
   

 

HUSK VINTERMØDERNE: 31. JANUAR * 28. FEBRUAR * 21. MARTS 

I dette nummer : 
 

HOBF på tre medier 

Sælg din voks 

Tag med til Sverige 

Global kagedag 

 

Kære medlemmer 

Dagene bliver læn-

gere og det går mod 

’lyse tider’. Inden vi 

ser os om, løber vi 

på den første bi på 

besøg i erantis og 

krokus.  

Denne vinter har bestyrelsen lagt sig i 

selen for at forbedre kommunikationen 

med medlemmerne, som det hedder på 

management-sprog.  

I virkeligheden handler det om, at vi fra 

bestyrelsens side godt vil gøre det let for 

medlemmerne at få fat i alt det sidste nye 

inden for biavl, enkelt at få fat i nyheder 

og information fra foreningen og let at få 

adgang til praktiske råd om det at holde 

bier. Og så vil vi godt gøre det enklere 

for medlemmerne at snakke sammen 

indbyrdes.  

For at nå dertil har foreningen åbnet en 

Facebook-gruppe. Her kan man dele vi-

den, købe og sælge grej, informere hin-

anden og spørge andre medlemmer til 

råds. Kig efter Facebookgruppen Hørs-

holm og Omegns Biavlerforening. 

Videre er Bi-Ord blevet større flottere og 

bedre. Se blot dette nummer. Fire gange 

om året modtager du masser af spænden-

de læsestof, får oplysning om alt det, der 

er sket, og det, der skal ske. Print Bi-Ord 

ud og læg et eksemplar på natbordet.   

Sidst men ikke mindst har hjemmesiden 

fået et løft. Vores webmaster Hans Kjær-

gaard har oprettet et billedgalleri, så vi 

altid kan kigge tilbage på mindeværdige 

udflugter, store begivenheder og hygge-

ligt samvær. Og så er der kommet endnu 

flere tips og tricks i Bi-Lex-Olsen.  

Til foråret vil Bi-Lex-Olsen oven i købet 

foreligge i en smart lommeudgave, lige 

til at tage med i bigården.     

Godt Nyt Bi-År.  

Ole Michael  

   Bi-Ord 
Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening  Nr. 87 ◦ Januar  2018 

Bi ting 

FÅ DINE EGNE FINGRE I DEJEN: 

Kom og mød Charlotte Romlund på 

månedens sidste dag og lær lidt om, 

hvad honning og voks også kan bruges 

til. Charlotte vil inspirere os til at ud-

nytte biernes honning og voks til nye 

sunde produkter, i og med man i hon-

ningen både kan hente smag og fylde. 

Mød op i godt humør. Så lover Char-

lotte  til gengæld, at der venter en hyg-

gelig aften, og at deltagernes udbytte 

helt vil stå mål med deltagernes medle-

ven og engagement. 

Ifølge Charlotte selv, er hun hverken 

helsefreak eller ekspert, men hun har 

været ejer af to bifamilier i fire år og 

har været glad for biernes produkter. 

På vores første vintermøde vil Charlot-

te etablere fire  workshops eller 

’stationer’, som hun kalder dem, hvor  

deltagerne selv kan lære at fremstille 

læbepomader (af voks og honning), 

bodyscrub (af krystalliseret honning, 

olie, sukker eller salt), sæbe (af hon-

ning, voks og vanilje) og en wrap (af  

stof imprægneret med voks, så det kan 

bruges som ’plastic’, til at pakke mad/

brød ind i, eller lægge over skåle).  

-Vi når måske ikke at lave 20 læbepo-

mader, og 20 wraps, men vi kan sam-

arbejde gruppevis og rotere mellem 

stationerne, så alle får mulighed for at 

afprøve deres talenter på alle fire ar-

bejds-stationer. 

Charlotte Rumlund Hansen 

Vi ses onsdag den 31. kl. 19 i Fritidshuset. Vestre Stationsvej 12, 2960 Rungsted  

Nyt Mobile Pay nr: 15085 
HOBF har fået nyt Mo-

bile Pay nummer:  

15085  - og det fungerer. 

Vores hidtidige Mobile 

Pay nummer: 20568587, 

fungerer stadig en tid, men brug det ny 

nummer– og fortæl i kommentarfeltet, 

hvad du betaler for, når du sender pen-

ge. 

