet, og det er heller 

ikke arbejderbierne. Dronning og arbej-

dere kan ikke undvære hinanden - og et 

eller andet binder det hele sammen.  

 

Bakterier hjælper til 
Bierne bringer jo både nektar og pollen 

med hjem til stadet. Men bierne pakker 

ikke bare planteproteinet/pollenet i cel-

lerne. Bierne pakker pollen sammen med 

nogle bakterier, der sætter gang i en fer-

mentering. Så pollen-tavlerne repræsen-

terer et raffineret produkt, fortæller Hans 

Jørn, der også er bakteriolog. 
 

13 bakterie-arter i honning 
Vi betragter som oftest bakterier som 

farlige. Men 99 pct. af alle bakterier i 

denne verden er godartede, og de er 

gavnlige. Kun en lille bitte fraktion er 

farlige for mennesker, der selv har myria-

der af godartede bakterier i indre og ydre 

organer, mund, spyt, svælg, mavesæk,  

skede og tarm.  

Engang troede man, at honning var et 

sterilt produkt. Men for ti år blev man 

klogere ved at skille en bi ad. I biens 

honningmave levede der et helt tæppe af 

godartede bakterier. Så honning har altid 

været vært for masser af bakterier. 

Det har siden vist sig, at undersøger man  

nyslynget honning - lige fra bistadet, - så 

indeholder honningen stadig en unik 

sammensætning af 13 arter af mælkesyre

- og bifido-bakterier, der har afsat deres 

aftryk på honningen i form af organiske 

syrer og smagsstoffer.  

Med andre ord, blomsternes nektar, som 

bierne har tilsat nogle enzymer og en stor 

mængde bakterier ,har undergået en  fer-

mentering. 

Når bierne efterfølgende har inddampet 

honningen i en grad, så vandindholdet er 

nået under 20 pct., dør de fleste bakterier, 

og honningen er langtidsholdbar. Det er 

så grunden til, at man aldrig er stødt ind i 

bakterier af betydning i honning. 

Men inden nektaren er inddampet, har 

honningen været vært for en rig bakterie-

kultur. At der stadig er bakterier til stede 

i honningen, er sikkert en af grundene til, 

at det fungerer så fint, når man vil bage 

brød efter  honning-salt-hævnings-

princippet, konstaterer Hans Jørn 

Kolmos. 

 

Et lægemiddel 

Honning er altså et fermenteret produkt 

fremstillet af 13 bakterier, der også kan 

anvendes til at bekæmpe sygdomsfrem-

kaldende bakterier. Honning er godt til at 

behandle brandsår med (det har man 

vidst længe i og med, det hører til husge-

rådene), men honning er også uforligne-

ligt til skinnebenssår, andre kroniske sår, 

og tryksår samt spædbarnsdiarre. 

Hans Jørn Kolmos, professor og overlæge i 

klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet 

og Odense Universitets-hospital.  

Hørt efter 
generalforsamlingen 

 

 

Bierne 

producerer honning  i 

  samarbejde med bakte-

rier: Hele 13 arter af 

mælkesyre- og  

Bifidobakterier. 

Kenosan, (kan købes i 

Land og Fritid for 806 

kr. for 22 kg) er ifølge  

Finn Steno, en velegnet 

sæbe til at rengøre ram-

mer i koldt vand - på 

hjemme-matriklen.  

* 

Jens Sproegel har i Tidsskrift for Biavl 

august 2016 fortalt, hvordan han har 

droppet gruekedlen med det kogende 

vand tilført kaustisk soda og brun sæbe. 

Jens kører først rammerne igennem en 

dampvokssmelter - og derefter et Keno-

san-bad i en murerbalje i to-tre timer. 

Kenosan består også af kaustisk soda, 

men tilsat tentider. Produktet har høj ph

-værdi, omkring 12, med god drabsef-

fekt på bakterier, svampe og vira.  

Efterfølgende desinficerer Jens med et 

brintoverilte middel : fx peroxytabs. 
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blomstereng 

Et produktivt værksted  

HBF’s bedste honning 

 

2018-vinderne af honningsmagnings-

konkurrencen blev Robbie Jørgensen i 

flydende-honning-disciplinen, mens 

formand Ole Michael Jensen vandt 

førsteprisen for årets bedste faste hon-

ning.   

