
 

   

 

STANDERHEJSNING DEN 6. MAJ * KOM - HJÆLP TIL, HYG OG HEJS 

Formanden  
har ordet 

I dette nummer : 
 
Sommerudflugt 26. maj 
 
Lær at avle dronninger 
 
Læs fire bøger om bier 
 
Følg med på Facebook 
 
Bogskorpionen klipper  
benene af  varroamiderne 

 

Bi-Ord 
Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening  Nr. 88 ◦ april  2018 

Alle Nordsjællandske biavlere har i 
første omgang muligheden for at stikke 
hovederne sammen til et fællesmøde 
den 12. april kl. 19:00 i Hillerød. 

Her kan vi i første omgang mødes og 
finde ud af, hvorfor man bør, - og hvor-
dan man selv kan producere sine egne 
dronninger.  

Foredraget vil blive ef-
terfulgt af praktiske 
øvelser en dag i juni. 
Datoen er  endnu ikke er 
fastlagt.  

 

Tilmelding senest mandag den 9. til  
formanden i Hørsholm og Omegns 
BF: olemichjensen@gmail.com  eller 
formanden til Frederiksborg BF: Søren 
Primdahl  s-prim@hotmail.com 

FACE IT FRED - WE’RE LOST 

Ekstra forårs/sommer-møder 
To nordsjællandske fælles-
møder om dronningepro-
duktion med Poul Larsen 
fra Haderslev og Omegns 
Biavlerforening. 

Poul Larsen er tidligere formand for  

Dronningavlerforeningen af 1921. Han er 

ikke længere selv dronningavler, men han 

producerer dronninger. Der er forskel ! 

Vi mødes til det første af to 
fællesmøder den 12. april kl. 
19 i aulaen på Frederiksborg 
Byskole, Carlsbergvej 13, 
3400 Hillerød. 

Foråret lader vente på sig i år. Men 

vær bare rolig. Selvom ingen af de 

bier, der nu sidder i bistaderne har 

oplevet et forår, eller for så vidt aner, 

at vi går ind i april 2018, ved bifamili-

en præcis, hvordan den skal forholde 

sig til situationen, uanset, om foråret 

kommer i marts, april eller maj.   

Så glem den menneskeskabte kalender 

og lær i stedet, hvad klokken har slået 

i   biernes verden. Ved man det, er 

man god til at passe bier. Så ved man 

nemlig, om det er nu, man skal sætte 

en kasse over eller under, eller man 

hellere skal vente.  

For den uerfarne biavler er der hjælp 

at hente, idet man kan stille ”uret” 

efter den dag, mirabellen springer ud. 

Det er nemlig ”nytårsdag” hos bierne. 

Sidste år var det den 4. april. I 2008 

var det den 14. marts og i 2013 den 3. 

maj. Det er dagen, hvor det går løs. 

Indtil da skal du bare tjekke, om der 

er mad nok i stadet. Løft på kasserne  

eller fjern dækbrædderne og se, om 

der er fyldte tavler rundt om biklyn-

gen. Hvis ikke: ryk på fodertavlene 

eller giv foder. 

Mens vi venter, er vi så heldige, at  

danmarksmesteren i dronningepro-

duktion, Poul Larsen, kommer til Hil-

lerød og øser af sin viden. Det er tors-

dag den 12. april kl, 19. Se aktivitets-

kalenderen på sidste side.  

De nordsjællandske biavlerforeninger 

står bag arrangementet. 

God sæson / Ole Michael  

 

Kom og hør Goulson  
Onsdag den 25. april holder Dave 

Goulson foredrag om  humlebier  kl. 

14 i Auditorie 1, H.C. Ørsted Institut-

tet, Universitetsparken 5, 2100 Ø.  

Der er gratis adgang, men du skal 

tilmelde dig på:  

http://sustainability.ku.dk 

mailto:olemichjensen@gmail.com
mailto:s-prim@hotmail.com
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Måske ny i DBF’s      
bestyrelse 

Modstå trusler fra bakterier, svampe, 
biller & mider.  

