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Forårs rengøring

Det er blevet forår, og der er fuld knald på
yngellejet. Arbejderne har aldrig oplevet et
forår. Måske har dronningen heller ikke.
Men det er nu bi-styrken bliver oparbejdet til de
store forårs-træk. Kig til dine bifamlier. Løft på
magasinerne og tjek, at der er tilstrækkeligt med
foder. Bierne æder mere foder end de bærer ind
en månedstid endnu.
Løft ikke på tavler med yngel. Men fjern tomme
tavler og ryk evt. på fyldte fodertavler. Tjek at
der er fodertavler foran bi-klyngen i trugstaderne
og frem mod flyvespalten i opstablingsstaderne.
Er der kun to, eller mindre end to, fyldte fodertavler, så læg en tynd skive fugtet apifonda på bærelisterne. Læg plastic over. Og
bierne får en god start på en ny sæson.
Når stikkelsbærrene har blomstret skal hardwaren osse ha’ en overhaling:
Bred plastic ud på
jorden til at opsamle
voks og andet affald,
når du skraber magasin-kasserne og dækbrædderne rene.
Stil træ-magasiner på
en jernplade, så varmen slår tilbage.
Magasinerne skal
kun opvarmes til
træets årer lige nøjagtig rejser sig.

Slib evt. trækasserne
med en vinkelsliber
med en smergelskive
på en gummiskive,
så bliver de som nye.
Brug en blomsterforstøver. Spray styropor-magasinerne
med Virkon S. Det
virker 80 pct. mod
virus og pest.

I nogle menigheder er Virkon S politisk ukorrekt. Bigårdsmester Peter bruger ikke
Virkon S.: -Hobby-biavlere kan bruge vasketabs. Bierne giver indersiden af stadet noget propolis. Og det fjerner man ved for megen
vask’. Almindelig soda er mindre kras end kaustisk soda og også en
mulighed: blidere for hænder og ansigt. Men Virkon S har ord for at
virke bedre. Endnu en indsats: stabl 4-5 magasinkasser. Sæt en dyb
tallerken med 32 pct. eddike i toppen under en presenning i to dage.
.

I dette nummer
Bi bizz
Generalforsamling 2020
Forår i bigården
Kursus for øvede og let øvede
Kursus i dronningeavl
Se hvordan du pakker dødsboer
Virker dronetavlen ?
Vask og udsmeltning
Nekrolog: Ejner Olsen
Honning konfekt - lav det selv
Hver femte er bange for bier

Honningbier lever frit
Lise Hansted og
Asger Søgaard
Jørgensen (DBF)
har stået for en
forundersøgelse til
et citizen science
projekt om vilde
biers redepladser.
Her blev der, meget overraskende, fundet flere forekomster af vildtlevende honningbier.
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Formanden
har ordet

Kære medlemmer
Nu lysner det. Vi må samles op til 25,
når blot vi gennemfører vores aktiviteter uden for. Og det kan vi udnytte,
når vi igen samles i Skolebigården.
For som altid er biavl i Hørsholm BF
en udendørs aktivitet.
De første, der skal mødes, er deltagerne på årets begynderkursus. Frem for
at mødes og snakke teori i et klasseværelse eller en kantine, ses vi allerede den 6. april i Skolebigården. Så må
vi lærere gøre, hvad vi kan for at kurset også bliver vellykket i år.
Ellers ser vi frem til, at Skolebigården
åbner, så alle kan mødes igen og
snakke bier på kryds og tværs af køn
alder og erfaring. Traditionen tro afholder vi standerhejsning – med eller
uden stander – den første søndag i
maj. I år er det den 2. maj. Vi satser
på godt vejr, mjød samt kaffe og the i
termokanderne.
Og så går det ellers slag i slag. Kig i
kalenderen og bemærk, at vi i år fejrer 70-års fødselsdag. Inden det sker,
har vi som sædvanlig honning jordbær-dag, og mon ikke der igen i år
bliver råd til at holde sommerfest og
gourmetaften. Og sommerudflugt!
Hvem har en idé til, hvor turen skal
gå hen i år? For så er vedkommende
selvskreven til at træde ind i arrangements- eller udflugtsgruppen.
Det er forår, og det er om foråret, vi
genbefolker vores udvalg og arbejdsgrupper. Hvad med at hoppe ombord
i en af dem? Nye som gamle biavlere
har lige gode forudsætninger.
God biavl
Ole Michael

BI-BIZ….
Et kig på vores hobby med business-brillerne på.

Af Ole
Frydensberg

De allerfleste af os er næppe biavlere for pengenes
skyld. Vi er fascinerede af
bierne. Vi kan lide deres
produkter og er lidt stolte
over at bidrage til udviklingen af dem. Vi nyder
venners og bekendtes glade blikke, når vi disker op.
Måske er det alligevel en
god ide et kort øjeblik at
lege ”tal-knusning for biavlere”. Hvis vi laver et
snapshot af en typisk driftøkonomi for en amatør
biavler, sætter vi også lys
på nogle af sammenhængene i vores biavl. Vi putter også et andet
perspektiv på nogle af vores typiske diskussioner. Hvad skal honning koste?
Skal vi producere andet end honning?
Skal vi gøre mere ud af at varroabehandle? Hvordan konkurrerer vi med vores
rene og ægte produkter overfor masseproducerede sukker-blandinger ude i den
store verden?
Måske er det en god ide at stå ved, at
biavl også er kolde kontanter. Vi har
vænnet vores kunder til et lavt prisniveau
i stedet for at se honning og andre produkter som delikatesser. Salgspriserne for
honning i Danmark er blandt de billigste i

køberen kan vælge mere specificeret. Fast, flydende og krystalliseret - hvilke
årstider og afgrøder - vejen fra
nektar til glas kan
vises stadig bedre. Honningen
suppleres med
salg af voks, polen, propolis.
Europa. Andre europæere med væsentligt Sideaktiviteter i form af voks-base- rede
lavere levestandard betaler flere gange
produkter som salver, cremer, pomader
danske salgspriser. Blandt vores valgmu- og fx bee-wrap bredes også ud og suppleligheder er at hæve pris og kvalitet og
rer produkter som mjød eller den fermenmåske arbejde sammen om afsætningen
terede June.
på nye måder. I denne artikel begrænser
Salget af biernes rene eller forarbejdede
vi os til sammenhængene bag priserne.
produkter suppleres forretningsmæssigt
Hensigten lige nu er at illustrere sammenheldigvis også af salg af familier og dronhængen, og for interesserede kan vi seneninger. Nye biavlere ville være ilde stedt,
re hen i et vinterarrangement kigge på
hvis der ikke hele tiden poppede denne
modellen.
indkøbsmulighed frem.
Indtægtssiden i vores hobby-avl er stadig
mere mangfoldig. Honning er ikke bare Omkostninger
honning. Vi ser produktudviklinger, hvor Omkostningerne kommer for de fleste
Læs videre side 3

