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Ole Michael får

det sidste ord

De sidste Ord
Dette bliver de sidste ord fra min
side - i hvert fald i denne spalte.
25 år er lang tid, alt for længe
som formand. Omvendt er 25 år
som formand alt for kort tid i en
biavlerforening i konstant udvikling.

Rose Marie & Ole Michael forener deres
kræfter for fremover at gøre dét, de er bedst til.

High five for HBF

Øl, sodavand, nødder og mjød supplerede
som noget nyt kaffen og honningmadderne
til årets 2021-generalforsamling. Og mens
bestyrelsens beretning (se og læs beretningen på hjemmesiden) og kassererens regnskab & budget blev præsenteret og modtaget uden så meget som et hævet øjenbryn,
tiltrak valgene til bestyrelsen sig større
opmærksomhed.
Efter 25 år på formandsposten havde Ole
Michael valgt at stoppe. Rose Marie Tillisch blev eenstemmigt valgt til HBF’s nye
formand.
Som bestyrelsesmedlem valgte medlemmerne på generalforsamlingen Ole Michael Jensen, og Susse Mohr Markman blev
valgt som første suppleant.
Kasserer Mogens Snog, bestyrelsesmedlem Robbie Jørgensen og 2. suppleant Ella
Stubben blev genvalgt.

DEN NY MOBILE
INDER-KREDS
Den ny bestyrelse trækker blankt.

I DETTE NUMMER
100.000 stader blev væk
Honning & Høst
Sen-sommerudflugt
Bier er ikke firkantede
Befri bierne
Bier på tålt ophold
Cola-light til bier
DN kræver 800 m zoner

Da jeg kom til i 1996, havde
Hørsholm Biavlerforening 29
medlemmer. Der var en Skolebigård med 6 bistader og en skurvogn – ingen medlemsblad og
ikke noget, der hed begynderkursus. 1996 var også det år, hvor
interessen for at være biavler på
landsplan var i bund.
Siden hen er det kun gået én vej,
og der er fremad. Interessen for
at blive biavler voksede og har
med den seneste nye interesse
for vild natur nået nye højder. Vi
har skubbet på ved - gennem alle
årene - at tilbyde begynderkurser
og ved altid at være imødekommende over for dem, der mødte
op og ville være biavler. I dag er
vi 222 medlemmer. Vi har fået
bipavillon med redskabsskur og
mødebord og senest en minipavillon. Slag i slag er det gået og det er tiden også.
Tak for 25 gode år som formand.
Nu snupper jeg 25 år som menigt
medlem - gerne med et par år
mere i bestyrelsen.
Ole Michael

Efter 25 år som formand for HBF havde Ole
Michael valgt at stoppe. I den anledning havde
bestyrelsen i HBF - på medlemmernes vegne valgt at forære Ole Michael en lille ’souvenir’.

Pas på bierne/ de passer på dig.. Mød Hans Jørn Kolmos i Græsted den 13. nov. Se side 10
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4 Fisk og 4 brød

Én af Peter Sjøgrens tidlige kolleger mødte en gang
op med to fisk og fem bygbrød.
Peter jonglerede med hele fire fisk
og fire brød.
Dengang som nu spiste alle sig
mætte.
Men da vi en september-aften havde indtaget Peters gourmetmiddag i
Skolebigården, stod der ikke 12
kurve med rester. (Johannes 6:12).
Fadene med laks, kaviar-sauce, krebs, salat, is
og crêpe-suzette stod tomme tilbage, mens maverne var fyldte.
Den trehjulede Natbus med Kesser, Klaver-Svend (Jørgensen) og
Tom McEwan tryllebandt tilskuerne med Kessers finurlige danskundersættelser af store evergreens og Tom McEwan - med sit finurlige glimt i øjet - optrådte for
os som både trommeslager, kineser, englænder,
fugleimitator og tryllekunstner.
Stor tak til Peter for en forrygende middag og en
oprigtig tak til Kesser (og de øvrige to hjul på
Natbussen) for at gøre aftenen til noget ganske
særligt. Uforglemmelig er et stort ord, men det
var en aften, hvor mørke, stemning, atmosfære og gode vibrationer fandt sammen i et hele.