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.   

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

gaard: 21 18 74 07,  Finn Steno Thygesen, 21 72 09 61. Supplean-

ter:  Sander 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 Sø-

rensen (49 14 74 19,  91 33 35 30 / pernilleogbjarne@privat.dk ), Peter Hørning  (48 18 88 90 /  pe-

ter.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   

Hjemmeside: www.horsholmbiavl.dk  

Forsvar dine bier 

Ondartet bipest, europæisk bipest, stenyngel, den lille 
stadebille, traké-, varroa– og tropilaelaps-mider kan 
alle angribe dine bifamilier. 
 
Miljø og Fødevareministeriet har udarbejdet syv fakta-
ark, som skal gøre det nemmere at spotte og bekæmpe de 
forskellige livsformer. Du kan hente fakta-ark og læse 
meget, meget mere her: 
http://lbst.dk/landbrug/genetiske-ressourcer/biavl/vilkaar-
og-regler-for-biavl/#c11676 

Bigift mod HIV 
En ny undersøgelse har vist, at 
bigift kan dræbe humant immun-
defektvirus (HIV). 
Forskere ved Washington Uni-
versity School of Medicine i St. 
Louis har påvist, at et toxin kal-
det melittin, der findes i bigift, 
kan ødelægge hiv ved at stikke 
huller i virussets membran.  
Nanopartikler, der er mindre end 
hiv, indeholder bigiften, og er 
samtidig opbygget med beskyt-
tende ”puffere”, så de ikke kan 
binde sig til normale celler og 
efterlader dem  derfor intakte.  
HIV er så lille, at det passer mel-
lem disse ”puffere” - og derfor 
kommer HIV-virusset i kontakt 
med giften.  
Melittinet på nanopartiklerne 
smelter sammen med den virale 
membran –og danner små pore-
lignende angrebskomplekser, 
som ødelægger overflademem-
branen og fjerner den fra virus-
set.  
Det er en indbygget fysisk egen-

skab ved HIV, der bliver angre-
bet. Teoretisk er der derfor ikke 
nogen måde for virusset til at 
tilpasse sig og udvikle resistens. 
Virusset skal have en beskytten-
de overflade, en dobbeltlags 
membran, der dækker virusset, 
for at forblive intakt og kunne 
inficere vores celler.  
Denne forskning kan føre til 
udvikling af en vaginal gel for at 
forhindre spredning af hiv og en 
intravenøs behandling for at 
hjælpe dem, der allerede er smit-
tet.  

Mere end 34 millioner men-
nesker lever med HIV / 
AIDS verden over, ifølge 
AmFAR, Stiftelsen for  
AIDS Research. Af disse er 
3,3 millioner under 15 år. 
Hver dag smittes næsten 
7.000 mennesker med HIV 
over hele kloden. 

På Danmarks Biavlerfor-
enings generalforsamling den 
14. april har Peter Sjøgren 
mulighed for at blive valgt til 
bestyrelsen.  
Lykkes det, vil han så forsøge 
at udbrede interessen for øko-
logisk biavl og bevæge DBF 
til at hype vore bi-produkter 
overfor almindelige danskere. Og så vil Peter i øvrigt 
forsøge at få gennemført, at indlæggene fra årsmødet i 
Middelfart bliver videofilmet og lagt på hjemmesiden 
til glæde for alla medlemmerne. 

 

Vægtvogter: - Følg biernes arbejde fra sofaen 
Stadevægte er blevet 
mere økonomisk 
overkommelige. 
Vægtene kommer i 
sæt af 4 stk. til en pris 
af 2850 - hvilket er 
ca. en femtedel af 
hvad andre stadevæg-

te koster. Dertil kommer et årligt abonnement på 150- for 
internet adgangen.  Vægtene måler stadernes aktuelle 
vægt, samt udetemperaturen, en gang i timen. Vægtene 
kan måle op til 150 kg. Du kan købe dem hos Peter Sjø-
gren. 
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Turen koster 160 kr. pr. person. Indbetal 

på Mobile Pay nr. 15085 senest 15. maj 

med mærket ’26. maj + dit navn ’ og 

send en mail, så snart du ved, at du vil 

deltage: allanhoeyer@yahoo.com 

 
 

 

Ta’ med til Sverige 
Sommerudflugten går til 
Sverige. Husk at tilmelde 
dig i år. 160 kr. pr. pers. 

