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Bi-Skolen - 3. lektion Af Ole Michael  

 

Man kan ikke helt undgå dødsfald i sine 
bifamilier. Ca. hver 10. bifamilie bukker 
under om vinteren, fortæller konsulenter-
ne i Danmarks Biavlerforening. Imidler-
tid ser vi, at de, der indvintrer med omhu 
og gør det korrekt, sjældent mister famili-
er. Så hvis man vil undgå at miste bifami-
lier om vinteren, er der 6 ting, man skal 
sørge for, er i orden, inden man lægger 
dækbrædder eller dækbræt på for sidste 
gang inden vinteren 
 1. Bifamilien skal sidde på maks. 10 
tavler. 
2. Der skal være en ung æglæggende 
dronning . 
3. Der skal være et pænt yngelleje i au-
gust . 
4. Der skal være mindst to pollentavler . 
5. Der skal være tilstrækkeligt med hon-
ning/foder. 
6. Varroabehandlingen skal være vel 
overstået.  
 
Maks 10 tavler 
Bifamilien må ikke sidde på mere end 10 
tavler efter hinanden, gerne færre. Det  
gælder både trug- og opstablingsstader. 
Årsagen til dette er, at bifamilien i kolde 
forår med lange frostperioder ikke kan  
bevæge sig frem og tilbage. Anderledes 
hvis rammerne står i to kasser over hin-
anden. Her kan bierne bevæge sig op og 
ned, uden at skulle ud i de kolde hjørner. 
Så på den måde er ingen ulempe ved at 
øge antallet af tavler, blot det sker i to 
etager. 
Tværtimod er det en fordel, især hvis 
bifamilien er stor i august. Med et maga-
sin på, kan man gøre det samme i trugsta-
der.  
 
Ung dronning 
Med en ung dronning menes en dronning 
der ikke er over to år gammel. Man kan 
godt overvintre 3-årige dronninger, men 
det bliver sjældent nogen stor familie året 
efter og faren for, at 3-årig dronning kø-
rer tør for sæd og bliver dronemor er 

stor. Og en 
dronemor i 
det tidlige  
forår er næ-
sten værre 
end ingen 
dronning. 
Det er et 
godt tids-
punkt at 
skifte dron-
ningen i 

august, når der fodres. Her vil bierne ikke 
turde at likvidere den gamle dronning og 
lave deres egen. Men husk læresætning 
nr. 1 ved udskiftning af dronninger:” Sæt 
aldrig en dronning til uden at fjerne en 
anden - eller det, der kunne blive til en 
dronning”, for så er den nye dronning 
tabt.   
 
Pænt yngelleje 
Da kun de bier, der bliver født i august 
og september, bliver til vinterbier og der-
for kan leve helt frem til foråret, er det 
vigtigt, at dronningen er i god æglægning 
i august, dvs., at der er yngel på mindst 4 
tavler. Bemærk, at en dronning godt kan 
gå i æglægningspauser i juli og august. 
Fodring straks efter høst stimulerer imid-
lertid dronningen til at lægge flere æg. 
Ligeledes vil dronninger, der har holdt 
pause, gå i gang igen, når der fodres;  
men gå roligt til værks, gerne med små  
 portioner, hvis det er flydende foder, så 
bierne ikke fylder yngellejet op med            
foder og forhindrer dronningen i at      
lave vinterbier . 
 
Mindst to pollentavler 
Uden pollen ingen bier til foråret.  Pollen 
skal der til for at opfostre den nye gene- 
ration af bier              om foråret.  
Man  kan være              heldig at få et  
tidligt pollen-                   træk på erantis 
og pil. Men                         sæt ikke din 
lid til dette.                           Lad pollen-
tavlerne være                          der, hvor 
bierne har place-                         ret dem, 
i reglen nær flyve-                         spræk-
ken. Er der mere  
end to pollentavler, 
er det en god idé at 
 de placeres i begge  
ender, som nummer to 
og/eller tre. 
  
Nok foder 
Det siger sig selv, at der skal  
være tilstrækkeligt med foder, 
dvs. honning ladt tilbage  
eller foder tilført i juli og  
august. Der tilføres  
mellem 12 og 20 kg  
foder, dvs. sukker, 
foderdej eller flydende 
foder. Pas på ikke at  
fodre for hurtigt, da  
yngellejet da kan  
blive fyldt op,  
 
og dronningen ikke får plads  

til at lægge æg. Dette gælder især flyden-
de foder herunder sukker opløst i vand. 
Mængden af foder tilpasses de lokale 
forhold. I områder uden trækkilder i juli 
og august – typisk landbrugsområder, 
skal de fodres tidligt og med meget foder. 
Omvendt i natur- og haveboligområder, 
hvor der høstes sent, og hvor der er gode 
trækkilder i august. Her fodres der senere 
og  med mindre foder.  
 
Effektiv varroabehandling 
 Der må ikke sjuskes med varroabehand-
lingen. Mange varroamider i vinterlejet 
betyder, at Vinterbierne bliver skambidt 
og dermed lette ofre for en række virus- 
sygdomme, og så mangler arbejdskraften 
til foråret. Vælg den sikre strategi, og 
kombiner mindst tre metoder, fx drone-
yngelfratagning i foråret, myre- syrebe-
handling lige efter høst                                                 
og oxalsyrebehandling i december. Især 
myresyrebehandlingen lige efter høst er 
vigtig, for den er afgørende for, hvor 
mange mider, der ender med at være i 
vinterlejet, og dermed afgør hvor godt 
bifamilier klarer sig gennem vinteren. Alt 
for mange bifamilier er svage eller dør 
allerede i det sene efterår på grund af for 
stort varroatryk.     

Sjusk ikke med ind-vintringen 
Alt for mange mister deres bifamilier om vinteren. Det er 
ikke bare ærgerligt og spild af foder. Man får sig også en 
slem forskrækkelse, når man finder sin store bifamilie død 
eller hensygnende i marts. Og så er det en rigtig sur opga-
ve at skulle samle det hele i sække for at sende det til om-
smeltning.  

Uden pollen ingen bier i foråret 

Slap nu af i vinterferien 