Hørsholm Biavlerforening
Formand: Ole Michael Jensen, Enghave 21C,
 Rungsted kyst, tlf.: 4557 1659,
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: 6169 4995,
Kirsten Wielandt: 4913 2117, Robbie Jørgensen:
3121 1032, Peter Stærmose 2030 6560.
Suppleanter: Helle Ulriksfeldt: 2384 4046, Ella Stubben:
4828 0145, 2927 3195.
Syning af bifamilie foretages af foreningens kyndige
biavlere. Foreningen har 10 kyndige biavlere:
Bjarne Sørensen, 9133 3530 / pernilleogbjarne@privat.dk.
Peter Hørning, 4818 8890 / peter.gabriela@mail.dk. Peter
Talmark 2164 0140 / talmark@hotmail.com. Søren Wium-Andersen 5178 9115 / wa23@hotmail.dk. Finn Steno Thygesen,
4817 0220 / 2172 0961 / bifinn@hath.dk. Else Frydensberg, 5211 3800 / else@fryd.dk. Ole Frydensberg 5311 3800 /
ole@fryd.dk. Jacob Johan Mohr Markmann, 4051 5880 / jjmm@watch-out.dk. Svend Løv, 2321 5340 / svendbier@gmail.com, Susse Markmann, 4050 6222 / sussemm@gmail.com.
Skolebigård: bipavillon og bistader i Rungsted Hegn, bag skovløberhuset for enden af Sdr. Jagtvej.
Vintermøder: Naturens Hus, Enghave 38, 2960 Rungsted:
Hjemmeside: www.horsholmbiavl.dk
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lidt drypvist hen over
tage stilling til. Vi har
Hvad-nu-hvis…...
de første års afprøvbrug for viden og kompening af lysten til at
tencer fra start, og vi skal
Vi producerer flere kilo om året…..
være biavler. Lad os
måske også huske at priolige nu lege, at vores
ritere mere af det underProduktion
omkostninger pr glas
biavler ender med at
vejs på rejsen til at blive
20 kilo
29
have tre familier i en
en dygtig biavler. Vi plejer
25 kilo
24
bigård derhjemme .
at sige, at biavl er side30 kilo
21
Der vil typisk blive
mands-oplæring. Men
brugt penge på et
begynderkurset, en senere
produktionsapparat i
uddannelse til kyndig biform af en startpakke
avler, DBFs kurser, den
Ikke penge for alle glas…..
inklusive det mest
årlige biavlskonference er
% solgt
omkostninger pr glas
nødvendige personliværd at budgettere, og for
100
26
ge udstyr, værktøj og
nogle er ture ud i verden
90
29
stader. Hen over de
eller deltagelse i udvik80
33
næste år suppleres
lingsforsøg en rigtig prio70
38
med ekstra stader
ritering. I vores eksempel
med rammer, og der
her sætter vi den slags
købes f.eks. nogle
omkostninger meget lavt.
leca-blokke til at sætte staderne på. Væk- Hvis biavleren har et behov for at eje den
sten i bifamilier klares i vores eksempel slags værktøj selv, skal vi afskrive mel- Årlig produktion
Tilbage står det store spørgsmål. Hvor
med indkøb af yderligere en familie og
lem 500 og 1000 kr. årligt. Udstyret er
stor er den årlige produktion ? Hvor
energisk afhentning af en sværm. I løbet ikke billigt, men kan også sælges igen
mange glas honning producerer vi ? Vi
af en 3-års periode regner vi med at skul- undervejs.
le udskifte dronninger til en billig forNår vi kommer frem til indvintringen er skal tælle vores forventede omkostninger
sammen og fordele dem som et dækenings pris.
der igen nogle variable omkostninger,
der afhænger af bigårdens vækst. Et gen- ningsbidrag pr. glas.
Driftsomkostningerne afhænger selvsagt
nemsnits-tal på 200 kr. for flydende eller I vores eksempel her er tallet for et
mest af antal familier, men nogle er uaf”almindeligt” 450 g glas ca. 26 kroner.
fast foder til en bifanilie er er godt bud.
hængige. Hvis man f.eks. vil have en Epi
Vores biavler nyder sin honning selv og Det er dækningsbidraget pr glas. Hvis
-pen (allergi) skal der hæves i gennembiavleren sælger al sin honning til 26
sælger andet til venne-pris. En del af
snit 100 kr. årligt på kontoen. Andre køb
honningen sælges på markedsdage med kroner pr glas, er omkostningerne dækaf mere personligt udstyr og f.eks. værkomkostninger til stade-leje og plakater. I ket ind. Vi forudsætter både vores fortøj er også ret uafhængigt af bigårdens
ventninger til omkostningerne og til en
vores eksempel her sætter vi blot omstørrelse, mens voks og varroaproduktion på 22 kg honning pr stade.
kostningen til glas og etiketter.
behandling som myresyre, KrämerI vores business-case-tænkning mangler Producerer vi eksempelvis kun 15 kg
plader, oxalsyre, sticks er områder, hvor
vi nu et par risiko-betragtninger. Vinter- honning pr stade, skal der hentes 35 kr.
udgifterne hænger godt sammen med
død rammer statistisk 10 pct af familier- ind pr glas, før omkostningerne er tjent
indtægterne. Voksen anskaffes billigt i
ne - i nogle tilfælde op til det dobbelte. hjem.
foreningsregi, og de årlige behandlinger
Vi kan ikke spare mange ører på de omVi har også risiko for mere omfattende
med syre er også med i den kontingentkostninger, ovenstående beregninger er
svækkelse af bi-familierne, hvis varroa
betalte service. I øvrigt kan biavleren øge
ikke holdes nede i tide. Vi har brug for at bygget på.
sin voksbeholdning med ca. 10 pct årligt,
Hvis vi vil udvikle vores arbejde med
lægge en ”forsikringsomkostning” ind
og voks er blevet en hård valuta.
for at fordele risikoen over tid. Et forslag bierne, skal vi højere op i dækningsbiGlas og etiketter
drag. Det handler om prisen på honning.
kan være, at vi lægger 20 pct af de beI vores eksempel-bigård er det billigt at regnede omkostninger pr. bi-stade oven- Det handler om indtjening fra andre dele
presse eller slynge honningen. Vores
af biavlen, som vi lige nu ser det ompå for at fordele risikoen.
biavler låner nemlig foreningens udstyr. Yderligere en omkostning er værd at
kring voks og pollen.