 

Vi kører sammen 

 
Vi ruller afsted i familie-biler, der kan 

rumme fem hærdebrede medlemmer. 

Har du bil, og vil du ta’ fire passagerer 

med på turen, så send en mail til: 

allanhoeyer@yahoo.com 

Benzin og færgebillet er vi fælles om. 

 

 

 

 

Vi mødes kl. 7:50 på parkerings- 

pladsen foran MASH og Yachtklubben 

på Rungsted Havn . 

Meld til på Mobile Pay 

I år mødes vi på Rungsted Havn 

kl. 7:50  - inden vi kører nordpå 

til Helsingør for sejle med 

Scandlines til Helsingborg. 

I Sverige går turen nordpå til 

Munka-Ljungby, hvor Frederik 

Svensson på Joel Svenssons 

Vaxfabrik har inviteret os på en 

kop kaffe og lidt orientering om 

butik, fabrik og butikkens store 

udbud af bi-materiel. 

Derefter kører vi igen 20 km 

nordpå , hvor vi besøger Monica 

og Lars Larsson på Honungs Går-

den på Bjäre, der har tilhørt slæg-

ten i 13 generationer, og som er 

ved at blive transformeret til også 

at rumme en professionel hon-

ningproduktion. 

Her hører vi om det svenske VSH 

projekt til bekæmpelse af varroa. 

Monica er testbiavler i det sven-

ske VSH-projekt. 

 

Monica Larsson 

http://np.netpublicator.com/

netpublication/n78935473 

Tag din madkurv med. Vi 

spiser vores picnic hos 

Monica.                               

Sofiero 

 
ORD-FORKLARING:  :-) 
VSH:  Varroa sensitive hygiene 
HSV:  Hamburger Sports Verein 
VHS:  Video Home System 

Kig på HOBF’s hjemmeside og se 
Joel Svenssons særlige prisbaskere 
den 26. maj. 

 

Er der enighed i den enkel-

te bil, er det oplagt at udvi-

de turen med et besøg på 

Sofiero for at se et overdå-

digt udbud af  blomstrende 

rhodendendroner. 

Dertil udstillingen ’To 

Bee’ om den bivenlige 

have. 

Åben: kl. 10-18 

Entre: Voksen: ca. 90 dkr. 

Børn:  

til og med 18 år: gratis 
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På sommerens dronningeavlskursus vil 

du se jomfru-dronninger blive klækket 

tre, fire, fem gange - afhængig af vejret. 

Kurset er praktisk anlagt. Deltagerne 

omlarver selv og mærker de udrugede 

jomfruer. Dronningerne bliver brugt i de 

eksisterende familier i Skolebigården, og 

til de bifamilier, de nye biavlere kan kø-

be som start-kit. Deltagerne i dronninge-

avlskurset får også en dronning. Hvis 

vore medlemmer har en særlig god bifa-

milie, vil vi gerne omlarve fra denne og 

få varieret avlsmateriale. Vi opfordrer 

deltagerne til selv at avle dronninger til 

husbehov - gerne på larver fra Skolebi-

gårdens gode ø-parrede dronninger. Vil 

du forsøge at udruge dronninger i din 

egen cellebygger, så kom med din egen 

ramme med dronningekopper. Så kan du 

omlarve fra Skolebigården gode dronnin-

ger. Vi har dronningekopper i forenin-

gen, du kan købe. 

Det koster 75 kr. for et sæt til ti dronnin-

gelarver. Du skal bruge din egen ramme, 

som du sætter to lister i. På listerne sæt-

ter du dronningekopperne. Husk, at du 6-

10 dage før omlarvning skal 

have forberedt dit bistade, så 

det kan bruges som celle-

bygger. 