Sensorik-panelet, der består af Lone 

Mortensen, sammen med Else og Ole 

Frydensberg beskriver Robbies 

'Usserød Ådals biavls' flydende hon-

ning som: Tyndt flydende og gennem-

sigtig. Let og glat uden krystaller, 

ravgul farve, duft af varm brændt suk-

ker, karamel med grundsmagene, sød, 

syrlig og en anelse salt. Og på aroma-

hjulet,:varm, lakrids, brændt karamel, 

chokolade og urter.  

Ole Michaels honning blev bedømt 

som gennemsigtig, smørbar, en anelse 

sej, små bitte krystaller, lys guld far-

ve, bredspektret, kraftig duft af blom-

ster, frugt mm. Smager af sol og som-

mer. I aromahjulet: blomster, karamel, 

nødder, grønt og urter.  

Fremlagt af Lone på panelets vegne. 

Bronze-Bjarnes Byhonning 

I femte sals højde - på den 

oprindelige Polytekniske 

Læreanstalt har Bjarne 

Sørensen sin bigård place-

ret - omgivet af grønne 

parker - midt i Køben-

havn. I 2014 indbragte 

biernes honning en sølv-

medalje ved Food Contest i Herning. I 2018 

vandt Bjarne en bronzemedalje.. Tillykke Bjarne 

Bjarne Sørensen ….og hans tag-bigård 

Skal dine bier 
frådse i 

Vil du ha’ dine bi-

stader stående på 

Hørsholm Kirkegård 

- tæt på kommunens 

nye blomstereng så 

henvend dig til: 

Vagn Andersen 
Kirkegårdsleder 

Tlf. 4586 0584 

Miljøstyrelsen har givet sukker-
koncernen Nordic Sugar dispen-
sation til, at sukkerroemarker kan 
sås til med frø, der er bejdset med 
et af de pesticider, som EU har 
forbudt, fordi det er medvirkende 
til at slå bier ihjel. 
 Frøene der kom i jorden i løbet 
af efteråret er ikke blevet over-
trukket med den udskældte in-
sektgift, fordi Miljøstyrelsen den-
gang havde afslået en ansøgning 
om dispensation. 

Selv om EU-forbuddet hviler på 
en videnskabelig vurdering fra 
EU's eget agentur for fødevare-
sikkerhed (Efsa), mener Aarhus 
Universitet, at neonics i roe-frø 
ikke skader bierne. 

Neonics tilladt igen 

Neonics medvirker til at slå bier ihjel. 
Men Aarhus Universitet underkender 
EU og  frikender brug i sukkerroerne. 

 

Vinterværkstedet savner tov-
holder med praktisk erfaring. 

Vinterværkstedet på Usserød Skole kom 

fint fra start. Første projekt var en ramme

-produktion, og der blev fremstillet over 

300 rammer. Godt 

hjulpet på vej af 

Peter Kroghs ska-

belon-modeller til 

de forskellige 

rammemål, som vi 

nu i HB kan an-

vende til fremtidig 

vinter-ramme-træsløjd. 

De næste produkter kunne være foderma-

gasiner og pollenfælder. Der er nok at gå 

i gang med. Så har du lyst til at deltage 

eller hjælpe værkstedet godt på vej, så 

kontakt Robbie Jørgensen - tlf. 31211032 

- jahejjadav@hotmail.com 

Ramme-produktion 
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varroa-miderne ihjel. 
44° C slår  

Ole Sam har taget endnu et våben i 

brug i kampen mod varroa-

miderne. 

Ved at varme bifamilierne op til 

44° i kombination med en forgas-

ning af eet gram oxalsyre har Ole 

Sam indledt sin udryddelseskrig 

mod varroamiderne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BiSam har videreudviklet de proto-

typer, som smeden Benny Bauer 

eksperimenterede med i 

1990’erne.  

Men hvor Bennys materiel 

krævede, at man flyttede 

bierne hen på opvarmnings

-stationen, har Ole Sam 

konstrueret mobilt let-

vægts materiel, som trækker energi fra et 

batteri, og som let kan flyttes rundt i bi-

gårdene. 