 

 

Formanden  
   har ordet 
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Hørsholm og Omegns Biavlerforening   
  

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.  

MobilePay 15085.  

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

21 18 74 07,  Finn Steno Thygesen, 21 72 09 61. Suppleanter:  San-

der Viscor 42 72 00 07,  Kirsten Wielandt: 49 13 21 17  

  

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) : Ejner Olsen (61 26 04 56 / murer.olsen@mail.dk), Bjarne Søren-

sen (49 14 74 19,  91 33 35 30 / pernilleogbjarne@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). 

  

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

Vintermøder: Foredragssalen i Fritidshuset. Vestre Stationsvej 12, 2960 Rungsted Mail: info@horsholmbiavl.dk   

Glæd dig til vintermøderne i februar og marts 

MARTS 

Bi-avl på 10. etage. Narumi og Hubert 

ta’r os med til millionbyen Tokyo, hvor 

de fokuserer på fortællingen om storby 

biavl, som de kalder: ’Biavl på Tokyos 

tag - Ginza honningbi-projektet’. Ginza 

er et shopping/ business område i Tokyos 

centrum. Her blev  biavlen introduceret i 

2006, som har dannet grundlag for et 

samarbejde mellem erhvervsfolk og øn-

sket om mere grønt i Ginza. 

Tokyos Ginza-bier flyver 

over mange høje bygnin-

ger til en næreliggende 

park, til grønne område 

ved  floden og haverne 

ved kejserens palads. 

Høsten er stor, i alt 1½ 

ton honning i sæson 2017. 

Honningen bliver tappet i små glas med 

fine labels og solgt i en honningbutik i 

delikatesse-afdeling i kælderetagen i va-

rehuset nær bygningen med tagetage- bi-

staderne. Ginza-honningen bliver solgt til 

en særpris: 36 gram til 1728 Yen (ca. 80 

kr.-) og 180 gram til 7560 Yen (ca. 350 

kr.-), - så de høje honningpriser og de 

høje skyskrabere matcher hinanden. 

'Ginza-honningbi-projektet’ er på mange 

fronter en aktiv medspiller i Tokyo. Fx 

hjælper projek-

tet med genop-

bygning af den 

jordskælvs- og 

tsunami-ramte 

Tohoku-region, 

og honningbi-

projektet har siden 2016 haft et samarbej-

de med Massachusetts Institute of Tech-

nology om forskning i byens biodiversi-

tet. 

 

Tokyo på toppen 

En sød og hyggelig 

afslutning på vinter-

møde-sæsonen - inden 

der er standerhejsning 

den 6. maj. 

Kom til årets sidste vintermøde og få en 

snak om hvordan bierne har overlevet 

vintersæsonen.  

Vi mødes i Fri-

tidshuset i Rung-

sted, - hvor vi 

opbløder de lidt 

kommunale ram-

mer for at sende  

de sønderjyske kageborde til tælling, når 

vi præsenterer vores globale kageaften.  

Medbring lidt  kager, der har honning på 

ingrediens-listen. 

Allerede  nu kan vi 

stille i udsigt, at du på 

kagebordet vil finde 

lækkerier fra: 

Tyrkiet, Ukraine, 

Tyskland, Vejen-

brød, Jylland, Ru-

mænien, etniske ka-

kor og kex fra Sveri-

ge - ja endda fra Ja-

pan og Frankrig 

(hvis ellers vores franske biavler finder 

ud af hvordan man bager, og hvordan 

ovnen virker). 

Men bliv nu 

ikke grebet af 

præstations-

angst. Det er 

jo ikke Den 

Store Bage-

dyst. Ingen præmier, 

ren hygge.  

Glæd dig til aftenens 

seriøse indlæg, der 

stadig henstår som en 

overraskelse. 

Global kagedag 
  

 

 

En vaniljekrans er en traditionel 

dansk 

SEND DIN OPSKRIFT TIL allanhoeyer@yahoo.com 
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FN har bekendtgjort, at den 20. maj er ud-

nævnt til international bi-dag – World Bee 

Day. 

 Lidt tøse-fornærmet lyder det fra PLAN-

Bi, at dagen burde kaldes  ”World Honey 

Bee Day”. ”Hurra for bierne, men øv for 

biodiversiteten”, skriver PLAN Bi. 