Hørsholm Biavlerforening
Formand: Rose Marie Tillisch, Rungsted Strandvej
47B, 2960 Rungsted Kyst, tlf.: 4142 3486,
rosemarietillisch@icloud.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 og Ole Michael
Jensen: 4557 1659.
Suppleanter: Susse Mohr Markmann 4050 6222 og
Ella Stubben: 4828 0145, 2927 3195.
Syning af bifamilie foretages af foreningens kyndige
biavlere. Foreningen har 11 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 WiumAndersen 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. Peter Sjøgren 40638208/ peter@sjoegren.dk
Skolebigård: bipavillon og bistader i Rungsted Hegn, bag skovløberhuset for enden af Sdr. Jagtvej.
Naturens Hus, Enghave 38, 2960 Rungsted:
Hjemmeside: www.horsholmbiavl.dk
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Tak for tilliden
Det er på en måde umuligt at overtage
formandsposten efter Ole Michael.
Hans indsats igennem de sidste 25 år
for Hørsholm Biavlerforening og omsorg for os i foreningen kan ikke
overvurderes. Der kommer til at gå et
godt stykke tid før vi har vænnet os
til, at HBF har ny officiel formand.
Selv kom jeg til rette med det ved at
tænke på, at det Ole Michael har brug
for, er aflastning. Jeg vil gerne aflaste
Ole Michael, så han får plads og mulighed for det, han elsker, nemlig at undervise og formidle. Dér har vi alle
sammen allermest brug for ham. Og så
håber jeg, nu formandsposten er min i
hvert fald det næste år, at I vil hjælpe
vores forening med at fortælle mig,
hvad I brænder efter at bidrage med.
Jeg glæder mig til at lære jer at kende
og lytte. Bierne har brug for vores op-

Lille kontingent-stigning
HBF har
styr på økonomien,
forsikrer
kasserer
Mogens
Snog.
I 2021 har vi konverteret foreningens
frie likviditet til den nye pavillon til
opmagasinering og dronningeavl. For at
understøtte foreningens formål og det
frivillige arbejde uden at komme i likviditetsproblemer har bestyrelsen derfor
foreslået et kontingent på 125 kr. i
2022. Det forgangne år har været præget af bygning af den nye pavillon og
jubilæet oven i de sædvanlige aktiviteter. Der er pæne indtægter fra kontingent og salg af honning på ca. 40.000
kr. og ekstraordinære indtægter fra
Hørsholm Kommune og
Nordeafonden på 32.200 kr. Den største
udgiftspost er den ekstraordinære udgift
til pavillonen på forventet 69.300 kr.
Udgifterne til jubilæet modsvares stort
set af lave udgifter til materiel. Vi har
derfor overskud før de ekstraordinære
poster og har et samlet underskud på
29.500 kr. Med den resterende kassebeholdning og kontingentforhøjelse er vi
klar til det kommende år med møder,
Skolebigård, kurser, varroa-

”
mærksomhed og varsomhed – honningbier, vilde bier og alle deres bestøvende
slægtninge. Sammen kan vi bidrage til
at give dem bedre vilkår og dermed
vore børn og børnebørn en bedre bevaret mangfoldig natur.

Så længe mandlige sygeplejersker kan klare deres
titel har jeg ingen kvababbelser med at blive
kaldt formand. Men hvis
bestyrelsen eller forsamlingen har en anden
holdning er jeg
selvfølgelig lydhør.
Rose Marie

”