Kontroller datoer jævnligt 

på hjemmesiden, da der 

løbende vil komme ændrin-

ger. Især regnperioder kan 

nødvendigøre ændringer. 

  

Vi samler Gelé Royal 

Vi savner Gelé Royal på 

dronningeavlerkurset. Byg-

ger bierne dronningeceller i 

dit bistade, må 

du meget gerne 

donere cellerne til dronningeavlskurset. I 

de åbne dronningeceller er der mest Gelé 

Royal. Skær dronningecellerne ud, fjern 

larven med en nål og læg dem i fryseren, 

indtil du kan overdrage dem til Jens Blu-

me eller én af de øvrige i bestyrelsen. 

Avl dine egne dronninger 

Program for 2018 
 

 

Mandag 14. maj kl. 16 

En cellebygger gøres klar 

 

Søndag 20. maj kl. 11.00 

1. omlarvning. 

 

Onsdag den 23. maj ml. kl. 19 og 20  

Evt. kigges efter hvor mange dronnin-

gelarver som er antaget. 

 

Onsdag den 30. maj kl. 18.00 

Parringskasetter gøres klar, bier fanges 

til disse og dronningerne/cellerne fra 1. 

omlarvning sættes i. 

Vi skal også udføre 2. omlarvning. Her 

skal vi gøre os umage. Disse jomfruer 

skal til ø-parring. 

 

Onsdag den 6. juni kl. 19 

Bure på dronningecellerne. Ø-

parringskasseter gøres klar. 

 

Mandag den 11. juni kl. 18 

Bier fanges, droner sies fra og bierne 

sættes i parringskassetterne. 

 

Tirsdag den 12. juni kl. 18 

Jomfrudronningerne mærkes og sættes i 

ø-parringskasetter. Vi skal også udføre 

3. omlarvning. 

 

Torsdag den 14. juni 

Ø-parringskasetter med jomfrudronnin-

ger fra omlarvningen den 1. juni skal 

køres til Glumsø. 

 

Mandag den 18. juni kl. 19 

- Ny cellebygger gøres klar . 

 

Lørdag den 23. juni 

4. omlarvning. Mødes kl. 15. Bure på 

celler fra 3. omlarvning. Parringskaset-

ter gøres klar, bier fanges til disse. 

 

Mandag den 25. juni kl. 19 

Jomfruer fra 3. omlarvning mærkes og 

sættes i parringskassetterne. 

Onsdag den 27. juni kl. 19 

Bure på cellerne fra 4. omlarvning. 

 

Fredag den 29. juni 

De ø-parrede dronninger skal hentes i 

Glumsø. 

 

Onsdag d. 4. juli 

Mødes kl. 18.00. Bier fyldes i parrings-

kassetter og dr. celler tilsættes. 

 

Onsdag d. 11. juli 

Evt. mærkning af jomfruer fra 4. om-

larvning. 

Tjek løbende hjem-

mesiden for ændrin-

ger i programmet. 

 

Dronninge- 

fødsel 
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GLOBAL KAGEDAG 
Peter Sjøgren fortalte om sine 

oplevelser på Biavlskonferencen 

i Middelfart, da vi mødtes for at 

smage ’honning’-kager fra he-

le verden.  

Dansk Biavlskonference er stedet hvor 

alle medlemmer af Danmarks Biavlerfor-

ening én gang om året kan mødes og 

opleve en lang række faglige foredrag, 

workshops og udstilling af materiel. 

Peter deltog og filosoferede på 3. vinter-

møde bl.a. lidt om bogskorpionen, den 

sunde honning og VHS-familier.  

Med VHS fandt Peter, at udfordringen lå 

i at finde de varroa-tolerante bier, fordi 

biavleren helt skal afstå fra at behandle 

sine bier. End ikke dronefratagning er 

tilladt. Biavleren må kun avle videre på 

de måske 20 pct. af familierne, der ikke 

er bukket under for varroapresset. 