BiSams materiel er enkelt og kan minde 

lidt om en Storm P. opfindelse: 

Oven på magasinet, hvor bi-famlien sid-

der i vinter-klynge, har han lagt et fint-

masket bi-tæt net. Oven på nettet placeres 

en kasse, hvori der er installeret en var-

mekilde, (fx en 1000 

W brødrister eller en 

500 W dyppekoger 

med grilltænder.)                                        

Men hvor Benny Bau-

er arbejdede helt uden kemi, benytter Bi-

Sam sig osse af en oxalsyrefordamper. 

En slange med blæsemotor sender den 

opvarmede, termostat-styrede luft gen-

nem en isoleret flex-slange ned i bunden 

af stadet, hvorefter luften cirkulerer, når 

den stiger op gennem stadet. 

- Når luften er varmet op til 44° pisker 

bierne rundt under nettet. Så får de lige et 

gram oxalsyre i oxalsyre-

fordamperen. Så bliver syren 

godt fordelt, fortæller Ole 

Sam. 

Syren forgasser på to-tre 

minutter, og derefter  skal 

bifamlien stå og dampe af i 

fem-seks minutter. Så falder 

miderne. 

Men vigtigt er det, at biavle-

ren forføjer sig langt væk 

eller gør brug af åndedræts-

værn. 

 

Bennys gode resultater 
Det var Benny Bauers hu-

stru, der var familiens biav-

ler, og hun nægtede at bruge 

kemi. Det var så Bennys 

opgave at behandle bierne. 

” Jeg brugte varme-metoden 

i ti-tolv år og har dokumenteret metodens 

effektivitet” udtaler han.  

Flemming Vejsnæs var ude at kigge. 

Først fik jeg at vide, at varme-metoden 

ikke kunne lade sig gøre. Siden mente 

Danmarks biavlerforening, at det ville 

skabe forvirring blandt biavlerne, hvis 

der var for mange metoder i omløb, for-

tæller .Benny Bauer. 

til bierne 

Svedetur  

brødrister 

Net ned til bierne 

Oxalsyre

 

https://www.youtube.com/watch?v=EGCxBOXWiaE&fbclid=IwAR2KYWZ0vTQ339QjJGHrSMwYsnW_vHr7q3dCuZ_02Rzoco-4L2APlg2zlhs  

Benny Bauers varmekasse 
Benny Bauer byggede i ’90’erne dette designmæssigt flotte bi-varme-

apparatet, der kræver, at man flytter bifamilierne én efter én hen til 

behandling.  

På en Youtube-video viser Benny hele processen: Hvordan han flytter 

bierne hen til varme-stationen, fjerner et par tavler og rykker de tilba-

geblevne tavler lidt fra hinanden, så bierne får god plads til at ventile-

re, alt hvad de kan, med det mål at sænke temperaturen. 

I Bennys varmekasse er varmekilden to 150 w pærer, der har den for-

del, at der ikke er eftervarme. Og Benny har haft temperaturer helt 

oppe på 47° bierne, uden bierne led overlast. 

Benny sørger for en konstant luftfugtighed. En 1½ times behandling 

resulterer på videoen dels i et mide-nedfald på 1.000, og dels i at 10-

15 bier har måttet lade livet. 

Varme

-kilde 

Bier 

 

 

”Varmebehandling har en glimrende 

effekt uden de kemisk baserede meto-

ders ulemper”.  

 Benny Bauer, TFB  02/1996 

DC/AC omformer og bådbatteri 

fordamper 

Allerede i skoletiden kaldte 

kammeraterne Ole Sam for 

’Georg Gearløs’. 

Bier 

Bier 

https://www.youtube.com/watch?v=EGCxBOXWiaE&fbclid=IwAR2KYWZ0vTQ339QjJGHrSMwYsnW_vHr7q3dCuZ_02Rzoco-4L2APlg2zlhs
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Når vi varroabehandler med my-

resyre, og bierne sidder uden 

på stadet og hiver efter frisk 

luft, er det ikke så svært at 

leve sig ind i, at bierne har 

fået en hård behandling.  