Læg dog mærke til, at Apis Mellifea Melli-
fea som den første art blev fundet og navn-
givet af Linné 1758. 

 Honning på glas 

Hvorfor ha’ alt besværet med at slynge 

og presse, når nogle kunder foretrækker 

at få deres honning, mens det stadig sid-

der i voksen. 

Eneste problem er må-

ske at få bierne til at 

samarbejde. Det forly-

der, at bierne kun ser 

ud til at bygge i glasse-

ne, når der absolut ikke 

er andre muligheder i 

stadet. Forsøg dig med 

hemsløjd her i vinter-

perioden og vær parat, 

når maj-trækkene sæt-

ter ind og udbygningen af bifamilierne 

tager fart. 

Biernes helt egen dag 

En hjælp til byg-

ge-aktiviteten 

35 gæster og biavlere fra Hørsholms & 

Omegns biavlerforening kårede: 'Årets 

bedste honning'. 

Årets mest velsmagende faste honning 

blev produceret af Mikkel Sørensen, 

Mikkels bofællesskab og deres bier. I 

kategorien 'Årets bedste flydende hon-

ning' blev honning fra to biavlere vur-

deret som nøjagtig lige gode. Derfor 

blev den flydende honning fra både 

Marianne Stuhr/Kokkedal og Hans 

Kjærgaard/Espergærde kåret som årets 

bedste. (hvis det ellers kan lade sig 

gøre). 

2017’s 
fineste  
honning 

Fra venstre: Mikkel Sørensen, 

Bakkens Biavl, Marianne 

Stuhr (har bier sammen med 

sin bror Søren Stuhr), Kokke-

dal og medlem af bestyrelsen 

i HOBF: Hans Kjærgaard –

vandt alle en førstepræmie.  

Ny vejrstation i 
Skolebigården 
Peter Sjøgren arbejder på at installere 

en vejrstation i Skolebigården, så vi 

alle over nettet kan følge,  biernes 

klima, og hvordan vejret udvikler sig. 

Digital teknologi  afløser  de analoge 

sten. 

I kampen mod varroa-

miderne blev der i efteråret igen 

uddelt gratis oxalsyre til medlem-

merne. 
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Skolebigården skal bruge voks til den 

kommende sæsons nye biavlere. Så 

har du noget til overs, køber skolebi-

gården det gerne.  

Er du medlem af Voksklubben, og har 

du overskud af voks, køber Skolebigår-

den voks til dagspris. 

Skolebigården sælger det videre til nye 

biavlere, der endnu ikke har en vokskon-

to. Det er en service, vi godt vil yde over 

for nye medlemmer, så de fra dag et 

”kører” med ren voks i bistaderne. Og så 

vil vi naturligvis godt kunne hjælpe 

medlemmer, der er kommet i bekneb for 

voks.   

Lige nu køber Skolebigården voks til 

dagspris: 170 kr. pr. kg for tavlevoks 

(850 kr. for 5 kg.) og 75 kr. pr. kg. for 

råvoks.  

Skolebigården køber tavlevoks i  alle 

rammemål og gerne vokstavler i løs 

vægt.  

Råvoks handles på den måde, at  Bihuset 

orienteres om handlen, således at sælgers 

konto krediteteres (fratrækkes) et aftalt 

antal kg voks og skolebigårdens konto 

debiteres (tillægges) samme antal kg.    

Ring eller smid en mail til vores kasserer 

Mogens Snog og slå en handel af.  

Voksklubben 

Har du mere voks på lager,  

end du selv skal bruge? 

Sælg ud af dit lager af voks 

Har du bestilt voks ? 

Har du husket at bestille voks til næ-

ste sæson?  Ellers gør det med det 

samme. Som altid vil Heino fra i Bi-

huset gerne have bestillinger hjem,så 

snart, der er afregnet, og vi biavlere 

ved, hvad der står på kontoen.  

Opgaven med at valse voks og pakke 

voksbestillinger er vinterarbejde i 

Bihuset.  

Du bestiller ved at sende en mail til 

bihuet@bihuset.dk med angivelse af 

rammemål og antal pakker á 5 kg.   

For mange er det 

med Voksklubben 

lidt af et ”cirkus”. 

Det er imidlertid 

ikke noget helt dår-

ligt billede, da det 

jo er den samme 

voks, der år efter år 

cirkulerer rundt i 

manegen. 