 

Bog-skorpionen æder varroaen 

Hvad der i særlig grad fangede Peters 

opmærksomhed var nogle tyske bistader, 

der havde magasinvægge, der bestod af 

strå. Tanken bag var, at mange insekter 

lever i strået - og mange insekter lever i 

symbiose med bierne. Blandt strået kan 

varroamider og bogskorpionen søge ly.   

Bogskorpionen, der er i familie med var-

roamiden, angriber og suger livet ud af 

varroamiderne. Er  fødevareudbuddet for 

overdådigt, klipper bog-skorpionen bene-

ne af varroamiderne, så bogskorpionen  

kan vende tilbage og æde sit depot af 

mider. Bogskorpionen lever naturligt i 

staderne, men vi slår dem ihjel med syre-

behandling. Men man kan osse købe 

bogskorpionerne. De ko-

ster ca 20-25 euro for de 

10-15 stk., der kan holde 

varroabestanden nede. 

 

Renate Frank 

Den tyske ernæringsforsker Renate 

Frank, blev refereret for sin forskning 

om, at det sukker, der findes i honning 

slet ikke er så farligt som hvidt sukker. 

Tværtimod. Honning reducerer direkte 

risikoen for åreforkalkning og har samme 

mængde antioxidan-

ter, som grøntsager. 

Det fremgik også, at 

honning kan bruges 

mod MRSA og som 

en erstatning til de 

almen-kendte antibi-

otika, ligesom hon-

ningen mindsker bivirkningerne efter 

strålebehandling af cancer. 

Skyller man med en 10 procents hon-

ningopløsning er det muligt at eliminere 

bakterierne, der forårsager paradentose.. 

Og en større undersøgelse af behandling 

af kronisk hoste viste at honning var den 

klart bedste behandlingsform 

 

Bogskorpion 

Svitlana vandt første præ-

mie for sin ukrainsk hon-

ningbombe. 

 

På den globale kagedag bugnede bordene med 13 forskellige 

kager; bl.a. fra Sverige, Tyskland, Frankrig, Marokko, Tyrkiet, 

Ukraine og nogle stykker fra Danmark. Du kan finde opskrifter 

på hjemmesiden. 

Honning på taget Wraps  

& 

scrubs 
* 

I januar 

lærte Char-

lotte Rom-

lund Han-

sen os at 

fremstille læbepomade (osse med chokolade), bi-wraps, sæbe, 

og scrubs.  

Alle produkter havde  voks og honning som ingredienser. Del-

tagerne forsøgte sig med alle fire aktiviteter, som alle i øvrigt 

kan kopieres hjemme på en regnfuld weekend.  Find og følg 

anvisningerne på hjemmesiden. 

På vintermødet i februar for-

talte Hubert og Narumi om 

biavl på taget i Ginza midt i 

Tokyo. I Ginza, der er et for-

retningsområde med storma-

gasiner med luksus-brands, 

har en større papirvirksom-

hed  etableret en bigård med 20 bifamilier 

på 10. etage. 

Der bliver slynget honning hver lørdag, så 

al honning er arts-specifik. Sidste år høste-

de man 1½ ton honning, som bliver solgt 

for 80 kr. for 50 gram (eller 1600 kr. pr. 

kilo). - I Tokyo findes der også butikker, 

med honning fra hele verden. Hubert og Narumi 
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Fire boganmeldelser: to bø-
ger af Dave Goulson og to 
bøger af Rasmus Ejrnæs. Alle 
bøgerne handler om at etab-
lere en ’natur’, som er nyttig 
og god for både bier og men-
nesker.  

Dave Goulson: 

De to bøger af den engelske biolog og 
forsker: Dave Goulson:  

 

 

 

 

 

”Humlen ved det 
hele”. Forlaget Don 
Max 2015. 333 sider. 

 

 

 

 

”Summen over 
engen”. Forlaget 
Don Max 2015. 
316 sider. 

