
General-forsamling 
Hørsholm Biavlerforening indkalder 
hermed til ordinær generalforsam-
ling onsdag den 30. oktober 2019  kl. 
19.30.   
Generalforsamlingen afholdes på 
Sophielund. 
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Bierne har ydet deres store 

indsats. Nu er det snart vo-

res tur. 

Lørdag / søndag den 10. og 

11. august høster vi honning 

i Skolebigården. Kom og 

hjælp og lær, hvordan vi 

høster honning uden at blive 

uvenner med bierne. Vi 

slynger og presser honning 

søndag med start kl. 8. 

Onsdag den 7. august har vi 

udstyret alle staderne med 

bitømmere. Sent fredag af-

ten er flyvesprækkerne ble-

vet spærret af, så trækbierne 

er afskåret fra at afsløre vort 

’lumske’ røveri. 

Så går det ellers løs. Bi-

tømmerne skulle gerne ha’ 

gjort vor indsats overkom-

melig.  

Vi begynder at tage honning 

fra staderne lørdag morgen 

kl. 7. (B-mennesker kan 

vente med at komme til 2. 

fratagning til direktørtid kl. 

8).  

Efter honning-fratagning 

fodrer vi bifamilierne. 

Honningen fragter vi over 

til Skolekøkkenet på Hørs-

holm Skole,  hvor vi med 

start kl. 9 søndag morgen 

slynger og presser. Erfarne 

biavlere  indvier årets kur-

sister i høstritualerne. De 

ny biavlere kan presse 

honningen ud af tavlerne 

og prøve at slynge 

Nu skal høsten bjærges 
Vi høster og slynger i weekenden den 10. & 11. august. 

  Begynderkurset 
...slutter med honning-

fratagning, slyngning 

og presning.  

Efter høst seancen er 

årets 40 deltagere på 

begynderkurset for-

vandlet til fuldbefarne 

biavlere - der nu har 

erhvervet retten til - i 

alle meningsudvekslin-

ger - at indtage ethvert 

ledigt standpunkt om 

biavl. 

  

 Hørsholm Skole ligger på 

Selmersvej 6, tæt på Sko-

lebigården. Der er ind-

gang fra skolegården. 

Skolekøkkenet ligger på 

1. sal . 

Nyt fra Hørsholm Biavlerforening  

Vi griller i Skolebigården den 28. august kl. 18.30 

 

Bi-sæsonen 

er lang og 

alligevel ik-

ke.  I april  er 

den uendelig, 

og der er ikke 

det, vi i for-

eningen  ikke 

kan nå og vil 

gøre for med-

lemmerne. Men i juli går det pludse-

ligt stærkt, og vi må indse, at vi igen i 

år kun når det allermest nødvendige.  

Sæson 2019 har været ekstrem. For-

årstrækket kom eksplosivt, vi havde 

40 nye biavlere på begynderkursus, vi 

har haft skoleklasser og en svensk 

biavlerforening på besøg. Dertil kom-

mer stor tilslutning til dronningeavls-

kursus og masser af gæster til hon-

ning-jordbærdag og dejlig mange 

deltagere på vores grillaften.  

Kort sagt, bestyrelsen, skolebigårds-

mestrene og den lille gruppe af frivil-

lige, der tager slæbet med undervis-

ning, rådgivening, pasning af bier, 

udflugter, gæster, voksklub, fællles-

indkøb, Bi-Ord, honninghøst og alt 

det andet, der melder sig, behøver 

hjælp og aflastning, hvis vi skal holde 

”serviceniveauet” og undgå, at de 

aktive medlemmer, vi har, løber fra 

pladsen i utide.       

Foreningens frivillige arbejde er or-

ganiseret i arbejdsgrupper. Få et over-

sigt over grupperne, og hør hvad de 

laver. Det  er sjovt, hyggeligt og me-

get tilfredsstillende at hjælpe til i en 

forening, der udelukkende består af  

rare og taknemmelige mennesker.                    

Ole Michael  

 

 



Hørsholm 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,  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 / tal-

mark@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  

Mennesker har holdt honningbier i årtu-

sinder, men først indenfor de seneste 

årtier er biologer begyndt at undersøge, 

hvordan bierne lever i naturen. ’Biernes 

liv’ er Thomas Seeley's nyeste bog om, 

hvad forskere kan lære om honningbier-

nes adfærd, sociale liv og overlevelses-

strategier, når bierne lever uden for biav-

lerens stader - og hvordan vilde hon-

ningbier kan sidde med nøglen til at 

redde planetens biavler-forvaltede 

honningbi-populationer. 

Thomas Seeley, der er verdensbe-

rømt bi-forsker kaster lys over, 

hvorfor vilde honningbi-samfund 

stadig blomstrer, mens de bier, der 

lever i forvaltede kolonier, er i krise. 