 

Oxalsyre-behandlingen virker 

umiddelbart mere fredsommelig. 

Bierne slikker frivilligt syren 

med sukker i sig. Men syre er 

nu engang syre. 

Der er biavlere, der frygter, 

at oxalsyren ætser bier- nes tar-

me, - hvad nogle mener sker, hvis 

man drypper med  oxalsyre mere end én 

gang om året? 

 -Jeg har hørt, at nogle biavlere synes, at 

bierne skal have tre gange oxalsyre om 

året. Første gang lige efter høst, anden 

gang i december og tredje gang til for-

året, udtaler Per Kryger, seniorforsker 

ved Århus Universitet. -Og det er ikke 

nogen god ide, fortsætter han  

Overbehandling med oxalsyre har bierne 

ikke godt af. 

-Når man behandler, skal man altid over-

veje, om man gør mere skade end gavn 

med det indgreb, man foretager.  

Så længe der er yngel i bifamilien virker 

oxalsyre dårligt. Syren er kun effektiv i 

de koldeste måneder, hvor yngel-

aktiviteten er minimal i de fleste bifami-

lier. 

. 

2017 forskning 
Forskningsresultater fra 2017 viser over-

ordnet, at oxalsyre er et vigtigt middel til 

at bekæmpe varroa, men at syren skal 

anvendes sparsomt, fortæller Per Kryger. 

Oxalsyren ophobes i bistadet, på overfla-

der som voks og rammer. 

Anvendes oxalsyren flere gange i løbet 

af vinteren, er det ikke fremmende for 

biernes sundhed. Men anvendes syren 

korrekt, når der ikke er yngel i bistadet, 

slår oxalsyren en stor andel af varroa-

miderne ihjel, og kun ganske få overle-

ver. At efterstræbe livet på de få tilbage-

blevne med flere behandlinger, er helt 

unødvendigt, fastslår Per. 

 

Oxalsyre fordamper 
Nogle biavlere foretrækker at lade oxal-

syren forgasse, hvad forhandlerne af  de 

om-

handlede 

gadgets 

foretrækker 

at kalde for-

dampe. 

I følge producenten 

af ’Sublimox oxalsyre-

fordamper’ udvirker en 

kontrolleret temperaturstyring af 

fordampningen, at oxalsyren 

ikke omdannes til myresyre. 

Hver stade kan behandles på 

under 30 sekunder, men behand-

lingen kræver beskyttelsesma-

ske, handsker og briller. 

 

Mere skånsomt 
-Der er et studie fra England, 

som viser at en fordamper virker 

med lavere mængde oxalsyre, så 

fordampning er mere effektiv. 

Det skyldes sandsynligvis,  at 

syredampene fordeles bedre i 

bifamilien.  

-Et andet studie fra Italien viser, 

at dampene ikke er så hårde ved 

bierne som drypning, - så set fra 

biernes synsvinkel er fordampe-

ren at foretrække, fastslår Per 

Kryger. 

Men! Fordampning skal man 

altså kun anvende iført fuldt 

åndeværn. Det er ikke ufarligt at 

arbejde med oxalsyre dampe.  

- Så jeg tror de fleste biavlere 

kan opnå gode resultater med 

drypning af deres bier og med 

mindre risici for biavleren selv.  

Og så sparer biavle-

ren indkøb af en del 

dyrt udstyr, siger Per 

Kryger. 
 

Sprøjt med måde 

 

 

 

 

Helle 

Ulriksfeld  

Eva Rademachers (m.fl.) forskning i  

oxalsyres  indvirkning på honningbier:  

Oxalsyre fordeler sig hurtigt i stadet og findes 

fortsat i bifamilien i en periode på mindst 14 dag 

- og syren er høj-effektiv overfor varroa-miden, - 

men oxalsyren har også  skadelige virkninger og 

slår bier ihjel. 

I praktisk biavl er en 175/ milliontedel gram 

oxalsyre pr. bi sikkert for bierne, selv om nogle 

individer går tabt.  

Indtagelse af oxalsyren fører  på lidt længere sigt 

til høj dødelighed, stærkt nedsat levetid, og en 

reduktion i pH-værdier i fordøjelsessystem og 

lymfe. 