Alle medlemmer af 

voksklubben ejer i 

fællesskab en kæm-

pe bunke voks, 

antagelig adskillige ton. Lige nu bliver al 

den voks, der kom ind i efteråret,  og 

som siden hen er smeltet ud af rammer-

ne, valset på ny for at blive til nye tavler 

til brug i vores bifamilier.  

Det er derfor, det er på høje tid at bestille 

voks, hvis Bihuset skal nå at valse og 

pakke voksen, og voksen skal nå frem til 

den enkelte, inden foråret står for døren.  

Da voksklubben er omhyggelig med ikke 

at få forurenet voksen med kemiske var-

roa-bekæmpelsesmidler, stearin og andre 

skadelige stoffer, er voksklubvoks dyrere 

end anden voks. Den er som anden grøn 

voks blevet en efter-

spurgt vare rundt om i 

Europa. Derfor er  pri-

sen kun gået op de se-

neste år.  

Prisen kan ikke følge 

med bitcoin-prisen; men 

alligevel er det ikke så 

lille en stigning, vi har 

oplevet de seneste år. 

Det er noget, nye biav-

lere især vil komme til 

at mærke, da de skal 

købe vokstavler  for at 

komme i gang.  

Gamle biavlere med voks på kontoen 

kan bare glæde sig over prisstigningen. 

De får deres ”gamle” voks smeltet ud af 

rammerne og valset om til nye vokstav-

ler. Og da bierne sveder ”renter” på hvert 

år, kan de gamle biavlere en gang imel-

lem sælge ud af overskuddet.   

Forestillingen gentages, og kun hvis vo-

res fælles voksklubvoks en dag bliver 

inficeret af en større mængde uren eller 

forfalsket voks, må Cirkus Voksklub 

standse forestillingen. Men det sker hel-

digvis ikke.  

Cirkus Voksklub 
 

Svenssons lys 

 Joel Svensson Vaxfarbrik, bimaterielfor-

handleren, som vi besøger på vores som-

merudflugt, har et 56 siders katalog, hvor 

du kan finde alt om lys. 

 

Se selv: 

https://www.joelvax.se/kataloger/ 
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Ta’ med til Sverige 
Vi ser på VSH-dronninger i Sverige og køber ind med ’rabat’. 

Husk  

dit  

pas 

I år ruller vi afsted i de større familiebi-

ler, der skal ha’ go’ plads til fem biav-

lere. (Fx tilbyder formanden og kasse-

reren at indlemme deres ’cruisere’ i 

konvojen) . Giv et tip til Allan, hvis du 

vil lægge bil til turen: 

allanhoeyer@yahoo.com. Vi splejser 

om benzin og færgebilletter.  

Turen kommer til at koste ca. 150 kr. 

Den 26. maj går sommerudflugten til 

Sverige. 

Reservér dagen og tag med til Sverige, 

hvor vi besøger en svensk bi-materiel- 

butik og besøger Monica, der er test bi-

avler i det officielle svenske VSH dron-

ningeeksperiment. 

 

Joel Svenssons Vaxfabrik 

Fra pålidelig kilde forlyder det, at du kan  

gøre en god forretning, hvis du køber 

dronninge-gitre, halmkuber, gadgets til 

sæbeproduktion – og fremstilling af 

vokslys, honningspande og slynger.  

Foder er til gengæld dyrt. Glas koster 

næsten det samme som i Danmark, men 

svenskerne har nogle flotte låg til glasse-

ne.  

 

Monica & Lars 

Efter besøget hos Joels bi-materiel, der 

har inviteret på kaffe, besøger vi Moni-

ca og Lars Larsson på Honungsgården 

på Bjäre. Gården har tilhørt  slægten i 

13 generationer.  

Monica og Lars 

og børnene Ar-

vid og datteren 

Lucia bor på 

slægtsgården, 

hvor de gamle 

tomme stalde 

successivt for-

vandles til moder-

ne og funktionelle 

lokaler til en bi-

avls virksomhed. På sigt regner Monica 

og Lars med at kunne leve af biavl og 

landbrug. 

Monica har været biavler siden hun var 

teenager, og har haft sine egne bier hele 

livet. Hun har taget en uddannelse som 

procesoperatør og har et svendebrev i 

biavl.  

Monica er dronningeavler i stor stil, og 

testbiavler i det svenske VSH projekt. 