På baggrund af den nyeste forskning 

samt indsigt fra sit eget banebrydende 

feltarbejde beskriver han i  detaljer, hvor-

dan honningbier lever i naturen og viser, 

hvordan dette liv adskiller sig væsentligt 

fra deres liv under biavlernes forvaltning. 

Seeley præsenterer en helt ny tilgang til 

biavl - Darwinian Biavl - som gør det 

muligt for honningbier at 

bruge værktøjskassen med 

overlevelsesredskaber, deres 

arter har erhvervet i de sid-

ste tredive millioner år, og at 

udvikle løsninger på de nye 

udfordringer, de står over 

for i dag. Seeley viser biav-

lerne, hvordan man bruger 

principperne om naturlig selektion til at 

styre biernes praksis, og han giver sin  

vision om, hvordan biavlen bedre kan 

tilpasse sig honningbiernes naturlige le-

vevis. 

Biernes eget liv 200 kr. Saxo.com 

 

Thomas Seeley 

Af samme forfatter bl.a.: 'Honeybee Democra-

cy', 'Following the wild bees' og 'The wisdom 

of the hive'. 

Tosse-honning fra Nepal 
Verdens største bi: kæmpe honning-
bien fra Himalaya, Apis dorsata laborio-
sa, måler op til 3 cm i længden.  
Bien bygger bo i 3.000 meters høj-
de under overhæng på lodrette klipper, 
og et enkelt bi-bo kan indeholde 60 kilo 
honning.  
Nektaren finder bierne i blomster op til 
4,1 km over havet. 
Det er især kæmpebiernes røde forårs-
honning, der er fremstillet af nektar fra 
hvide rododendron i biernes øverste ind-
samlingsbælte, som honningjægerne er 
interesserede i, fordi de får fem gange så 
meget for deres røde honning sammen-
lignet med almindelig honning. 
Den røde honning (’mad’-honney eller 
’tosse-honning’) har som tosse-tobak en 
berusende virkning, der dog ikke på no-
gen måde skulle stå mål med andre ver-
denskendte plante-produkter fra Nepal.  
Tossehonningen eksporteres fra Nepal til 
Japan, Korea og Hong Kong på grund af 

sine afroditiske og hallu-
cinogene egenskaber, der 
stammer fra grayanotoxi-
net, der er til stede i den 
nektar, der er samlet i 
hvide forårs rhodendro-
ner. 
Nogle kæmpebier flytter  
sæsonmæssigt. Hele sam-
fund migrerer op til 200 
km. Kolonierne rejser i 
mange måneder, hviler i 
træer undervejs, bygger 
voksceller og lagrer honningreserver og 
flytter derefter videre indtil bierne ende-
lig kan bosætte sig og tage imod monsun-
sæsonens masseblomstring. 
Visse observationer tyder på, at bierne 
slår sig ned på de samme ’raste’pladser 
som tidligere år, selv om alle de oprinde-
lige individer i vandringen er udskif- 
tet. Denne kollektive honningbi-
hukommelse forbliver et mysterium. 

 

Tre fjerdedele af 
bisamfundet deltager i 
forsvaret og danner et 

beskyttelses-gardin 
omkring boet, der er tre 

til fire bier tykt. 

Et enkelt bo kan 
måle op til 1½ m x 
1 m. Der kan være 

samlet op til 50 
samfund på én 

lokalitet. 



Gi’ et nap med høsten 
Erfaren-, nybegynder eller bare nysgerrig - hjælp til med at håndtere høsten. Er vi mange, 

er høsten en overkommelig opgave og sikrer foreningens økonomiske fundament. 

     

     

     

     

OPGAVE 

TID 

DAG 

STED 

LØRDAG 
10. AUGUST 

Hørsholm 
Skole 

Skole  
bigården 

Skole- 
bigården 

Slyngning 
Presning 
rengøring 

Klargøring 
Slyngning 
presning 

Høst af 
honning 

Høst af 
honning 

Hørsholm 
Skole 

8-12 7-9 7-9 

LØRDAG 
10. AUGUST 

SØNDAG 
11. AUGUST 

SØNDAG 
11. AUGUST 

11-15 

Det er vigtigt, at alle gi’r en hånd og hjælper til. Foreningen 

har brug for din hjælp. Når vi deles om opgaverne, bliver de 

overkommelige. Er du ny, kan du lære om høst af honning.  

Og..så er honningen foreningens økonomiske base. 

Tilmeld dig eet eller flere to- eller fire timers moduler på :  

horsholmbiavl@gmail.com 

Rør ikke din honning - uden en god grund 

Krystalliserer din honning ikke, er der 

ingen grund til at røre rundt i den. Det 

eneste du opnår er, at honningen mi-

ster smag og duft, når du rører luft 

ned i honningen. 

 

Hvad sker der 

Jo mere druesukker, der findes i den nek-

tar bierne har båret hjem, jo hurtigere vil 

honningen krystallisere.  

Honningen krystalliserer, når druesukker-

molekylerne samler sig. 