51.449 danske bistader
Plan Bi har gennem to år forhørt sig - og
anmodet om aktindsigt hos Landbrugsstyrelsen - for at få oplyst, hvor mange bifamilier, der er registreret i Det Centrale
Bigårdsregister. Uden at få et svar.
BiOrd har forhørt sig i Landbrugsstyrelsen om, hvor store bøder biavlere risikerer, hvis de ikke registrerer sig i CBR, en registrering, der blev lovpligtig den 21.
april. BiOrd har også forhørt sig om, hvilken instans, der har retten til at kontrollere
biavlernes bier på privat grund. Og trods
fire henvendelser har BiOrd aldrig modtaget et svar.
Nu har Rasmus Prehn, der er minister for
fødevarer, landbrug og fiskeri, formået
Landbrugsstyrelsen til at svare, så nu har
Plan-Bi omsider fået svar: ”Et udtræk fra
CBR den 27. september 2021 viser, at der
er registreret 51.449 bistader i Danmark”.
Aarhus Universitet, der de sidste 18 år har
stået for Danmarks indberetninger til EU
om “antallet af bistader i Danmark”, har
skønnet, at der var 144.000 bistader i
Danmark i 2020.
I følge Plan Bi udbetaler EU tilskud til de
nationale biavlsprogrammer efter de officielle tal for 'antal bistader' og da 2/3 af
bistaderne er forsvundet på et år, mener
Plan Bi, at tilskuddet vil blive beskåret
med 2/3.
Men det er ikke nødvendigvis tallet fra
Det Centrale Bigårdsregister, som EU vil
gøre brug af. DCB er berygtet for ikke at
fungere. Derfor etableres der måske et
helt nyt register til næste år. Alt i mens vi
venter på, at hele EU’s landbrugsstøtte
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bliver omlagt og dermed også støtten til
biavlen.
Den svenske model
I Sverige trykker Bitidningen et spørgeskema med fire spørgsmål, som medlemmerne skal besvare og indsende som mail
eller sms: 1) Antallet af indvintrede bifamilier 2020, 2) Antallet af vintertabte
familier, 3) Antallet af indvintrede bifamilier 2021, 4) Honninghøst 2021.
I marts foreligger så resultatet og denne
fremgangsmåde er åbenbart fuldt lovligt i
forhold til EU’s krav til registrering af
bier.
I Sverige er der ca. 12.000 biavlere som i
gennemsnit har syv bifamilier. Altså
84.000 bifamilier.
I ’Tal & Fakta’ på Danmarks Biavlerforenings hjemmeside kan man læse, at
vi i Danmark har 100.000 bifamilier og
5500 medlemmer
af DBF.
93 % har i
Rasmus
gennemPrehn
snit 7 stader,
5 % har
i snit 70
stader og
2 % har
i snit
160
stader.

Af Ole Michael

Bi-Skolen - 4. lektion

Honning & Høst

Det er honningen, vi går efter. Så selvom
det er sjovt at holde bier, er det alligevel
prikken over ’i’-et, hvis høsten er stor, og
kvaliteten i top. Al honning er, når den
sidder bag vokslågene i bistadernes tavler, i topkvalitet. Derfor er det biavlerens
måde at høste på, udvinde honningen på,
røre og til sidst tappe den, der i sidste
ende afgør kvaliteten.