Du skal tilmelde dig CBR

Begynder-kursus 2021

Her mindre end en måned inden skæringsdatoen den 21. april afventer Landbrugsministeriet og Fødevareministeriet stadig EU Kommissionens gennemførelsesbestemmelser for registrering af
bigårde i Danmark. Derfor foreligger der endnu ikke
oplysninger om bødestørrelser for og konsekvenser af
undladelsessynder. Du kan tilmelde dig CBR på:
https://cbr.pdir.dk/

Årets begynderkursus står for døren. Corona
og forsamlingsforbud betyder, at vi starter ude i år, dvs. i
Skolebigården i Rungsted Hegn. Første kursusdag bliver
den 6. april - tirsdag lige efter påske. Der er endnu få ledige pladser.
Kursusgebyr: 500 kr. Børn sammen med en voksen deltager gratis. 200 kr. i rabat ved medlemskab af Hørsholm
Biavlerforening.
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En virus-udfordret sæson
Generalforsamling 2020 blev omsider afviklet med fire måneders forsinkelse.
2020-generalforsamlingen i HBF blev
afviklet som ’nød’generalforsamling den
24. februar og bar præg af pandemien.
I bestyrelsens beretning, - som formand
Ole Michael fremlagde, - glædede han sig
over, at vi i det forløbne år havde fået
klub-lokaler i Naturens Hus, hvor vi både
kan mødes og opbevare vort grej.

Reol-bordet
Kasserer Mogens Snog kunne fortælle, at
vi har fået bevilget 11.000 kr. til materialer fra Nordea-Fonden, men at byggeriet
med arbejdsløn ville løbe op i 70.000 kr.
Derfor havde HBF søgt Hørsholm kommune om et tilskud. Kassereren forberedte forsamlingen på, at HBF sandsynligvis
vil blive mødt med et krav om en vis
selvfinansiering.
Indkomne forslag
Jens Blume præsenterede bestyrelsens
forslag om at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer fra fem til syv, for at kun-

Helle Ulriksfeldt

Op’manding’
Fordi HBF har mange arbejdsgrupper, og
fordi de mange arbejdsgrupper trænger til
flere hænder havde bestyrelsen tænkt, at
det problem kunne afhjælpes ved at udvide bestyrelsen fra fem til syv medlemmer
og stillede derfor forslag til en ændring af
vedtægterne.
Status
I HBF var vi i 2020 blevet flere, men
medlemstallet var gået tilbage.
Hvad der umiddelbart lød som en selvmodsigelse beror på, at DBF’s statistik
tæller medlemskaber, og her er antallet
faldet med to. Men i HBF var familiemedlemskaber i fremgang, og vi havde
haft en fremgang af medlemmer fra andre
foreninger, der ønskede sig et dobbelt
medlemskab.

ne råde over mere arbejdskraft, og
formulerede forslaget som:
HBF ledes af en bestyrelse på mellem
fem og syv medlemmer, som vælges således, at formand og tre medlemmer + 1.
suppleant vælges i lige årstal og kasserer
og to medlemmer + 2. suppleant vælges i
ulige årstal.
Robbie Jørgensen betragtede forslaget
som en dårlig ide og foreslog, at vi skulle
fokusere på arbejdsgrupperne. -Større
bestyrelser gi’r bare mere af det, vi allerede har: En kerne af personer, der bare
får lov til at trække hele læsset, sagde
Robbie.
-Hver arbejdsgruppe skal have et udvalg,
der fungerer som en minibestyrelse. Hver
udvalg skal have en udvalgsformand, der
virker som kontakt til bestyrelsen, foreslog Robbie.
Men bestyrelsen fastholdt sit forslag,
fordi bestyrelsen fandt det hensigtsmæssigt at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer i takt med, at HBF vil få flere
aktive arbejdsgrupper. Og da der kun var
én stemme imod, blev forslaget vedtaget
med løfte om, at punktet vil blive taget op
undervejs og på den kommende generalforsamling.
Valgene
I 2020 var formanden og to betyrelsesmedlemmer på valg. Ole Michael og Jens
Blume blev genvalgt. Kirsten Wielandt
rykkede fra 1. suppleant til bestyrelsesmedlem, mens Peter Stærmose blev nyvalgt. Tilbage står én ubesat bestyrelsespost. Helle Ulriksfeldt blev valgt som
første suppleant.

Peter Stærmose

Logo og arrangementer
Vi fik en fortælling om coronaens fortrædeligheder i forbindelse med afvikling af
undervisning og møder og et kig ind i de
arrangementer, der alligevel var blevet
afholdt.
Bestyrelsens beslutning om evt. at gøre
brug af et nyt logo, havde bestyrelsen
valgt at skyde til hjørne. (Men blev, efter
planen allerede taget op under hyggesnakken efter generalforsamlingen).

Årets
vellykkede
arrangementer.
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EFTER GENERALFORSAMLINGN

Et nyt logo ?

Skal Hugo Olsens gamle logo rentegnes? Skal vi bruge Michael Andersens re-designede, moderniserede
logo, eller skal vi fremover anvende
Helle Ulriksfeldts ny-designede,
nyfortolkede logo ?
HBF’s logo har vi indtil videre hentet fra motivet på den kliche, som
Hugo Olsen fik fremstillet engang i
1950’erne. Men aftrykket fra klicheen har en kvalitet, så det kun kan
anvendes i en lille udgave.
Den kommende bestyrelse vil få
mulighed for at vælge HBF’s fremtidige ansigt udadtil.
I snakken efter generalforsamlingen
fortalte Helle, hvordan hendes logo
bestod af mange elementer.
-Almindeligvis består et logo af
færre elementer. Jeg har gennemarbejdet og inkluderet alle de oprindelige elementer fra Hugos gamle logo,
forklarede Helle.