Når du rører honningen smadrer du kry-

stallerne med din rørepind, så du undgår, 

at honningen stivner i en alt for grovkor-

net konsistens, som de færreste bryder sig 

om.  

Du kan røre for meget 

Nektar fra nogle planter - som eksempel-

vis raps, mælkebøtte og kløver, -  inde-

holder meget druesukker, og danner basis 

for honninger, som er ’ivrige’ for at kry-

stallisere. Men rør forsigtigt. Overrørt 

honning kan virke en smule slimet. 

Tilsæt krystaller 

Du kan altså ikke røre dig 

til krystaller. Men er du 

utålmodig, kan du tilsætte 

fint krystalliseret honning 

til din egen honninghøst og 

på den måde sætte gang i 

krystalliseringsprocessen. 

Er der kun lidt eller ingen 

druesukker af betydning i 

din honning, vil honningen 

aldrig krystallisere. Så må 

du tappe flydende honning, 

der holder sig flydende. Og 

det er almindeligvis meget 

populært. 

Hvornår skal jeg røre 

Rør først i honningen, når og hvis der 

opstår synlige krystaller. Det ses ved, at 

honningen bliver uklar og danner lyse 

striber, når der røres forsigtigt i den.  Vær 

opmærksom på at krystalliserin-

gen kan starte i bunden, - især 

hvis den står på et koldt kælder-

gulv. 

Honningen på billedet er begyndt at 

krystallisere. Det ses på farvetegnin-

gen. Du må holde øje med din lager-

spand. Der kan gå - fra få dage til 

flere måneder - før honningen er klar 

til tapning. 



 

Den sjette 
masseudryddelse 

 

Rundt på jorden er insekter i tilba-
gegang. Insektarterne uddør otte 
gange hurtigere end pattedyr, fugle 
og reptiler, og biomassen af insek-
ter falder ifølge undersøgelsen 
med 2,5 procent om året. Det viser 
ny global undersøgelse, der har 
samlet data om insekter og deres 
tilstand fra store dele af verden. 
Forskerne konkluderer, at mere 
end 40 procent af insektarterne er i 
tilbagegang, og en tredjedel af 
insektarterne er truede. De spår, at 
udviklingen i værste fald kan føre 
til en masseudryddelse af insekter 
om bare 100 år. 
Studiet er publiceret i det akademi-
ske tidsskrift Biological Conserva-
tion. Resultaterne er efterfølgende 
beskrevet i The Guardian, hvor 
forskerne advarer om de følger, 
som faldet af insekter kan få. 
Konsekvenser for økosystemer 
Insekternes tilbagegang påvirker 
fødekæder og økosystemer.  
- Udsigten til færre insekter er be-
kymrende. Især fordi det får kon-
sekvenser for de arter, der lever af 
insekter. Her vil fugle, fisk, padder 
og reptiler mangle føde i fremti-
den, siger Therese Nissen, der er 
natur- og miljøpolitisk rådgiver i 
Danmarks Naturfredningsforening.  
Udover at være føde for andre ar-
ter, så bestøver insekterne  planter 
og nedbryder dødt materiale, som 
er afgørende i naturen. På bag-
grund af disse vigtige roller, slår 
forskerne bag studiet alarm. De 
påpeger, at faldet af insekter er et 
tegn på, at verden står i starten af 
den sjette masseudryddelse. 
Truede insektarter i Danmark 
I den danske natur er sommerfugle 
og bier særligt udsatte. 
Antallet af sommerfuglearter i 
Danmark er også faldet markant. 
49 ud af 69 sommerfuglearter er 
faldet i bestanden mellem år 2014 
og 2016. Og i dag er over halvde-
len af Danmarks hjemmehørende 
arter truet, sårbare eller helt for-
svundet. 

 Fup-honning 

For Fødevarekontrollen er det ikke et 
problem, at Jakobsen A/S markedsførte 
brasiliansk honning med danske flag og 
påskriften: dansk produceret.  Det er med 
Fødevarestyrelsens velsignelse, at kunderne 
bliver fuppet. For honningen indeholdt ikke 
så meget som eet gram dansk honning 
fremstillet af en dansk bi. 

Det var Danmarks Biavlerforening, der 
anmeldte Jakobsen A/S til Fødevarestyrel-
sen for vildledning, fordi den honning, der har 
danske flag på etiketten og påskriften ’dansk 
produceret’, er et blandingsprodukt, der består 
af brasiliansk og østeuropæisk honning. 

Et kontrolbesøg hos Jakobsen A/S  førte til, at 
Fødevarestyrelen i første omgang fandt, at der 
med mærkningen var f risiko for, at forbruger-
ne blev vildledt til at tro, at honningen var af 
dansk oprindelse. Men eftersom Lidl tidligere 
havde fået godkendt, at discount supermarke-
det helt lovligt kunne sælge udenlandsk okse-
kød i emballager med Danneborg og påskrif-
ten ’Dansk produceret’, begyndte Fødevare-
styrelsen at tvivle på egen dømmekraft. 