Nu kan man
TIDLIGERE BI-SKOLE LEKTIONER:
TAP, NÅR FARVEN ER LYS KARAMEL
på meget kort
tid presse honBi Ord 100: nr. 1 2021:
ningen ud af
Der er ikke noget, der hedder vintertab.
en tavle uden
Bi Ord 101: nr. 2 2021:
først at skrælDet fantastiske ved bifamilien er biernes
le. Samtidig
evne til at gå ind og ud af dvale...
får man pollen
Bi Ord 102, nr. 3 2021:
og andre
Sjusk ikke med indvintringen
smagsgivere
Høst
med i honninMan kan høste flere gange, eller man kan gen. Pressehonning er
høste på én gang til sidst. Høster man
derfor noget andet end
flere gange, dvs. efter at bierne har haft et slyngehonning. Det får
godt træk, kan man med held høste op til mere honningsmag og seks forskellige slags honning i løbet af
duft, da pressen gør, at
sommeren - visse år flere. Det giver en
honningen flyder som en
stor spredning i smag, duft og konsistens samlet strøm ned i bunog mulighed for at sælge specialhonning den af pressekaret, hvoreller blot nyde den store forskel, der viser til kommer, at pollen og
sig, når honningen står på række i køkbibrød (fermenteret polkenskabet. Høster man én gang, dvs. en
len), bidrager til smagen.
gang i august, bliver det et sammenstik af
alle typer honning hen over sommeren.
Sining
Illustration fra DBF-temahæfte om Honning.
Vælger man at høste flere gange, vil man Der er ikke nødvendigt at
se, at konsistensen af honning skifter fra si honning, der er slynget ud af tavlerne, honningen som fx i lindeblomster, krylys og fast om foråret til mørk og blød
medmindre der er tale om rapshonning,
stalliserer honningen langsomt eller slet
evt. flydende i sensommeren. Vælger man og man vil af med de druesukkerkrystal- ikke. Så her skal kun røres lidt eller slet
at høste én gang, vil honning altid få en
ler, der allerede har dannet sig. Så skal
ikke røres.
farve som af lys karamel og opnå en kon- der en fin-si til. Honning, der kommer ud I honning med druesukker, viser krystalsistens som blødt smør.
af en presse, indeholder mange voksrelerne sig langsomt. Men kan se dem ved,
ster, så her er en grov-si på sin plads.
at honningen går fra være mørk karamel i
Udvinding
Bortset fra det, er det kun til besvær at si farven til at blive lys karamel. Først ser
Man kan udvinde honning ved henholds- sin honning.
man lyse streger i mørk honning, når man
vis køkkenbordsmetoden, ved lagdeling, Langt enklere er det at lade honningen stå rører. Senere, ser man mørke streger i lys
slyngning og presning.
en uges tid, så alle voksrester kan lægge
honning. Så er det på tide at tappe på glas.
Ved køkkenbordsmetode skraber man
sig på toppen. De kan herefter trækkes af Måden, man rør på bestemmer, hvor store
blot honning og voks af siderne på den
med et stykke mad-eller bagepapir, der
krystallerne skal være.
enkelte honningtavle, maser det hele til
lægges ned på overfladen og derefter
’plukfisk’ med en grydeske og lader voks trækkes langsomt af. Træk det sammenTapning
og honning løbe gennem en si. Så har
rullede papir mellem to fingre og ned i en Tap honningen, når den er blevet tyktflyman ny-høstet honning på ti minutter.
skål til eget brug.
dende og lys karamel i farven. For rapsVed lagdelingsmetoden skærer man vokshonning går der fra to dage til en uge. For
Røring
tavlerne ud af rammerne (ved tråd-ned
almindelige forårshonning en uge eller to.
langs tråden) og samler så mange tavler, Man skal ikke røre før, der dannes kryEn blandingshonning fra hele sæsonen vil
som man ønsker at udvinde honningen
staller i honningen. I nogle tilfælde sker
typisk først krystallisere og være klar til
fra, i en spand med tappehane. Igen mases dette slet ikke, og så hjælper det ikke at
tapning efter en måned eller to og i realitavlestykkerne itu, så voks og honning
røre. Man skal kun røre, hvis man ikke
teten først, når temperaturen kommer
kan løbe hver til sit. Da honning er tung
bryder sig om krystaller i honningen. Det godt ned under 20 grader. Derfor opdager
og voks let, vil honningen gå til bunds og er druesukkerkrystaller, man rører i styk- man tit, at ens honning først begynder at
voksen lægge sig på toppen. Efter få tiker og runder af, når man rører. Forholdet krystalliserer, når det bliver køligt uden
mer kan man begynde at tappe ren honmellem
for, eller man har
ning fra spandens bund.
druesukker
et kølig bryggers
(glukose)
eller en kold kælSlynge- eller pressehonning
og frugtder.
Slyngning er den klassiske måde at udsukker
*
vinde honning på. Her går man efter så
(fruktose)
Honningen er
rent et honningprodukt som muligt, dvs.
afgør,
tappeklar, når
honning uden pollen og andet, der er
du kan trække
hvornår og
mørke striber i
fremmed for den rene honningsmag. Før hvordan
en lys honning.
man kan slynge, skal tavlerne skrælles
honningen
Trækker den
dvs. have fjernet lågene på hver celle. Det krystalliselyse striber i en
sker med en skrællegaffel eller -kniv.
rer. Er der
mørk honning,
Først da kan honningen blive slynget ud
meget
er honningen
af tavlerne for at ramme siderne af det
druesukker
ikke tappeklar.
omgivende kar. Honningen samler sig i
som fx i
bunden af slyngen og kan herfra tappes
rapshonFoto Erling Atzen.
ud i en spand e.l.
ning, vil honningen krystallisere hurtigt
DBF-temanummer
om Honning.
Presning har vundet stor udbredelse, især og let blive hård, hvis der ikke røres inefter, at man opfandt vægtstangspressen. tensivt. Omvendt er der lidt glukose i
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NU PÅ VEJ MOD DE 100 !!!