Af Ole Michael

Bi-Skolen - 2. lektion

Forår i bigården

Marts: løft ikke på bierne

April: løft ikke på bierne

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

M

odsat andre dyr,
som går i dvale,
kan bierne gå ud
og ind af dvale
næste så mange
gange, det skal
være. Det betyder at bierne med kort varsel kan sætte ind med træk, hvis det skulle blive godt vejr, og erantisserne blomstrer, og derpå gå tilbage i vinterklyngen,
som vi siger inden for biavl. Nogle år
kan vi se træk så tidligt som i februar.
At bifamilien vågner af vinterdvalen og
går ud af vinterklyngen, betyder ikke, at
vi nu kan åbne til familien og flytte på
tavlerne. Det er alt for tidligt. Er man
nysgerrig efter at vide, om bierne lever,
lægger man øret til stadet og knipser let
på det med en finger, så vil bifamilien
bruse let op.
Første forårseftersyn
Først i marts er det tid til første eftersyn.
Det er her, vi tjekker foderbeholdningen.
Løft forsigtigt dækbræt eller dækbrædder
og se, om der er fodertavler i og omkring
klyngen af bier. Det er sjældent, at en
bifamilie kører tør for foder i marts; men
tjek alligevel. Gør det gerne i koldt vejr,
da bierne da sidder stille. Åbn højst et
minut. Se ned og lys evt. med en lygte og
konstater, om der er fyldte fodertavler tæt
på klyngen. Opstablingsstadet kan man
veje, evt. løfte for at konstatere, om der
er mad nok. Mangler der foder, må man
fodre eller bedre skubbe en fyldt fodertavle eller to hen til klyngen, idet tomme
tavler rykkes væk. Er foderbeholdningen
i underkanten, skriver man det ned og
tjekker igen ved 2. forårseftersyn. Ikke
noget med at løfte op på tavler med bier.

har flyttet sig væk fra de sidste fyldte
fodertavler, og det bliver bidende koldt. I
den situation kan bierne dø med masser
af foder i stadet. Derfor, ryk altid fyldte
tavler hen til bierne. Bedst er det, at der
er fyldte fodertavler foran bierne i trugstader og til højre for bierne i opstablingsstader. For det er den vej bierne bevæger sig, mens de går foråret i møde.
Undgå at løfte tavler med bier op. Det
kan føre til, at dronningen bliver
”nøglet”, og så er den bifamilie fortabt.
Men sæt gerne dronetavle ind til yngellejet.

Tredje forårseftersyn
Når stikkelsbærbusken blomstrer, er det
tid til tredje forårseftersyn. Nu er vi i slut
Andet forårseftersyn
april eller start maj. Her er der ingen fare
Andet forårseftersyn finder typisk sted i for, at dronningen bliver nøglet. Kig ynapril, når der for alvor er varme i luften, gellejet igennem. Se om der er god ægog vi flere dage i træk har oplevet træk
lægning og vær obs på bifamilier, hvor
o
og temperaturer over 12 C. Ved træk
der går en dronemor og laver pukkelynforstås masser af bier, der henter pollen
gel. Små familier og familier uden en
og nektar. Igen tjekker vi, om der er foder ordentlig dronning slås sammen to og to.
nok, og igen fodrer vi eller rykker foder- En stor og stærk familie laver meget metavler hen til klyngen af bier. Det mest
re honning end to små, og så er det meget
uheldige, der kan ske i april er, at bierne sjovere at arbejde med en bifamilie i god
5

udvikling. Det er ved tredje eftersyn, man
renser bunden i trugstadet, hvis ikke bierne selv har løst opgaven, ligesom det er
nu, dronetavlen sættes ind til yngellejet –
hvis det ikke allerede er sket.
Generelt skal man lade være med at forårsfodre, og slet ikke hvis det blot er for
at være på den sikre side. Det fører let til
sukkerforurening af den fine forårshonning. Tag hellere fra de rige og giv til de
fattige. På den måde får man fjernet fodertavler, man alligevel skulle kassere,
når foråret og trækket for alvor sætter
ind.

Læs mere i Bi-Lex-Olsen og se Dorte
Garrit og Peter Sjøgrens
udvintrings-webinar:
https://youtu.be/-zMRvsocSgc

I Danmark dukkede varroa-miden først op i 1984 på Als.

En sladrehank
Drone-rammen sladrer om bifamiliens
tilstand. For eksempel kan du aflæse:
• Om dronningen lægger æg
• Bygges der sværm-celler, sker det
ofte først i dronerammen.
Bygges der ikke i dronerammen har
bifamilien problemer. Det kan være:
• Manglende træk
• Begyndende sværmtilstand
• Manglende dronning. Eller blot dronning på pause.

Rygmærke
De fleste varroamider sidder på biernes
bug-bagbordsside. Når biavleren ser
varroamider på rygskjoldet er det ikke
bare toppen af isbjerget. Så står det
hamrende galt til i bifamilien.

Mit hoved-formål med
dronetavlerne er
at fremstille jomfruvoks til restauranterne.
Flere konditorier i København bruger
voks til at smøre forme med. Og så er
jomfruvoks godt, når man fremstiller
salver/cremer, wraps, osv. Jomfruvoks
er renere end det voks, der har været
hos vokssmelteren, og er blevet blandet
med alt muligt andet voks fra måske
syge bier, møl osv.

Virker drone-tavlen ?