Fødevarestyrelsen, som ellers havde lagt op 
til at give Jakobsen en sanktion, mente nu 
alligevel ikke, at Styrelsen havde fat i en 
sag om vildledning. 

Styrelsen henviste til EU’s mærkningsvej-
ledning, som siger, at man frit kan reklame-
re med Dannebrog og ’dansk produceret’, 
så længe det reelle oprindelsesland er an-
ført et sted på emballagen. 

Det udfald var imidlertid ikke tilfredsstil-
lende for Danmarks Biavlerforening, der 
gik til Ekstra Bladet. Og avisens henven-
delser resulterede i, at Jakobsen og Aldi 
omsider indså, at det var mest tjenligt at 
indstille den vildledende markedsføring. De 
danske flag og al snak om ’dansk produce-
rede fødevarer’ blev fjernet fra etiketten. 

Men tilbage står spørgsmålet om, hvorvidt 
honning og andre fødevarer, der alene er 
’hældt’ på emballage i Danmark, lovligt 
kan  betegnes som ’dansk produceret'. 

Den ’danske’ hon-
ning' var brasiliansk. 

 

40 prospects 
 

Interessen for 

bierne var igen i 

år overvældende. 

Allerede i løbet af 

efteråret ’18 blev 

begynderkurset 

overtegnet. Og 

slut-resultatet 

blev da også 40 

nye biavlere, der 

blev fordelt på to 

parallelløbende 

hold. 

 

En helt igennem vellyk-

ket rundvisning, der gav 

os et ændret tidsperspek-

tiv og gode historier om 

træer, fugle, egern, gæs, 

då/dyr iklædt en god por-

tion humor. 

Rundtur i Aboretet 

Når du gør brug af Damarks 

Biavlerforenings etiket, er du 

omfattet af den produktansvars-

forsikring,  der dækker det an-

svar, du som biavler har i forbin-

delse med fremstilling samt han-

del med biernes produkter.  

I 2018 har der ikke været an-

meldt forsikringsskader, skriver 

sekretariatsleder Rune Havgaard 

Sørensen. 

Ingen klager 

https://amp.theguardian.com/environment/2019/feb/10/plummeting-insect-numbers-threaten-collapse-of-nature


Hvornår indvintrer du ? 

 

 

Formand Martin Enevoldsen, kasserer Helle 

Koch, Poul Erik Skov Christensen, og Nina 

Launbøl Hansen. 

Plan Bi’s ny bestyrelse 

Køb glas i  Hørsholm Biavlerforening 

Igen i år kan du købe glas direkte fra foreningens palle i 

Ole Michaels carport - Enghave 21c. Glassene er de klassi-

ske smalle 450 grams honningglas med metalguldlåg. Pris 

3,25 kr. pr. stk. Husk pap-kasser e.l. til transport. Skriv 

’glaskøb’ og overfør betaling til:  MobilePay : 15085  

 

En programmør, en køkkenlåge-

fabrikant, en førstedame i en guld- og 

sølv butik, en tidligere forbundsfor-

mand i SiD/3F og en journalist udgør 

bestyrelsen og den hjernetrust, der står  

bag Plan Bi’s bastante, ofte lidt firkan-

tede, religiøse og til tider velmenende 

udmeldinger. 

Vild plakat & postkort 
Med Tidskriftet nr. 6 fik vi alle en pla-

kat med vilde bier. 

Ærgrer du dig over, at plakaten var 

foldet, kan du hente såvel plakat som 

postkort med et vild-bi motiv på Biolo-

gisk Institut, Biocenter, Ole Maaløes 

Vej 5, 2200 København N. 

Du skal selv møde op - og receptionen 

er åben fra mandag-torsdag kl. 9-12.  

Den lille 

foderlære 
Lær hvordan du 

ind-vintrer dine 

bifamilier  på vores  

hjemmeside: www.horsholmbiavl.dk.   

Slå op under ”praktisk biavl”  og klik på 

”Den lille foderlære”. Der kan du se, om 

det er smartest for dig at bruge flydende 

eller fast foder. 

 

Du skal indvintre, når du regner med, at 

bierne er færdige med at bære nektar ind. 

Ingen kender tidspunktet. Derfor er det 

klogt aldrig at høste al honningen (for så 

skal der fodres). Høster du med måde, kan 

du vinde lidt tid. Får vi masser af regn og 

varme i august kan trækket gå i gang igen, 

og der kan komme mere honning i kasser-

ne. De år er set, hvor hovedtrækket lå i 

august, og bierne nærmest kunne indvintre 

sig selv. 