Det er vigtigt at alle - erfarne som begyndere - giver et nap
med, når høsten skal bjærges. Tilmeld dig mindst ét modul. Nye biavlere har meget at lære. Og vi har brg for alle
hænder - med eller uden forudgående erfaring. Tilmeld
dig på:
info@horsholmbiavl.dk
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Sen-sommerudflugt

Ud af 5 stjerner

I 2024 må frugten
fra plantagen på
Frydenlund Slot
kaldes økologisk.
Discovery er plantagens første sommermodne æble.

Årets Sen-Sommerudflugt gik til frugtplantagen på Frydenlund Slot i Vedbæk, hvor de ærværdige HBF-medlemmer:
Peter Talmark og Ole Michael har sat
deres bier på arbejde.
Ole Michaels og Peters 24-25 stader er
placeret i kanten af den 17 hektar store
plantage. Og de relativt få honning-bier
klarer sammen med de øvrige vilde bestøvere at besøge plantagens blomster.
Godt nok suppleret af fem pakker humlebier med ca. 200 i hvert bo, der er placeret på et areal, der ikke er så populært hos
honningbierne.
Lisbet (Lisbet Dahl Larsen, hortonom og
driftsleder på Frydenlund Frugtplantage),
begyndte på start-kursus i Skolebigården
i år, og viser os rundt på plantagen bag
dét slot, som Caroline Mathilde fik som
morgengave af Christian 7, og hvor hun
senere muntrede sig med Struense.

Københavns Universitet har anlagt en
velvoksen blomstermark for at fremme
og studere levevilkårene for de vilde
bier. Bedet har flere
end 50 forskellige
blomster og græsser. Rent bi-guf.

bliver fræset fra en traktor. Og så bliver
der i vinterperioden tilført et 10 cm tykt
lag kompost, der holder på fugten og
hæmmer ukrudtets vækst.
-I stedet for kemisk bekæmpelse af skadedyr, anvender vi forskellige former for
biologisk bekæmpelse, fortæller Lisbet.
-Inden blomstring hænger vi feromon forvirring op i træerne. Det spreder feromoner rundt om hele plantagen, der bevirker, at de viklere, der
bliver tiltrukket, bliver
Pluk selv
så forvirrede, at de ikke
Æbleplantagen fungerer delvist som pluk kan finde hinanden.
-selv-plantage med 34 forskellige æbleMen, jeg lagde mærke
sorter, der er udvalgt, så sæsonen kan
til, at Peter Talmarks
strækkes maksimalt..
bier nu ikke var specielt
Siden 1. august har plantagen været unbegejstrede for feromoder omlægning til økologisk drift.
nerne, fortæller Lisbet.
Ukrudtet er omlægningens største udfordring. Ukrudt mellem frugttræerne kan
Alt bliver brugt
reducere udbyttet med 30 procent, og da Ud over pluk-selv weekenderne finder
de kemiske ukrudtsmidler allerede blev
plantagens æbler og pærer vej til Menyudfaset for fem år siden, foregår lugnin- supermarkeder fra Gilleleje til Frederiksgen mekanisk. Jorden omkring træerne
berg. 15 tons anden sorteringsæbler bliver brugt til most, til cider uden alkohol,
I økologiske plantager i Sverige må
til cider med alkohol og til æbleeddike.
man bruge sprøjtemidler, man selv har
dyrket. Og når man ved, hvor mange
Noget cider destilleres til brændevin, der
planter der er giftige, gør det driften
lagres ni måneder på egetræstønder. Og
noget nemmere. I Danmark må man så
endelig bliver der fremstillet en gin, der
godt som ingen ting ☺, fortæller Liser sødet med gulerodssaft og æblekonbet.
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Gråsten er Danmarks nationalæble, som de
katolske munke medbragte og plantede i Gråsten. Æblet er sterilt og kan ikke bestøve andre,
man kan modtage pollen fra andre træer. Bank
på æblet. Det lyder hult, for der er ingen kerner.

centrat, eiswein og likør.
Derudover bliver der produceret æble– og pære-marmelader
og gele af paradisæblerne.
Pulpen anvendes til glutenfri
mel, hestefoder og make-up
industrien finder enzymer i
pulpen. Og endelig bliver seniorerne fra
de omliggende plejehjem inviteret til at
samle æbler fra jorden. – Det er nok personalet, der samler til æblekagerne til
eftermiddagskaffen, siger Lisbet med et
smil.
Æbler kræver fremmedbestøvning fra en
anden sort. Derfor er hvert 10’ende træ i
rækkerne paradisæbletræer, der virkelig
har meget pollen.
Hver kerne i æblet danner en ny æblesort.
Der findes mellem4– og 500 danske æblesorter.