Allerede ved det første forårstjek kan drone- Dronetavlen
Tavlen fungerer. Hvis der ikke bliver skåtavlen sættes ned i stadet tæt på yngellejet, så
ret droneyngel - vil miderne hoppe ned i
de overvintrende varroamider får yngelmuligde
øvrige
celler.
heder. De smarteste varroamide-hunner foreAt fjerne droneyngel understøtter en størtrækker dronelarver, der - med sine 24 dage re opformering af mider. Varroa-miden,
har den længste udklækningsperiode.
der er desperat for at lægge æg, og som ikke
På dag otte (inden cellen bliver forseglet på
kan finde åbne celler med droneyngel, bliver
dag ni) hopper varroamiden ned i cellen. På
tvunget til at vælge en arbejderbi-larve i stedag 12 lægger hunnen det første af ialt 5-6
det. Især sidst på sæsonen, hvor dronetavlen
æg. Æggene skal nå at udvikle sig, og indivier fjernet igen, er konsekvensen mange skaderne skal parre sig, inden bierne bliver klækdede arbejderbier.
ket.
*
Det første æg, hunnen lægger, er ubefrugtet
Varroa-miderne bider hul og suger blod og
og bliver altid til en ’han’. De efterfølgende
fedt fra bierne - og aktiverer og overfører
æg er befrugtede. Der bliver til hunner, - så
forskellige typer vira. Det er virus, der er
hannen parrer sig altså med sine søstre.
hovedårsagen til, at bifamilien går til grunde.

Erhvervsbiavl

Dronningeavlerne ?
Hvis miderne foretrækker droneceller, hvordan klarer dronningeavlere sig så, når de avler droner til
deres mange parringer, i deres dronegivere.

Eddikesyre i foderet
Formen til kagen er smurt med Peter S. voks.

Når
miden har
formeret
sig i cellen,
holder den
pause på en
bi en uges
tid.

Erhvervsbiavlerne fravælger brugen af dronetavler. Forklaringen
lyder, at det er
for arbejdskrævende.

I en nyere trend på internettet kan man følge biavlere, der i deres foder
blander eddikesyre i forholdet 1 ton sukker til fem liter eddikesyre/ 32 %
(Se skema om blandingsforhold til mindre portioner på hjemmesiden, når
vi nærmer os indvintring).
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Kursus-tilbud
Reol-byggeri
Planerne og at få bygget et reolbord til
den kommende sæson er ikke opgivet.
Tværtimod går vi nu til Sports-, Fritidsog Kulturudvalget i Hørsholm kommune
for at høre, om man herfra kan hjælpe en
forening i pengebekneb. Vi har fået tilbud fra en tømrer på 69.300 kr. for at
bygge reolen. Imidlertid har Nordeafonden givet tilsagn om at betale for
materialer på i alt 11.200 kr. Så mangler
vi 58.100 kr. Hørsholm BF har penge
på kistebunden; men med de mange
andre planer vi har fx i forbindelse med
indretning af Naturhuset, ville det være
ærgerligt at tømme foreningskassen.
Derfor har vi søgt Sports- Fritids- og
Kulturudvalget om at få dækket 2/3 af
det resterende beløb, i runde tal 39.000
kr.

r vi i grunden
dygtige nok?

Igennem denne vinter har
mange mistet deres bifamilier. Det burde ikke ske
medmindre, der er sygdom i området, og
det er ikke vores indtryk, at det har været tilfældet. Så måske er der ting, mange af vores ellers dygtige biavlere ikke
ser eller er opmærksomme på. Det er i
hvert fald de overvejelser, vi har gjort os
i bestyrelsen. Derfor har vi igen i år diskuteret hvorvidt vi skal gennemføre et
kursus for de erfarne; men ikke fuldbefarne biavlere: et såkaldt +2 kursus. Det
skal forstås på den måde, at det er et
kursus, som henvender sig til de biavlere, der har mod på at lære mere, efter at
den viden, man fik på begynderkurset,
ikke rækker længere.
Er du én af dem, der oplever, at du godt
ved, hvordan man holder bier, men for
eksempel stadig er usikker på, hvordan
man indvintrer sine bifamilier, så de
med sikkerhed klarer sig gennem vinteren, - eller er du usikker på, hvornår og
hvordan, man udskifter en dronning
eller nemt laver sig en reservefamilie -

ja, så er du selvskreven til at deltage i et
sådant kursus. Er der tilstrækkeligt mange, som viser interesse for kursustilbuddet, gennemfører vi det.
Smid en mail på:
Info@horsholmbiavl.dk
hvis du er interesseret. Er
du mere teoretiker er hele foreningens bogsamling flyttet
over i Naturens Hus, hvor
du kan låne bøger, når Coronaen for alvor er på retur .
Ole Michael /formand og kursusleder

Bad standing blandt bi-venner
Sticks version 1.0 og version 2,0 indeholder alene oxalsyre, ostelærred og glyI februar tog Bigårdsgruppen’ fat på at
fremstille ’sticks’ for at præsentere end- cerin, men er alligevel kommet i bad
nu et tiltag i kampen mod varroamiden, - standing hos ’Bivennerne i Lyngby’, der
- som HBF - er medlemmer af Nordder sidste efterår fik rigtig mange bifamilier til at bryde totalt sammen på vore sjællands Voksklub.
For Bivennerne i Lyngby er det vigtigt,
’bredde-grader’.
Hidentil er bifamilierne blevet udsat for at deres medlemmer ikke anvender sticks
droneyngel-fratagning i tiden indtil Skt. af frygt for, at glycerinen kan vandre i
honningen. Men Bivennerne har ingen
Hans og myre- og oxalsyre sprøjtning i
indsigelesr overfor, at fx HBF’s medsæsonens sidste kvartal.
Men, når vi nu ved, at antallet af varroa- lemmer anvender sticks og stadig er
mider i bifamilien fordobles hver måned medlemmer af Nordsjællands Voksklub.
i yngelsæsonen, og at der sker en 100
dobling af varroamider på een sæson og en 10-dobling fra år til år, fremstod
det som husmandslogik for
’bigårdsgruppen’ at dæmpe mideangrebet løbende i hele sæsonen i stedet
for at slå hårdt ned på midebestanden
sidst på året.

Varroa sticks
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Hvis ikke dette lykkes, eller vi kun får
en del af beløbet hjem, kan vi naturligvis
forsøge os hos andre fonde. Vi kan også
vedtage at bygge selv. Det er i virkeligheden en enkelte konstruktion, og vi
har som sagt materialerne i hus.
Så er du god til at svinge en rundsav og
god til at bruge en skruemaskine, må du
endelig sige til. Bi-pavillonen i Skolebigården blev faktisk opført takket være
medbyg fra medlemmer, lige som mange nok husker, hvordan Bi-Sam ene
mand stod for udbygningen af pavillonen blot ved hjælp af en rundsav og de
lærke-stammer omkring Skolebigården,
der netop var blevet lagt ned af Naturstyrelsens folk .