 

En snas om 

sommer afslut-

ningsgrill 

Sammen-spist 
Skolebigårds-mester Peter 

Sjøgren imponerede med en 

overdådig farverig og vel-

smagende middag til en for-

ventningsfuld, sulten flok 

biavlere. Bål-laks, krebs, 

kyllingespyd, caviar-creme, 

cognac-flamberede pandeka-

ger med is & pollen, - og 

dertil grillede formanden 

spidskål. En sommeraften i 

Skolebigården, hvor alle blev (mere end) mætte. ☺  

Den 28. august lukker vi Skolebigården for i år. Traditionen tro griller vi sammen. 

Men denne gang skal du medbringe alt: fra bestik, glas & service - til det du vil spise. 

På lånt tid 

 

Tiden nærmer sig, hvor mange 

skal bruge HB’s slynger og pres-

ser. 

Reservér dit grej på: 

Udlejning.horsholmbiavl.dk 

Årets sommerudflugt 
På årets sommerudflugt besøgte vi først 

Nordsjællandske Bivenners skolebigård og 

sidenhen tog Sven Branner os med på en 

rundvisning på Frilandsmuseet, - hvor han 

satte biavlen i et historisk perspektiv. 

 Vild med vilje 

´Lad  græsplænen gro. Lad naturen tag 

over. Det er nu også det nemmeste.  ☺ 

Se: http://www.vildmedvilje.dk/  

Svenske besøgsvenner 

 Midt i juni fik 

vi besøg af 

Norra Åsbo 

Biod-

larförening i 

Skolebigården. 

Her fik sven-

skerne en ori-

entering  om 

HB og Skole-

bigårdens stader og efterfølgende en  

rundtur til bistaderne på Rungsted-

gård. 

 

http://www.vildmedvilje.dk/


 

August er måneden, hvor du lettest lykkes 

med at bytte dine udtjente dronninger med 

nyt avlsmateriale. Når det går let i august, 

er det fordi bierne nu ’instinktivt’ ved, at 

de ikke længere kan nå at fodre en larve 

op og få den parret. Derfor må de leve 

med den dronning, de bliver tilbudt af 

biavleren. 

Udskiftningen foregår ved, at biavleren 

fjerner dan gamle dronning og tilsætter 

den nye i det transportbur, den bliver leve-

ret i. På den måde når bierne knap nok at 

savne den gamle dronning, før de kan lug-

te den nye.  

Klem buret ind mellem to yngeltavler for 

oven, så det hænger vandret. Så vil den 

nye dronnings feromoner hurtigt spredes i 

hele stadet. Husk at fjerne plastikforseg-

lingen. Der går nogle timer, mens sukker-

proppen bliver spist af de omgivende ar-

bejderbier, og så kan dronningen spadsere 

ud.  

Fjern gammel dronning 

Det kan naturligvis være en opgave i sig 

selv at finde den gamle dronning, især 

hvis den ikke er mærket. Men efter høst 

og efter myresyrebehandling, tynder det t 

ud i bierne, ligesom yngellejet er begræn-

set.   

Hold øje med en bi med en lang blank 

spids rumpe, som ikke mindst bliver tyde-

lig, når dronningen runder tavlekanten for 

at komme om på bagsiden. Kig yngellejet 

hurtigt igennem.  

Dukker hun ikke op så prøv igen næste 

dag. Er yngellejet stor, så del det med et 

gitter. Så skal du kun lede på den halve 

plads dagen efter.    

Forbedring af succesraten 

Man kan øge succesraten ved at smøre 

buret ind i bifamiliens egen honning. Man 

øger yderligere succesraten, hvis man fjer-

ner følgebierne. Der er nemlig en risiko 

for, at dronningen med følge går i panik, 

når de pludselig omgives af fremmede 

bier. Det kan få følgebierne til at stikke til 

højre og venstre og ved et uheld kan de 

komme til at ramme deres egen dronning.   

Følgebierne fjernes i et bitæt rum, hvor 

man forsigtigt åbner buret op mod et luk-

ket vindue. Når man åbner transportburet, 

vil alle bierne og måske også dronningen 

flyve mod ruden, idet de går efter lyset. 

Nu kan man let få dronningen tilbage ved 

at holder buret over hende på ruden. Føl-

gebierne lukkes ud af vinduet.  

Stadig risiko 

Men selv med disse forholdsregler, kan 

det gå galt. Det gør det fx, hvis bierne  har 

fået den samme idé og vil skifte deres  

dronning i august.  

I så fald sidder der en 

eller to skifteceller et 

sted på tavlerne.  Der 

kan også gå en uparret 

jomfru, eller endog en 

parret dronning. Et 

sikkert tegn på, at der 

er ugler i mosen, er 

droner i familien midt 

i august. Bierne ud-

sætter nemlig drones-

laget, hvis de er ved at 

lave en ny dronning. 

Fjern nødceller  

Vil  man  være 99% 

sikker på, at den nye 

dronning bliver anta-

get, skal man tjekke, 

at der ikke allerede er 

en ny dronning på vej i form af æg, larve, 

jomfru eller parret dronning.   