Bier er ikke firkantede
Det forekom Andreas
Heidinger naturstridigt at
presse bier ned i firkantede magasin-kasser. Derfor har han siden 2012
konstrueret, designet og
stadig videreudviklet den
såkaldte: ’Bi-kugle’ til
biernes yngelleje, så bierne bliver fredelige og biavleren får mere honning.
Gennem millioner år har bier levet vildt i
skovens hule træer. Når træet dør og tørrer ud opstår hulrum, som insekter blandt andre bier - og spætter udbygger.
Bierne tapetserer deres hulrum med propolis. Denne bi-harpiks er delvist gennemtrængelig for vand, og det har betydning for klimaet i bifamilien.
I trækperioder bliver der f. eks. hentet
meget nektar til stadet, der skal inddampes. Så kan klimaet blive for fugtigt. I
hulrummet i træet kan vandet trænge
gennem propolis-laget ud i det tørre døde
træ. Det tørre træ trækker så at sige fugten ud af bistadet.
En bifamilie, der flytter ind i et ’hulrum’
i et hult træ, drager fordel af de tykke
vægge. Der er ingen kulde- eller varmebroer.
Men for 150 år siden begyndte man at
holde bier på firkantede rammer i kantede, kunstige magasin-’hulrum’. En udformning, der ifølge Andreas Heidinger
står i skærende kontrast til en bi-families
behov.
Andreas har med sin ’bi-kugle’ og ’bicylinder’ skabt en bi-venlig bolig for
bierne, der gør det muligt for biavlerne at
holde deres bier på en ”bæredygtig, ergonomisk og lukrativ måde”.
Bier foretrækker runde former
Yngellejet er altid rundt, selv i de firkantede opstablingsstader, og yngellejet er
altid placeret i midten af bistadet, fordi
ynglen har behov for konstant varme. Så
det er evident, at bierne foretrækker runde former.
Læg hånden på dækpladen og oplev yngellejet i magasinbistadet holder ca. 35
grader, mens hjørnerne i rammerne er
køligere.
Ofte bygger bierne slet ikke i hjørnerne
af rammerne, fordi det er hårdt arbejde at
holde temperaturen i yngellejet konstant,
når temperaturen falder udenfor stadet.
En tilsvarende udfordring får bierne ikke
i ’Bi-kuglen’: Varmen stiger i kuglen,

Da bierne levede vildt i skovene kunne vilde dyr og menneskene ’stjæle’ deres andel af den overskydende produktion af honning, voks og fermenteret pollen (bi brød ).

Andreas skabte sin ’Bi-kugle’ i
2012. Siden er kuglen - i praktisk
biavl - udviklet og også udformet
til en cylinder, som med afrundede hjørner har de samme fysiske
fordele for bierne som den originale ’bi-kugle’. Også i cylinderen
er bierne mere fredelige i det
optimerede indeklima.