Kursus-tilbud

Lær at avle dine egne dronninger

Deltag i maj- og junis
dronningeavler-kursus.

I Skolebigården produceres der hvert år et
større antal dronninger. Dronningerne
bruges til at holde en sund bestand af bier
i Skolebigården og afsættes derudover til
medlemmerne og bruges til fremstilling af
nye bifamilier i juli og august. Familierne
sælges for medlemspris til nye biavlere
eller bruges som reservefamilier til Skolebigården.
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. Deltagerne i dronningeavlskurset
får også en dronning.
Hvis eet af vore medlemmer har en særlig
god bifamilie, vil vi gerne omlarve fra
denne og få varieret avlsmateriale.
Vi opfordrer deltagerne til selv at avle
dronninger til husbehov - gerne på larver
fra Skolebigårdens gode ø-parrede dron-

Vil du lære at avle dine egne
dronninger i maj og juni så tilmeld dig ved at sende en mail til:

Info@Horsholmbiavl.dk
Så får du tilsendt yderligere oplysninger, når kursus er tilrettelagt
i detaljer.
ninger. Vil du forsøge at udruge dronninger i din egen cellebygger, så kom med
din egen ramme med dronningekopper.
Så kan du omlarve fra Skolebigårdens
gode dronninger.
Vi har dronningekopper i foreningen, du

kan købe. Et sæt til ti dronningelarver
koster 75 kr.
Du skal bruge din egen ramme, som du
sætter to lister i. På listerne sætter du
dronningekopperne. Husk, at du 6-10
dage før omlarvning skal have forberedt
dit bistade, så det kan bruges som cellebygger.
Kontroller datoer jævnligt på hjemmesiden, da der løbende vil komme ændringer. Især regnperioder kan nødvendiggøre
ændringer.
Vi samler Gelé Royal
På dronningeavlskurset er der altid brug
for gelé royal.
Bygger 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, læg dem i fryseren indtil du kan
overdrage dem til kursisterne.

8

HBF anno 1951

HØRSHOLM BIAVLERFORENING FYLDER 70
Den 12. april 1951 skrev Hugo Olsen de
ge jubilæums-festen så tilmeld dig
første notater i den protokol, der har fulgt ’Arrangementsgruppen’: Send en mail til:
HBF siden. Vil du være med til at planlæg- info@horsholmbiavl.dk

Pak dine sække bi-tæt
Den 28. april kan du slippe af med gamle fodertavler, tavler fra døde bifamilier og andet, der skal
smeltes rent for voks.
Bihuset i Tappernøje afhenter tavlerne til
vask og voks til omsmeltning.
I 24 timer hober sækkene sig op i Ole
Michaels carport. Sjusk, utætte sække, og
manglende dobbelt sække kan forvandle
en fredelig carport til et helvede af hvepse
og bier.
I år skal carporten ikke sværme med summende bier.
Sækkene skal være pakket bi-tæt med
max 10 kilo i hver sæk. Pak tavlerne i
kraftige blå sække. Der må ikke være
flere rammer i sækkene, end sækkene kan
lukkes forsvarligt. Stil sækkene på én af
pallerne, der er sat frem i carporten, Eng-

have 21c i
Sænk
Rungsted.
rammerne
Stabl tavlerne på samme led. (se foto her- ned i én
over).
eller flere
Slå en snor om rammerne med en mærke- kraftige
seddel hvorpå der står: 1) Dit navn. 2)
blå plast-sække. Snør sækken til igen og
Sækkens nr. ud af et total antal sække.
gentag mærkningen som beskrevet ovenManillamærkerne skal være nummereret for.
(fx 1/5, 2/5, .. osv. så al voks fra den en- Sække/pakker/spande med skralde- og
kelte biavler bliver smeltet i én arbejdspressevoks må højst veje 10 kg.
gang).. 3) Hørsholm. Du kan hente blå sække i OM’s carport.

Vælg dig en gruppe

Kom og vær med
Ryk tættere på. Skolebigårds-gruppen
savner flere kolleger.
I Hørsholm Biavlerforening har vi en
flad struktur. I bunden af pyramiden finder vi de mange arbejdsgrupper med
egne ansvarsdomæner, der stykket
sammen danner rammerne for,
at foreningen fungerer.
At vi har mange arbejdsgrupper er udtryk for, at vi har
mange vidt forskellige opgaver, der skal løses i løbet af
året.
Der er brug for mere og ny energi i de fleste arbejdsgrupper.
(Hvoraf nogle er listet til højre - du
kan finde samtlige grupper på hjemmesiden: horsholmbiavl.dk).
Skolebigården er foreningens hjertemuskel. Kom og deltag i Skolebigårdsgrup–

Bigårdsmester Peter,
formand Ole Michael,
Robbie & Dan.

pen og massér
HBF’s hjertemuskel. Det
er her du finder
Hørsholm Biavlerforenings
uddeannelsescenter og
foreningens økonomiske fundament. I øjeblikket
har gruppen kun
fire medlemmer.
(Se ovenfor).
Kom og vær med. Så
vi kan deles om at få
opgaverne løst. Mens vi
har det hyggeligt. ☺

Læs mere om arbejdsgrupperne på hjemmesiden
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Undervisnings-gruppen (Ole Michael):
Tilrettelæggelse og gennemførelse af
årets begynderundervisning.
Kommunikations-gruppen (Allan Høyer): Vi skal have Bi-Ord, hjemmesiden
og Facebook til at spille sammen.
PR-gruppen: Forestår salg og promovering af Skolebigårdens honningproduktion. Og oplyser om aktiviteter, så
som honningsmagning, Honningjordbærdag, jubilæer mv.
Arrangements-gruppen: planlægger og
tilrettelægger sommer- og vinterarrangementer. standerhejsning, jubilæumsarrangementer, sommerfester og sommerudflugter.
Dronningeavls-gruppen (Robbie Jørgensen): planlægning og tilrettelæggelse
af årets dronningeavl.
Værksteds-gruppen (Robbie Jørgensen): Ansvarlig for planlægning og gennemførelse af værkstedsaktiviteter, herunder fremstilling og vedligeholdelse af
materiel til Skolebigården.
Besøgs-gruppen (ubesat): Ansvarlig for
undervisning og fremvisning af bier for
bl.a. skoleklasser, SFO, og børnehaver,
Varroa- og sundhedsgruppen (Jens
Blume): Ansvarlig for varroabehandling,
oplysning og undervisning af betydning
for fremme sunde bifamilier i Skolebigården og hos foreningens medlemmer.