 

Bøgerne er skrevet af en rigtig nørd – og 
kræver tålmodighed af læseren, men så 
bliver man også belønnet med stor ind-
sigt i biernes liv samt i forskerens sorger 
og glæder. 

Goulson er optaget af det skrøbelige for-
hold mellem menneskenes moderne leve-
vis og naturens muligheder for udfoldelse 
og trivsel. Der er fokus på de forandrin-
ger i planter og dyrs livsgrundlag, som 
sker i disse år.  

 

  

Det er vigtigt, at der er føde til bierne i 
nærheden af bostederne og i hele den 
aktive del af deres livscyklus. Humlebier 
flyver ikke så langt – derfor kan store 
marker med monokultur, en bred motor-
vej eller en stor dyrket skov være en 
kæmpebarriere for at finde føde og måske 
også en befrugtningspartner, hvis man er 
en sjælden og tung humlebi.  

Goulson har viet sit liv til at forstå insek-
ters liv og de forskellige biers overlevel-
se.  Han har i årtier stået for mange un-
dersøgelser og forsøg med sjældne hum-
lebier og honningbier rundt om i verden.  

Han har stået for videnskabelige undersø-
gelser af plantegiftsstoffer og deres på-
virkning på insekter, herunder især på 
bier. Han har som forsker ihærdigt arbej-
det for et EU-forbud mod giftstoffer, som 
kan påvirke biernes formeringsevne og 
navigationsevne.  

For over 10 år siden købte han en gård i 
Frankrig, hvor han eksperimenterer med 
at opnå mere humlebi-venlige natur. Han 
arbejder målrettet med at forandre traditi-
onelt gødet landbrugsjord tilbage til de 
engang næringsfattige enge og overdrev. 
Hans mål er, at forske og skabe gode 
livsbetingelser for bier og insekter og 
bevarelse af de mange plantearter.  

      ………. (læs videre på side 7) 

bøger til natbord & liggestol 

 

Goulson skriver:  

 i”… i virkeligheden er min moti-

vation for at  oprette denne be-

stemte eng langt mere egoistisk. 

Det er ganske enkelt det smukke-

ste sted at sidde en sommerdag. 

Hvis du aldrig selv har gjort det, 

så prøv at finde en eng med vilde 

blomster – selv om de er sjældne, 

er de sikkert ikke alt for langt 

væk – tag af sted alene, sæt dig 

ned i det høje græs og sug det 

hele til dig. Tag alle lydene ind: 

biernes summen, græshoppernes 

sang, de højfrekvente skrig fra 

spidsmus, der slås dybt inde i 

græsset, lærkernes melodiske 

triller højt oppe under himlen. 

Indånd alle duftene af basilikum, 

timian og jomfru Marias senge-

halm og af alle blomsterne rundt 

om. Se vrimlen af farver: grålilla, 

gul, lilla og lyserød. Det er sik-

kert det tætteste på himlen, no-

gen af os nogensinde kommer, er 

det ikke rigelig grund til at skabe 

og passe på den slags steder?” 

  Af Åse & Jens Blume Larsen 
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Det enkelte menneske kan gøre en 

forskel ved at begynde med at skabe 

parcelhushaven eller kolonihaven. 

Bøgerne giver anvisning på, hvordan 

Naturens mangfoldighed og biodiver-

med monokultur, gødskning, brug af 

giftstoffer,  kæmpemaskiner og kæm-

menneskenes tætte bosættelse, 

store bygningsværker, brede motorve-

og næringsstof-

fer forårsaget af menneskelige aktivi-

Intensiv landbrug og skovbrug, hvor 

vækst og avlsudbytte er drivkraften, 

er vanskelig at forene med en mang-

foldig flora og fauna. Menneskenes 

Rasmus Ejrnæs: 

2 bøger af Rasmus 
Ejrnæs, dansk 
forsker og biolog: 

”Græsland”, Na-
turhistorisk Muse-
um 2015, 35 sider 

 

 

 

 

 

 

”Den uendelige have” 
Århus Universitetsfor-
lag 2016, 100sider 

 

De to bøger er skrevet af  en forsker, 
som i mange år har arbejdet med biodi-
versitet og især med kulturtypen 
”græsland”.  