Det gør man ved at fjerne den gamle dron-

ning og vente tre dage med at sætte den 

nye til. Når man kigger efter tre dage, skal 

der være bygget dronningeceller 

(nødceller). Er der det, fjernes de, og den 

nye dronning kan tilsættes.  

Hvis der ikke er dronningeceller, så kig 

familien igennem igen og tjek for skifte-

celler, en  jomfru eller en parret dronning.  

Skifteceller er nemme at finde. De sidder i 

ensom majestæt midt på tavlen. En jomfru 

er også nem at finde. Hun spankulerer 

nemlig hurtigt rundt på lange rødbrune 

ben hurtigt hen over bierne. Både parrede 

og uparrede dronninger har ellipseformet 

krop, den parrede blot meget længere.   

Fjern nu konkurrenten. 

Er der skifteceller, er det ikke en jomfru, 

og er der en jomfru, er der absolut ingen 

andre dronninger. Jomfruer tolererer ingen 

konkurrenter.   

 

Det er enkelt af lave en aflægger, og det 

er vigtigt altid at have reserver i baghån-

den, så man ikke pludseligt står uden 

bier . Bier og yngeltavler er der nok af i 

august.  En opstablingskasse med 9-10 

rammer kan umiddelbart bruges. Bruger 

man trugstade, kan det være idé i at inve-

stere i en overvintringskasse af Styropor. 

Alt der skal til er 3- 4 gode yngeltavler, 

en pollentavle og en uforseglet fodertav-

le. Sidder bierne ikke tæt, må man yderli-

gere feje løse bier fra 1-3  åbne yngeltav-

ler ned til den nye familie. Man kan tage 

tavler og bier 

fra flere for-

skellige bifa-

milier.  Derpå 

tilsættes en 

dronning. I 

august skal 

man bruge en 

parret dron-

ning. Lav ger-

ne aflæggeren 

4-5 dage før, 

du tilsætter  

dronningen, da du så har 

mulighed for at fjerne de 

dronningeceller bierne selv 

laver. Det sker tit, hvis en 

eller flere at de tilsatte yn-

geltavler har  æg og larver 

ved dannelsen af familien.  

Bierne foretrækker altid 

den de selv opfostrer, frem 

for den der tilsættes.  

Skift
 dro

nning i a
ugust.

  

Lav en aflægger– eller fire….på én gang 

 

du dronning  
Så’n skifter  

 

 

 



Stik modsat 
En kommende dronning bliver  
udelukkende fodret  med gelé roy-
al ,  mens hendes proletariske sø-
stre  -  efter  t re  dage -  b l iver  fod-
ret  med pollen og honning.   
Derfor  har  forskere i  år tier  tænkt,  
at  det  var  gelé royal ,  der  forvand-
lede en almindelig bi - larve t i l  en 
dronning.  Ny forskning tyder  på,  
at  virkeligheden i  år t ier  er  vendt 
på hoved.  Det er ,  hvad de fremti-
dige dronninger  ikke  fodres med,  
der  har  betydning for  deres frem-
tid .  
 
Protein og sukker  
Det er  særlige kir t ler  i  hovedet  på 
amme -bierne,  der  udskil ler  det  
mater iale ,  der  bl iver  anvendt t i l  
b i- larvefoder .  Mere end halvdelen 
af gelé royal  består  af vand.  Re-
sten er  en kombination af protein 
og sukkerar ter .   
Tidligere teori  lød, at  når  arbej -
derbierne efter  få  dage blev af-
skåret  fra  gele -royal ,  var  der tale  
om en ernæringsmæssig ster i l ise-
r ing.  Den almindelige tankegang 
var ,  at  arbejderbiernes æggestok-
ke skrumpede,  så de aldrig kunne 
blive dronninger .  
Men nu viser  det  sig,  at  det  st ik-
modsatte  gør  sig gældende.  Dét,  
der  gør  den kommende dronning 
royal ,  er ,  a t  hun ikke  b l iver  fodret 
med pollen og honning.  Hun bli-
ver  al tså ikke royal ,  fordi  hun 
udelukkende bliver  fodret  med 
gelé royal .  
Dronninger & gener  
Dyr,  der  har  vidt  forskell ig ud-
seende,  kan fostres ud fra iden-
t isk genetisk mater iale;  en arbej -
der-bi og en dronninge -bi adskil-
ler  sig udelukkende ved,  hvilke 
gener ,  der  er aktiveret .  Gener  ko-
der  proteiner ,  som er  kroppens 
byggeklodser .  
Ved at  manipulere med larvernes  
mil jø  via deres føde - indtag,  kan 
bier  genetisk ændre udseende og 
organer .  
Forskerne har  en t id  vidst ,  a t  
biers kost  danner  grundlag for  
opbygningen af 
forskell ige former 
for  bi-fænotyper ,  
men i følge dr .  May  
Berenbaum, profes-
sor  ved Universi ty 
of I l l inois,  er  der  
ikke er  et  simpelt  
svar  på spørgsmå-
let :  hvad spiser  bi - larver?  
Blandt andet  synes arbejder -kost  
og gele royal  at  have et  l idt  for-
skell igt  forhold mellem sekret  fra  
kindbakkekir t lerne og fodersaft -
kir tel -sekretionen.  
 