Ejner er død

Ejner Olsen sov stille ind den 28.
februar. Han nåede at runde 93, de
sidste 80 år som aktiv biavler.
Altid opsat på blive bedre og altid
opsat på at lære fra sig. Ejner var
en dygtig og erfaren biavler. Vi så
det, da han første gang troppede
op i Skolebigården i Hørsholm, og
insisterede på at lære os amatører
at avle 1. kvalitets dronninger. Det
blev til mange år som dronningeavls-mester og mange år som den,
man spurgte til råds, når man løb
ind i problemer. Ejner Olsen viste
os, hvordan man skulle omgås
bier - altid uden slør og handsker.
Ejner satte ikke sit lys under en
skæppe. Han var stolt over alt det,
han vidste om bier, og gentog sine
gode råd igen og igen. Hvad han
ikke vidste, var, at alle guldkornene blev skrevet ned og lagt sammen med de guldkorn, som foreningens anden store nestor, Hugo
Olsen, havde leveret gennem årene. Lærlingen skrev det ned, så vi
i dag kan få adgang til alle Ejners
og Hugos guldkorn i Bi-lexOlsen, foreningens grønspættebog
i biavl.
Vi siger stor tak til Ejner for hans
færd gennem Skolebigården i
Hørsholm og ønsker ham god tur
på sin videre rejse til de evige
bigårde.

Bliv bedre biavler fra sofaen
Brug de digitale muligheder for at understøtte din biavl.
Har du et spørgsmål, som krævet et hurtigt svar, så stil dit spørgsmål på Hørsholm Biavlerforenings facebookgruppe,
som du finder her:
https://www.facebook.com/
groups/1939627812964344
På Hørsholm Biavlerforenings hjemmeside kan du botanisere i en større samling
facts og baggrundsinfo. Her kan du også
finde en samling af nyhedsbrevene: BiOrd:
www.horsholmbiavl.dk
Vil du følge dine bi-familiers velbefindende fra sofaen, kan du selv investere i
vægte, som du kan sætte under dine stader. Men du kan også vælge at følge trefire af Skolebigårdens bifamilier, der er
udstyret med vægte. Her kan du i forårsmånederne se, hvor meget det tynder ud i
vinterfoderet, og hvornår bierne slæber
mere nektar og vand ind i stadet end de
mængder bifamilien selv konsumerer.
Vægtene kan du følge her:
https://vejrstation.horsholmbiavl.dk/
#hiveweight

Man bliver ikke ubetinget en bedre
biavler af at se youtube-videoer om
biavl. Uden et begynderkursus kan
flow-hive videoerne ligefrem lokke
nye biavlere ud på dybt vand, ifølge
bigårdsmesteren.

Oplever du det både ubekvemt at kigge
ud af vinduet eller ligefrem at rejse dig
fra sofaen, kan du følge temperaturudsving, vindhastigheder og regnmængder i
Skolebigården her:
https://vejrstation.horsholmbiavl.dk/
#weatherstation
Har du brug for at låne materiel, som
eksempelvis slynger eller honningpresser
kan du indtaste dine bestillinger her:
udlejning.horsholmbiavl.dk
Og skulle du få lyst til at tilmelde dine
bifamilier til det centrale bigårds-register,
kan du tilmelde dig her:
https://cbr.pdir.dk/

ÆRET VÆRE HANS MINDE
Ivan Nielsens forslag til sikre dronningeskift-perioder
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FRANSK

Vask og strygning

Der er forskel på priser og vilkår hos Max
/Bibutikken og Heino/Bihuset, når du sender dine rammer til vask og udsmeltning.
Se her, hvad der passer dig bedst:

Priser incl moms hos Max.
Vask af 1 ramme uden voks: 4 kr.
Udsmeltning og vask af 1 ramme:
Dvs: udsmeltning af voksen
valsning af den udsmeltede voks og
vask af rammen : kr. 9.50.
Retur ca. 100 gram voks/ en voksplade
retur.

Priser hos Heino….incl. moms

Presser du din honning og indleverer
voks uden rammer:
Skrællevoksen vejes og der udleveres
1/3 af den indvejede vægt. (Fordi ca. 1/3
er voks - resten er honning/ pollen etc.)
Prisen er 62,50 kr. pr. kg voks

Når du sender rammer til vask og udsmeltning opererer Heino med nogle
basisomkostninger: Et startgebyr på
kr. 37,50. Dertil kommer miljøafgifter:
kr. 43,75 og et køle-tillæg pr. ramme på
kr. 0,31 pr. ramme.
Derefter følger priser beregnet pr. ramEksempel:
me:
Indleverer du en pose med skrællevoks, Vask pr. ramme: kr. 2,06
som vejer 9 kg, bliver der 3 kilo voks ud Udsmeltning pr. ramme - beregnet ud fra
af afsmeltningen. Du/kunden betaler
et udbytte på 100 gram voks pr. ramme:
187,50 kr., og får udleveret 3 kilo valset 01 til 50 rammer: kr. 3,60 pr. ramme.
voks.
50 til 150 rammer: kr. 3,50 pr. ramme.
Bibutikken kører med korte leveringsti- 150 til 300 rammer: kr. 3,20 pr. ramme.
der. (Ikke flere måneder) og rammerne
300 til 500 rammer: kr. 3,10 pr ramme.
opbevares ikke udendørs i de første 14
dage efter, de er kommer retur fra vaske- Vask og udsmeltning pr. ramme ligger
riet.
således mellem kr. 5,66 og kr. 5,16
- Det betyder, at afhenter du dine rammer inden for 14 dage efter rammerne er Skrællevoks afregnes pr. kilo udvundet
meldt færdige, får du tørre lækre rammer voks:
retur, siger Max.
1-5 kg: 36 kr. pr. kg
Grønvoks-puljen modtager voks, der er 5-15 kg: 35 kr. pr. kg.
behandlet med oxalsyre-sticks.
15-30 kg: 32 kr. pr. kg.