 Græsland hører til den tørre, nærings-
fattige og åbne naturtype med et mylder 
af blomsterende urter , buske og enkelt-
stående træer. En naturtype, som er et 
godt levested for bier og andre insekter. 
Her kan dyrene finde den nødvendige 

føde fra tidlig forår og sensommer samt 
gemme- og ynglesteder.  

Ejrnæs mener ligesom Goulson at der 
bør værnes om det eksisterende 
”græsland”, som er under pres fra den 
moderne livsform. Og der bør skabes 
flere små og store områder med græs-
land til glæde for både bier og menne-
sker. 

Vi har alle et ansvar og en opgave med 
at sikre en mere artsrig natur. Selv om 
et område er artsfattigt kan det ved en 
bevidst indsats ændres til et mere arts-
rigt ved at dyr og planter fra andre om-
råder kan komme ”flyvende”.  Man kan 
skrælle det øverste næringsrige lag bort 
og så vil et rigt depot af frø begynde at 
spire. 

Det enkelte menneske kan gøre en for-
skel ved at begynde med at skabe mere 
vild og næringsfattig natur i parcelhus-
haven eller kolonihaven. Bøgerne giver 
anvisning på, hvordan man kan gribe 
sagen praktisk an. 

* 

Begge forskere er bekymret for biers og 
insekters levevilkår i de nye moderne 
kulturlandskaber og har forslag til bi-
venlige initiativer. Det er vigtigt at have 
for øje, at bierne er vitale for mange 
plantearters befrugtning og livets vide-
reførelse. 

Naturens magi og værdi:  

Hendes majestæt: Dronning Margrete 

sagde i sin nytårstale 2017:  

”Prøv at gøre noget, der ikke er nød-

vendigt, noget der ikke er behov for, 

noget unyttigt!” ”Jeg tror, det er vig-

tigt med oplevelser, der taler til vores 

sanser, noget, der befrugter vores 

fantasi, som nærer tanken, og som 

kan gøre vores verden større. Det er 

slet ikke så unyttigt endda. Ethvert 

lands særpræg er et spejl af dets na-

tur.” 

 

Naturens mangfoldighed og biodiversitet er truet af: 

• landbrugets effektivisering med monokultur, gødskning, brug af 
giftstoffer,  kæmpemaskiner og kæmpemarker. 

• menneskenes tætte bosættelse, store bygningsværker, brede motor-
veje mv. 

• luftbårne gift- og næringsstoffer forårsaget af menneskelige aktivi-
teter  

Intensivt drevet land- og skovbrug, hvor vækst og avlsudbytte er 

drivkraften, er vanskelig at forene med en mangfoldig flora og fauna. 

Menneskenes velfærd er fuldstændig afhængig af anvendelse af jor-

dens ressourcer. Men vores aktiviteter æder sig mere og mere ind på 

naturen, så der ikke er mange steder med vild og oprindelig  natur. 

Ejrnæs skriver: 

”… at naturen hænger sammen på 

tværs af matrikelskel, henover årsti-

der og år og endda på tværs af den 

fysiske grænse som adskiller os men-

nesker fra resten af verden. Vi deler 

pindsvin med naboen, blåfugle med 

villakvarteret, flagspætter med byde-

len og mursejlere med Afrika.”   
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Varroa kontrol 

Velkommen til 
nye medlemmer 

 Følg med på  

Find ’Hørsholm og Omegns 

biavlerforening’ på Facebook. 

Her får du de seneste nyheder og kan søge 

råd og vejledning - og selv råde andre 

HOBF-medlemmer. Peter Sjøgren lover at 

være kvik til at godkende nye ansøgere.  