Ingen fenolsyrer 
Bibrød og honning stammer fra 
plantemater ialer ,  og som mange 
plantemater ialer  indeholder  de en 
række fenoler .  Vi spiser  dem hele 
t iden;  flavonoider  er  de kemiske 
forbindelser ,  der  giver  planter  
deres unikke smag og ve lkendte 
farver .  
Gelé Royal  har  imidler t id  ingen 
påvisel ige fenol -syrer .  Slet  ingen.   
Forskerne spekulerede derfor  på, 
hvordan bilarver  vi l le  reagere på 
fenol -forbindelser .  
For at  finde ud af det ,  fodrede 
forskerne to  grupper  bi - larver  
med og uden p -coumarsyre,  -  en 
almindelig type flavonoid.  Og så 
søgte de omhyggeligt  efter  for-
skelle  i  aktiver ing af gener  i  de 
to  grupper .  Resultaterne var  for-
bløffende og uventede.  
De bier ,  der blev fodret  på en p -
coumarsyre -diæt havde æggestok-
ke,  der  var  signifikant  mindre end 
de bier ,  der  blev opdrættet  uden 
det  flavonoid.  Manglen på flavo-
noid er  udslagsgivende for ,  om en 
bi  udvikler  sig t i l  en dronning.   
Dronninge -bier  er  også større og 
lever  længere end arbejderbier .  I  
dét  sæt gener ,  der  er kendt for  at  
regulere organ-størrelse hos dyr ,  
ændrede p-coumarsyre signi fikant  
udtrykket  af over  halvdelen af de 
gener ,  der  er involveret  i  bestem-
melse af organstørrelse.  
Hvordan generne 
bliver slukket  
Ryszard Maleszka 
ved Austral ian Na-
t ional  Universi ty,   
arbejder  specifikt  
med honningbi -epi
-genetik.  
Epi-genetik er  un-
dersøgelsen af,  hvordan miljøer  
påvirker  gen -reguler ingen.   
Honningbien ’har  fundet ’ en 
smart  løsning på et  udfordrende 

problem: at  generere to  kontraste-
rende organismer,  der  bruger  den 
samme genet iske hardware:  lang-
l ivede reproduktive dronninger  
og kort l ivede,  funktionelt  ster i le  
arbejdere.  
Der indgår  dog mange flere fak-
torer  i  a t  lave en dronning -  ud 
over  de plantekemikalier ,  der un-
dersøges i  den nye forskning.  
Men Maleszka har  leveret  en søn-
derlemmende kri t ik a f tanken om, 
at  en enkelt  forbindelse i  gelé 
royal  er  "kontakten" ,  der skaber  
en dronning.  I  2008 var hans la -
borator ium i  stand t i l  a t  skabe 
dronninge -bier  uden brug ar  gele 
royal ,  -  ved at  slukke for  et  sæt 
gener .  
Kernen i  den ny forskning  kan 
være at  forklare,  hvorfor  arbej -
derbier  ikke bliver  dronninger ,  
når  gelé royal ’en giver  kemisk 
beskyttelse a f dronningens ægge-
stokke ved at  beskyt te  hende mod 
de potentiel le  toksiske e l ler  me-
taboliske virkninger  af planteke-
mikalierne  
 
Hvorfor spiser vi  så Gele Royal  
Troen på, at  gele royal  har  en ma-
gisk effekt  på dronningens udvik-
l ing,  har  inspireret  mennesker  t i l  
a t  indtage sl im fra insekthoveder .  
Tanken om dronningen som æg -
maskine har  givet  afsæt t i l  ideer  
om øget  frugtbarhed og øget  po-
tens.  Og da dronningen lever  25 
gange længere end arbejderbier-
ne,  bl iver  gelé royal  også solgt  
som et  anti -aging middel .  
Et kvali ficeret  gæt er ,  a t  der  år-
l igt  produceres ca. 600 tons royal  
gele,  der  især sælges på det  asia-
siske marked.  
Priserne varierer meget ,  men 
t jekker  du din lokale helsekostbu-
t ik er  pr isen ca.  50 kr .  pr .  gram 
gelé royal .  
 



grader C. 

De 180.000 bier, der siden 2013 

har holdt til under Notre Dames tag overlevede den vold-

somme brand, der brød ud den 15. april. 

Ny formand 

Aktivitets-kalender 
 

 

. 