Sommer-udflugt 2018 

Convoy 

 

26. 
maj 

Hvad er VSH 
’Varroa Sensitive Hygiene’ er en egenskab hos bierne, der 

muliggør, at de opdager og udrenser varroamider fra yngel-

cellerne. Dermed forhindres miderne i at formere sig. De 

nystartede projekt VSH-bi i Sverige har til formål at finde, 

avle og sprede honningbier med resistens mod varroa. 

Hvordan fungerer VSH 

Bier med VSH-egenskaber opdager, når en fertil varroamide-

hun producerer afkom i de lukkede yngelceller. Bierne åbner 

cellen og forhindrer miden i at yngle. Af og til udrenser bier-

ne puppen og dele af puppen, og nogle gange dækker bierne 

cellen til igen efter varroamide-hunnen har forladt puppen. 

Sveriges VSH Projekt 

I Sverige er der allerede fundet bier med resistens mod visse 

kemiske behandlinger. Alt imens de syrer, som anvendes ved 

behandling, er skadelige for bierne.  

Derfor er flere og stærkere behandlinger af  bierne ikke vejen 

frem. Løsningen findes hos bierne.  Styret selektion er målet 

for det svenske VSH-projekt. 

Der findes allerede bigårde rundt omkring i Sverige med lav 

mide-tilvækst. De bifamilier skal VSH-testes og indgå i en 

første selektering. Parallelt skal vi derefter begynde at måle 

mide-tilvæksten i så mange bifamilier som muligt rundt om-

kring i Sverige - for at finde endnu flere bifamilier, der er 

interessante i et VSH-perspektiv. Vi ved at VSH egenskaben 

findes i den svenske bi-bestand. 

http://np.netpublicator.com/netpublication/

Find 
alle 

varer 
og 

priser 
hos  

Joels 
Vax- 

fabrik 
på 

nettet: 

Sofiero 
På Sofiero Slot 

står  rhodendro-

nerne i fuld flor. 

Er  alle enige i bilen, ligger Sofi-

ero på ruten og har åben til kl. 

16. Entre: 120 sv.kr. (ca. 90 kr.). 

Børn t.o.m 18 år fri entre. 

 

 

Monica med sit 

svendebrev. 
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Forbered dig 
på øget pres 
Det er nu tråd-rammerne skal 

omkalfatres til honningpressen. 

Vil du stoppe med at slynge dine tavler 

for i stedet at overgå til at presse din 

honning, skal du ikke længere bruge 

tråde i dine rammer. Trådene er en pesti-

lens, når du presser honningen. 

Derfor er det en fin vintersyssel at skære 

en rille i toppen af dine rammer, hvor du  

kan montere vokstavlen.  

Hvordan man konkret gør, viser Henrik 

her. Han har fundet en mindre samling 

trådrammer frem. 

Toplisten skal tilføjes en rille i en voks-

tavles længde. 

Med en blyant markerer Henrik først 

midter-rillens placering og derefter et 

start og et afslutningspunkt. 

Derefter placerer Henrik en skinne, så 

den flugter med blyants-stregen på 

toplisten og saver rillen med sin dyksav. 

Du kan følge hele processen på  Henriks 

og Michalas video: 

  https://youtu.be/tRKNyN_ixw4  

Peter Sjøgren har også fremstillet en video:  https://www.youtube.com/watch?v=RX5MI5lo0s8 

Der saves 

(topfoto) og  

vupti: rillen i 

rammen er 

klar 

Midterlinien på toplisten markeres           Sav-skinnen lægges på 

Ejner Olsen har fødselsdag den 25. jan. 

Alle kender Ejner for sin store hjælpsomhed. 

Og hvis ikke personligt, så takket være de 

mange tips og tricks, som Ejner Olsen har le-

veret til Bi-lex-Olsen, foreningens Grønspætte-

bog for biavlere.  

Det var Ejner, der indførte kursus i dronninge-

avl. Han medbragte selv avlsmaterialet, og 

inden vi havde set os om, havde Skolebigården 

kun fredelige bier.  

En stor tak til Ejner for alt det, han har bragt med til Hørs-

holm og Omegns Biavlerforening, inklusiv sværme og bier 

i løs vægt.  

Et stort tillykke til Ejner.  

Ole Michael    

Fødselsdagen bliver fejret med venner og bekendte  på Solsortevej 3 i Hille-

rød, torsdag den 25. januar kl. 14-17. 