Skiftet til stærkere surhedsgrad efter behandling 

bekræfter, at skader på epitelvævet og organer 

sandsynligvis skyldes for stort syreindhold i ma-

vesaften. 

Patologiske konsekvenser: fx degenerering af 

rektale kirtler, de malpighiske rør og mave kan 

også forekomme, hvad der indikerer en generel 

forringelse af biernes sundhedstilstand efter be-

handling. 

Behandling efterår eller vinter påvirker først og 

fremmest vinterbierne, som er vigtige for vinter-

overlevelse - og en vellykket bifamilie-udvikling 

i foråret. Behandling i løbet af sommeren kan 

forårsage væsentlig skade på ynglen, og der kan 

forekomme langtidsvirkninger som en reduceret 

mængde yngel i de oxalsyre-behandlede bifamili-

er.  

Brug af oxalsyren er uundværlig, men skal dose-

res nøjagtigt og anvendes så sjældent som muligt 

for at forhindre  skader, som i sidste ende fører til 

tab af bier. Langvarig syre eksponering i bifami-

lien kan forårsage akkumulering af syre og forår-

sage yderligere skade. 

Oxalsyre er hård kost. 

    Vær påholdende med syren 



8 

 

 

. 

 

 

 

 

Vær velkommen  

 

Syret formiddag 

 

Apimondia i Bong Bong-land 

Hvert andet år afholdes der 

en international biavls kon-

ference: Apimondia. I år 

bliver konferencen afviklet 

fra den 8. til den 12. sep-

tember i Canada. 

Montreal bliver vært for 

den 46. Apimondia kongres, hvor den 

internationale sammenslutning af biav-

lere, gør det muligt for  biav-

lere, videnskabsfolk, honning

-forhandlere, teknikere og 

lovgivere at udveksle infor-

mationer, forskningsresultater 

og diskussionsoplæg. 

Entre: 2.800 kr.  

Air Canada giver 10% rabat på flybillet-
terne. 

Aktivitets-kalender 

  

I Bruxelles kan du finde en 

hyggelige lille butik med 

honning stablet fra gulv til 

loft. ’Eksperter i honning’ 

står der på visitkortet. 

I ’La Maison du Miel’ kan 

du købe honning fra hele 

verden, men osse biprodukter som fx 

gele royal, propolis-tinktur, propolis 

spray, bivoks, vokslys og ’bi-gift’-

ampuller. Honninghuset har 

solgt honning siden 1887 og du kan 

besøge butikken på Rue de Midi 121, 

Zuidstraat, i Bruxelles. 

 La Maison 
du Miel 

Hans Kjærgaard havde fremstillet 

oxalsyre til 800 bifamilier til gratis 

fordeling blandt medlemmer i HB, 

så kampen mod varroa-miden kan 

fortsætte med drone-fratagning og 

myresyre i 2019. 

Tidligere forkvinde 

for Nordsjællandske 

Bivenner, pensionist 

Bodil Branner er ud-

nævnt til forkvinde 

for det det ny Binævn 

i perioden  2018 til  

2021. 

 

Forkvinde for Binævnet 

Bodil Branner 

30. januar kl. 19: Vintermøde om 

propolis med Charlotte Romlund. 

8-10 februar:  

Besøg Apiscandia i 

Gøteborg. Se pro-

gram og priser  på: 

www. apiscandia.se 

 

27. februar kl. 19: : Vintermøde: 

Om salgs-fif og markedsføring. 

16. marts: Sensorik kursus kl.  

10-14 

27. marts kl. 19: Vintermøde om 

at være flere om at passe bier. 

5. maj kl. 10:00 Standerhejsning i 

Skolebigården 

25. maj kl. 9  

Sommerud-

flugt til Fri-

landsmuseet, 

hvor Sven 

Branner sætter 

biavlen i histo-

risk perspektiv. 

Vi ønsker Susse Mohr, Jette Ve-

jers, Ulrik Hallager, Nivå Bilaug, 

v/Peter Vilain og Per Maribo Jen-

sen velkommen i Hørsholm Biavlerforening. 

 

Få smag for hon-

ning - og lær at 

sætte ord på din 

oplevelse. 

 

Sven Branner 