Følg i øvrigt den populære facebook-

gruppe: 

Biavl mest for sjov og lidt for alvor 

 

 

En hel hektar blomster 
Dreamliner-gruppen, der arbejder med 

skitser til fornyede fysiske rammer for 

HOBF, er gået i dialog med  borgme-

ster Morten Sloth - bl.a. om mulighe-

den for at Hørsholm tilsår en hektar 

med blomsterfrø og erhverver titlen: 

Bivenlig kommune. 

Vil du tilslutte dig Dreamliner gruppen 

så kontakt: 

mogens.snog@gmail.com  

eller allanhoeyer@yahoo.com 

Tirsdag 10. april kl. 19:  Start på begyn-
derkursus… Første kursusdag i Fritidshuset i 
Rungsted. Der er fuldt hus. 

Torsdag 12. april kl. 19:  Poul Larsen for-
tæller om dronningeproduktion i aulaen på 
Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej 13, 3400 
Hillerød. 

Uge 16 *- (16.-22. april):  Web-indkøb i 
Bihuset med rabat-kode: Hørbi. (Pga. af for-
årstravlhed afgives bestilling i uge 16; men 
leveres først i uge 18, dvs. torsdag den 3. maj)  

Onsdag 2. maj:  Voksklub indlevering af gl. 
fodertavler og dødsboer. Ole Michaels carport. 

Torsdag 3. maj:  Varer leveres fra Heino og 
rammer hentes. Meld ind, hvis du kan hjæl-
pe med læsning. 

Søndag 6. maj kl. 10: Standerhejsning i 
Skolebigården. 

15. maj:... tilmeld dig sommerudflugten 

26. maj:... Sommerudflugt 

Uge 22* - (28. maj til 3. juni): Web-
indkøb i Bihuset med rabat-kode: Hørbi 

7. juni:  Returnering af vinter-rammer og 
levering af varer. OMJ's carport.  Meld ind, 
hvis du kan hjælpe med losning. 

Lørdag 23. juni kl. 15-17:                    
Jordbær Honningdag 

Uge 29* - (16.-22. juli): Web-indkøb i 
Bihuset med rabat-kode: Hørbi 

Torsdag 26. juli: Varer leveres fra Heino.  

11. august: Country Fayre i Birkerød 

Uge 35* - (27. august til 2. sep.) Web-
indkøb i Bihuset med rabat-kode: Hørbi 

Onsdag 5. september: Rammeindsamling 
efter slyngning. OMJ's carport. 

Torsdag 6. september: Varelevering og 
rammeafhentning fra OMJ's carport. Meld 
ind, hvis du kan hjælpe med læsning. Vi 
søger to frivillige… 

* 10 % rabat på de fleste varer. Dog ikke på  
glas & foder 

 

Aktivitetskalenderen 

Ejner rundede 90  

Ejner Olsen 

fyldte 90 år - 

og snart ud-

kommer  Ej-

ners og Hu-

gos gode råd  

i et udvidet 

og forbedret oplag nr. 2 

Louise Reimer Jakobsen 

Finn Rasmussen 

Jason F. Breaux 

Verdens største hveps, der har sin oprindelse i 

Kina, Nepal, Korea, Indien og Japan, er fem 

cm lang og har en brod på en ½ cm. Hvepsen  

er på vej mod Danmark og er allerede nået til 

Sydfrankrig og Tyskland. Hvepsene er i stand 

til på kort tid at slagte en bifamilie og havde i 

2013 40 dødsfald på samvittigheden. 

Sand Satan med kurs mod DK 

Flemming Vejsnæs har 

fået penge fra promille 

afgift-fonden, som han 

skal bruge til at se nærme-

re på varroatolerance un-

der danske forhold. 

Bliv sofa-meteorolog 

Snart kan du følge  med i 

biernes opvækstvilkår i 

Skolebigården. Når solcel-

lerne klarer strømforsynin-

gen, vil du kunne aflæse 

resultaterne fra vores nye 

vejrstation på:  

http://honningpresse.dk/

vejrstation 

mailto:mogens.snog@gmail.com
http://honningpresse.dk/vejrstation
http://honningpresse.dk/vejrstation