Dronninger i menneske-år

I Ivan Nielsens webinar, havde han gjort
sig sine overvejelser om en omregningsfaktor fra bidronninge-år til menneskeår.

Honning konfekt
Lise Lotte er faldet over en bog om ’Honningkager’ af Lise Lotz og har afprøvet :
Honning-kokos-konfekt med succes: ca. 50 stk. (Lille form 10 x 20 cm). Honningkagerne er sunde, de er hurtigt lavet og smager rigtigt godt, skriver Lise Lotte.
Honningkager er smag, kultur og traditioner på tværs af landegrænser og årtusinder - akkurat som bogens mange opskrifter. Nogle velkendte, andre nye ...
Honningkager, Lise Lotz: Honningkager: kr. 129, Dansk Hjemmeproduktion

Masse: 250 g honning, 150 g kokosolie, 85 g kakao, 1 tsk. vanilla, 1 knivspids salt. Drys: evt. flagesalt.
Så’n gør du: Smelt alle ingredienser - undtagen flagesalt - forsigtigt sammen i en kasserolle ved svag varme. Rør grundigt
undervejs, så massen bliver helt glat og jævn. Hæld den varme masse ud i en form med kant - beklædt med bagepapir og drys
med saltflager. Sæt konfekten på køl og skær den i mundrette bidder, når den er blevet fast.
Konfekten skal opbevares på køl eller frost, fordi kokosolie smelter ved 26 C og stuetemperatur gør konfekten blød.
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Biernes helt egen dag

Til: Drone nr. 7830
Fra: Dronningen
Vedr. Downsizing
Deres ansættelse er ikke længere påkrævet på grund af
udlicitering af honningproduktionen. Tak for Deres
medvirken. Vær venlig at rengør Deres celle og forlad
stadet senest kl. 17 i dag.

DA DANSKE BANKS ’NEW NORMAL’ RAMTE BISTADET.

Begynderkursus 2021
6. april. Hvorfor holde bier?
13. april. Årets gang i bigården.
20. april. Udstyr & fredelige bier
27. april. Bifamilien. Forårs-tjek
4. maj. Forårstræk. Dronetavle og
varroamider.
11. maj. På med honningmagasiner. Yngellejet.
18. maj. Aflæs varroa-tavle, tjek
for sværmning.
25. maj. Honningfratagning og
honningbehandling.
1. juni. Sværmning
3. august. Honninghøst.

Den 20. maj
fejrer FN
Verdens-bidag med det
formål at
anerkende
biernes og
andre bestøveres rolle i
økosystemet.
Datoen blev
valgt fordi
den slovenske Anton Jansa blev døbt den 20.
maj 1734.
Anton var som sine to brødre en dybt engageret maler, der som ung tog til Wien for at gå
på maler-akademi. Mens broderen Lovro blev
professor på akademiet, fandt Anton en større
interesse i biavl, - en interesse, som sandsynligvis var gået i arv fra faderen, der havde
over 100 bistader. I 1770 udnævner Europas første-dame, Maria Theresia Anton
til den første kongeligt
udnævnte lærer i biavl i
hele det Tysk romerske rige.

Hver femte er
bange for bier

Hvepse og bier tager andenpladsen som de dyr, danskerne er
mest bange for i og omkring boligen. 21 % procent har det ikke
godt med, at de sværmer rundt
tæt på dem. (YouGovundersøgelse december 2020).

Velkommen til
HBF’s nye medlem
Helle Scheel Grunert

Aktivitets
-kalender
Hele april måned: Max
& Bibutikken giver rabat. Brug koden høbi2021
18-25. april: uge 16. Indkøbsuge
med rabat i Bihuset. Kode: Hørbi
28. april: Dødsboer og gamle fodertavler afleveres i OMJ's carport.
29. april: Bihuset/Heino afhenter
rammer og leverer bestilte varer i
OMJ's carport*.
1. maj: Max leverer varer fra Bibutikken i OMJ’s carport.
2. maj: Standerhejsning i Skolebigården.
16. til 24. maj: Indkøbsuge med
rabat i Bihuset. Kode: Hørbi
20. maj: Biernes dag
2. juni: Heino/ Bihuset returnerer
rammer og leverer web.-varer*
19. juni: Jordbær/ Honningdag

I april måned og de første tre uger i juli
giver Max & Bibutikken 10 % rabat på alt undtagen voks og rammevask. Brug kodeordet
høbi2021 på webshoppen, når du
bestiller varer.
Du kan hente de varer, du har bestilt i løbet af
april, i Græsted eller Herlev, eller vente til 1.
maj / eftermiddag, hvor Max transporterer varerne til Hørsholm.
I de første tre uger af juli kan du igen få 10 %
rabat på varer købt i Bibutikken. (minus voks
og rammevask). Max leverer så varer og foder
til Skolebigården den 31. juli. Med hensyn til
rammevask kan du aflevere rammer året rundt både i Herlev og Græsted og afhente dine rammer samme sted, som de er indleveret.

Gå ikke over sporet, der kommer bier
I Indien har det tragiske konsekvenser, når elefanter forvilder sig ud på jernbanesporene og bliver ramt. Men
nu har man fundet på en måde at afskrække elefanterne. I
det nordøstlige Indien har det statslige togselskab installeret højttalere, der kan afspille lyden af summende bier.
Elefanter er nemlig bange for bier. Når landsbyboerne
nær togsporene ser elefanter, alarmerer de togselskabet, som starter bi-afspilningen. Projektet har hidtil været
en succes.
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1. juli til 25. juli: Max og Bibutikken giver rabat. Brug koden høbi2021
8. til 25. juli: uge 28 & 29: Indkøbsuger med rabat i Heinos: Bihuset.
Kode: Hørbi
Lørdag den 31 juli: Max leverer
varer fra Bibutikken.
2. august: Bihuset/Heino returnerer
rammer og leverer web.-varer*
21.-29. august: uge 34. Indkøbsuge
med rabat i Bihuset. Kode Hørbi.
6. september: rammer til vask sættes
i OMJ's carport.
4. september: Sommerudflugt
7. september: Bihuset henter rammer og leverer varer. *
8. sep.: Peter S.’s gourmetmiddag
* Meld dig til at hjælpe med at læsse og losse.