Kom gratis til  

Danmarks Biavlerforening 

kan igen i 2018 tilbyde nogle 

af de mange lokale instruktø-

rer eller koordinatorer for bi-sygdomme 

gratis adgang til Dansk Biavlskonference 

lørdag den 3. marts 2018 i ”HUSET” Mid-

delfart. 

Alle der har undervist på begynderkursus, 

været instruktører i bisygdomme og varroa

-behandling kan søge om gratis adgang. 

Men hold dig ikke tilbage, hvis du godt 

kunne tænke dig at gå ind i undervisnin-

gen som lærer eller hjælpelærer. Vi plejer 

at kunne sende alle interesserede af sted. 

Har du brug for et kørselstilskud, spørg 

også til dette. Send en mail til horsholmbi-

avl@gmail.com og hør, om der er flere 

pladser.                                 Bestyrelsen 

Biavls-konference  Tillykke Ejner med de 90 

Ejner Olsen 

https://www.youtube.com/watch?v=RX5MI5lo0s8
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Ny varroa gadget 
 

En gruppe sønderjyske ingeniørstuderen-

de har udviklet et apparat, som bekæmper 

varroamider ved at automatisere udlednin-

gen af myresyre. 

Ved at holde den syre-koncentration kon-

stant kan man slå miderne ihjel uden at slå 

bierne ihjel. Apparatet skal udstyres med 

Bluetooth, GSM og WIFI. På den måde 

kan biavleren få et helhedsbillede af sund-

hedstilstanden i kuben via mobilen. Med 

det nye apparat kan man foretage en mere 

langvarig indsats over hele året og blot 

sætte apparatet på standby i den periode, 

hvor man høster honning, og hvor det 

ikke er tilladt at bekæmpe miderne. 

* 

Men, men….. kan apparatet nu også få 

dronningen til at lægge æg samtidig med 

at bierne bliver gasset med syre?  :-)                                       

red. 

For mere end fire år 

siden udviklede EU nye 

retningslinjer for at be-

skytte bier mod sprøjte-

midler. Men retningslin-

jerne bliver ikke fulgt, 

og den agrokemiske 

industri kæmper for, at 

det heller aldrig kom-

mer til at ske. Skal man 

beskytte bierne, som EU 

anbefaler, vil det nemlig 

betyde et forbud for stort set alle de 

sprøjtemidler, industrien har testet efter 

de nye retningslinjer. Ingen af godt 150 

udvalgte aktivstoffer, som anvendes i 

aktuelle sprøjtemidler, kunne godken-

des.  

Kemiindustriens brancheorganisation, 

ECPA, har gennemført en screening af 

aktivstoffer brugt i 52 

forskellige ukrudts-

midler, 52 svampe-

midler og 51 insekt-

midler. 

For sprøjtemidlerne 

viste det sig, at 91 % 

af anvendelserne var 

uacceptable for hon-

ningbier, 100 pct. for 

humlebier og 100 pct. 

for solitære bier. 

For bejdsemidler var de tilsvarende tal: 

58 % uacceptable for  honningbier, 100 

% for humlebier og 97 procent for soli-

tære bier. 

Den danske regering har foreslået, at der 

nedsættes en EU-arbedjsgruppe, til at 

overveje, hvordan vejledningen skal 

anvendes i praksis. 

EU uden magt ? 
 

 

 

Der pågår pt. en større opdatering af 

hjemmesiden. Det drejer sig især om 

oprettelse af billed-gallerier, der skal 

hjælpe til at skrive vor foreningens 

fælles historie. 

Der lægges ud med den nyere historie 

tilbage fra 2010 til nu, hvor billeder fra 

årstallet samt årets nr. af Bi-ord fortæl-

ler om årets aktiviteter. 

Her ud over er der oprettet tre nye me-

nuer:  

1. Billedegallerier, der rummer de fri-

ske billeder.  

2. Billedearkiv, der rummer historien 

fra 2010 til nu.  

3. Hjemmelavet grej 

Alle er meget velkommen til at sende 

bileder & vidioer til: hoobwebma-

ster@gmail.com. (billeder i jpg format, 

og videoer lagt på Youtube - med link 

til mig. 