 

 

 

Velkommen til 
nye medlemmer 

 

Rudersdal Bi-
avlerforening 
har fået ny for-
mand. Nu er 
det Ole Ved-
sted-Jakobsen, 
der er ny for-
mand i vores 
naboforening. 
-Jeg har haft 
bier lige så 
længe som vo-
res forening har 
eksisteret, så 
jeg er stadig 
nyere biavler, 
fortæller Ole. 

Ole Vedsted-Jakobsen 

 

Bierne overlevede 

En ung kvinde fra Taiwan 

gik ind på et hospital med 

et hævet øje. Hun forven-

tede at modtage behand-

ling for en simpel øjenin-

fektion, men helt så sim-

pelt gik det ikke. 

I stedet opdagede en læge på Fooyin Universitetshos-

pital fire små bier inde under hendes øjenlåg, som 

mæskede sig i hendes tårer. 

Det skriver det engelske medie The Guardian. 

Det lykkedes at få alle de små insekter ud i live. 

- Jeg så noget, der ligne-

de benet på et insekt. Un-

der et mikroskop trak jeg 

dem ud uden at gøre ska-

de på dem, fortæller 

overlægen for oftalmolo-

giafdelingen, Hung Chi-ting. 

De fire bier er af slægten Halictus, der går under navnet 

vejbier og findes i alle typer blomsterrige habitater, også i 

parker og haver. 

Det er set før, at insekter lægger larver under huden på 

mennesker. Det kan dreje sig om hvepse og edderkopper, 

men forekommer mere almindeligt i troperne. 

En øjenåbner  

Fire af disse små bier var 
røget ind under øjenlåget. 

 

Tilbringer mænd lang tid i varmt bade-

kar, kan det forringe sædkvalite- 

ten betragteligt. Og samme kata- 

strofe kan indtræffe for sædcel- 

lerne i dronningens sædgemme. 

I USA har man set en tendens til at 

dronninger løber tør for sæd efter blot 

et halvt år, fordi dronningerne har været 

udsat for temperaturer under forsendel-

sen på mere end 40 graders C, og det 

kan være årsag til sædcellernes ringe  

evne til at overleve. Er det til  

                   fældet er forsknings- 

                                           resultaterne 

                                           også værd at 

                                            notere sig,  

                                           hvis du var- 

                                        roa-varmebe- 

                                     handler hele bi 

                      familier. Vil du være på  

                          den sikre side lyder an- 

                            befalingen, at holde  

                                  temperaturen i ma- 

                             gasinet under de 40   

Pas på varroa opvarmning 

Solveig  L. Bouquin 

Kirstine Mahler 

Christian Engelstoft 

Palle Gregersen 

Cort Hytoft  

Preben  Østfeldt 

Johanne Malene  
               von Jessen 
Olav Raahede 

Hanne Havsager 

Pedersen 

Dennis Arreborg 

                    Hansen 

Iben Stærmose 

Stine Conrad 
                Jørgensen  
Katarzyna Bugala 

 

22-28. juli:  Køb 

ind i Bihuset via 

webbutik med ra-

bat. kode: hørbi.  

 

1. august: Bihuset leverer bestilte varer. 

 

Onsdag den 7. august:  Vi monterer bi-

tømmere  på staderne i Skolebigården. 

Lørdag den 10. august: Country Fayre i 

præstegårdshaven i Birkerød. 

Lørdag den 10. august: Honninghøst i 

Skolebigården. Start kl. 7 og kl. 8.  

Søndag den 11. august: Honninghøst og 

slyngning/presning på Hørsholm Skole. 

Start kl. 7 i skolebigården. Start på Hørs-

holm skole kl. 9.00.  

Onsdag den 14. august: Myresyrebe-

handling i skolebigården. Hent gratis my-

resyre og gulvpap. 

26. aug. - 1.sep.: Køb ind i Bihuset via 

webbutik med rabat. kode: hørbi.  

 

Onsdag den 28. august: 

Sæsonafslutning. Vi griller 

i Skolebigården kl. 18.30. 

Medbring lidt kage ☺ 

 

Onsdag den 4. sep.: Indsamling af ram-

mer til vask og omsmeltning. Aflever i 

Ole Michaels carport: Enghave 21c, 2960 

Rungsted 

 

Torsdag den 5. september: Varer fra 

Bihuset  leveres i carporten Enghave 21c, 

2960 Rungsted   

 

Onsdag den 30. oktober: Generalforsam-

ling. Se side 1 

 

Lørdag den 9. november: Fællesmøde 

for de Nordsjællanske Biavlerforening i 

Aborets konferencesal. 

 

Søndag den 24. november: kl. 10: Oxal-

syrebehandling. Hent gratis oxalsyre i 

Skolebigården. 

 

Onsdag den 27. novem-

ber: Honningsmagning. 

Vi kårer årets bedste 

honning. Vil du deltage i konkurrencen, 

så aflever 1 glas flydende og/eller fast 

honning i Ole Michaels carport og/eller 

senest på generalforsamlingen. 

 

 

 