Med venlig hilsen  Hans Kjærgaard  

Nyt om foreningens hjemmeside 

Fra den 11. januar til 5. april afholder 

Europa Komissionen offentlig høring, 

der skal indsamle oplysninger og 

synspunkter vedrørende faldet i be-

støvende arter, som vil indgå i ud-

formningen af et EU-initiativ om 

bestøvende arter. Alle borgere er vel-

komne til at deltage i høringen. Du 

kan deltage i høringen ved at udfylde 

onlinespørgeskemaet på EU-survey. 

Skemaet er også udformet på dansk, 

og det tager ca. 20 minutter at besva-

re. 

EU & bestøverne 
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Eng.: Barf, dansk: opkast 

Nye udsalg søges 

  Hvis du er vidende om, at 

der i din nærhed er marked 

eller lignende, hvor det er 

oplagt at sælge foreningens 

honning, må du meget gerne 

give besked herom til: 

      

Hans Kjærgaard via 

Kildemosehuset@youmail.dk 

     21187407  
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Aktivitetskalender 
 

 
 

Sisser Andersen, Hillerød 

Velkommen til 
nye medlemmer 

 

Fredag den 2. marts (kl. 13.00-18.00) 

 

Fredag før biavlskonfe-

rencen, vil det svenske 

VSH (Varroa sensitive 

hygiene) projekt  blive 

præsenteret ligesom dron-

ningeavlerforeningen af 

1921’s vil give deres bud 

på, hvordan man kan lave 

et simpelt varroa tolerance 

projekt. Der vil herefter 

være en diskussion om 

hvordan vi som danske 

biavlere selv kan undersø-

ge vores biers varroa tole-

rance.   

 Målet er, at vi på mødet 

skal fastlægge en plan for, 

hvordan deltagerne selv kan medvirke i en mini-undersøgelse af status for 

varroa tolerance i dansk biavl. 

Som en del af projektet håber vi at en del af deltagerne vil lave forskellige 

midetællinger, udrensningstest, samt indsamle yngelprøver.  Efter mødet laves 

en kort protokol (opskrift) for hvordan man kan deltage i projektet hen over 

sommeren.  

Til efteråret inviteres til en ny workshop, hvor vi analysere midetællinger, 

yngelprøver m.m. Desuden diskuteres sommerens arbejde og der laves efter-

følgende et temahæfte. 

Deltagelse i workshoppen er gratis, men man skal selv sørge for eventuel 

overnatning. Projektet enten helt betaler aftensmaden eller giver tilskud hertil, 

alt efter deltager antallet.  

 Tilmeld dig til workshoppen via dette link: 

http://www.bee-survey.com/

Professor i biologi ved University of Sussex, 

Dave Goulson, der har grundlagt: the bumble-

bee Conservation Trust besøger Galaksen i 

Værløse lørdag den 27, januar kl. 19:00. 

Læs om arrangementet på www.plan-bi.dk 

Biletter: til foredraget på billetto.dk til kr. 266.  

HOBF  søger bibliotekar 

A) Du skal kunne stille plads til rådig-
hed for 1½ hyldemeter bøger. 

B) Du skal udarbejde retningslinier for 
bogudlån 

C) Du skal stå for udlån af bøger 

’ANSØGNING’ stiles til bestyrelsen 

 

Onsdag den 21. marts kl. 19  

 

Onsdag 28. februar: 

Hubert og Narumi fortæl-

ler om japansk biavl på 

Tokyos tage. Start kl. 19. 

Onsdag 31. januar: 

”Bi-produkter”…. 

Charlotte Rumlund 

lærer os at fremstille 

nye produkter af 

bl.a. honning og 

voks. Start kl. 19.  

GLOBAL KAGEDAG 

Medbring lidt kage. Vi 

lægger vinteren bag os til 

årets sidste vintermøde. 

Kom til en sød oplevel-

se….. Send opskriften. 

Og så lytter vi til, hvor-

dan bilaug kan hjælpe i en stresset  hverdag. 

DREAMLINER-gruppen: I februar  
holder Dreamliner gruppen møde med 
Hørsholms borgmester Morten Slotved 
og  Gitte Søby fra kultur & fritid for at 
afklare, om kommunen har et tilbud til 
HOBF,  som vi ikke kan sige nej til.  

 

  27. januar kl. 19  

Workshop om varroa-tolerance 

http://www.bee-survey.com/index.php/756521?lang=da