rammer det øverste loft og bevæger sig til
siderne og ned igen. Der er ingen kuldebroer. Det betyder, at temperaturen er
den samme overalt, og bierne kan slappe
af.
Derfor bliver bierne - i følge Andreas - i
’Bi-kugler’ fredelige. Energibesparelsen
ligger på mellem 40 og 50 pct.
Når behovet for opvarmning minimeres
falder forbruget af foder tilsvarende, og
bifamilien kan om-allokere sin arbejdsstyrke med større udbytte til følge.
Ren geometri
Med et volumen på 50 liter har en kugle
23 pct. mindre overfladeareal end et firkantet magasin. Arealet i ’Bi-kuglen’,
hvor der kan foregå varmetab, er næsten
en fjerdel mindre end et tilsvarende areal
i en magasinkasse.
Færre droner - mindre varroa
Til ’Bi-kuglen’ anvendes dødt, tørt træ,
der kan optage meget fugt.
I bi-kuglen er bierne i stand til at reducere vandindholdet i honning med cirka 12% mere end i de firkantede magasiner.
Derudover skulle yngeludviklingen være
større, men udviklingen af droneyngel
mindre i 'Bi-kuglen', hvor der lever omkring en tiendel af det antal droner, man
finder i de firkantede magasiner. Færre
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droneceller resulterer i færre varroamider, da varroamiden foretrækker at formere sig i droneynglen. Resultatet er, at
man finder sundere og stærkere bifamilier i ’Bi-kuglen’.
Varroa-mide-populationen fremmes i
øvrigt også af høj luftfugtighed (over
80% relativ luftfugtighed), hvilket især er
et problem i de firkantede magasiner.
Dertil kommer, at bogskorpionen, der
lever i symbiose med bierne og æder
varroamider, ikke kan lide at bosætte sig
i for fugtige bistader, men foretrækker et
afbalanceret miljø, som det er tilfældet i
bi-kuglen. Sandsynligheden for et højt
varroa-mide-angreb, der bringer bifamilien i fare, er - ifølge Andreas - betydeligt lavere i ’Bi-kuglen’ end i de konventionelle firkantede magasiner.
Biavl
med

,Bi-

kuglen:
25 €

Andreas Heidinger er tømrermester
og arbejder blandt andre sammen
med Torben Schiffer (se side 8) på at
tackle varroamiderne ved opdræt af
bogskorpioner, så biavl igen kan foregå uden kemi.

Befri bierne fra kemi og overgreb

Biavlskulturen er blevet erstattet af en form for manipuleret fabriksbiavl, som er nutidens "standard-uddannelse":
Der lever stadig vildtlevende honningbier, der gennem mange år er undsluppet biavlerens pleje, (hvad der netop er
de frie biers hemmelighed). Det er ellers i årtier blevet fortalt, at honningbierne ville dø i naturen, fordi de ikke
kan overleve i biavlerens "magasinkasser" uden "pleje" .
Når forskere undersøger bi-familier i
bistader, ja selv i polystyren-stader, antager de, at det er bi-samfundets naturlige
adfærd, de er vidne til. Men bier i firkantede magasin-kasser opfører sig meget
anderledes end bier i artstilpassede boliger eller hule træer. En magasin-kasse er
ikke et naturligt levested for bier, og biernes biologi bestemmes ikke mindst af de
særlige kvaliteter, som for eksempel hulrummet i et træ tilbyder bierne. Et hulrum
i et træ er meget mere end bare et "hul" i
træet; Hulrummets særlige fysiske egenskaber gør det muligt for bierne at udvikle deres naturlige, biologiske adfærd. Bier
i hule træer er mere vitale, sundere og
mere modstandsdygtige!
Hvordan er det så muligt for de vilde bier
at tackle varroamiden?
Bier foretrækker hule træer med et rumfang på mellem 20 og 40 liter. Den størrelse bestemmer de vilde honningbiers
adfærd og biologi.
Tidligt i foråret anlægger bierne et relativt stort yngelleje i forhold til den givne
plads. Efter den første udklækning følger
forårstrækket. Bierne følger deres instinkter og lagrer honning på ’loftet’. (En livsforsikring til fx perioder med dårligt
vejr). I takt med lagret vokser forskydes
yngellejet længere og længere nedad og i
takt med lagret er vokset reduceres yngellejet (med en deraf følgende reduktion af
varroamider).
Men i fabriks-biavl udvider biavleren
Med myresyre-behandling fandt Schiffer
ikke alene mider på bunden af stadet, men
også mange antenner. Bier kan registrere
temperaturforskelle på 0,1 grader med
deres følehorn, de kan måle kuldioxidindholdet, de kan registrere hundredvis af
forskellige stoffer. De lugter, om
ynglen er sulten, om der skal gøres
rent, og de kan bestemme vandindholdet og antibiotikaindholdet i honning. Og meget kommunikation går
gennem deres antenner. Så hvad sku'
få en bi til at rive sine følehorn af
hovedet. Schiffer kunne ikke give slip
på dette spørgsmål.

At kigge ind i et plast-stade og drage konklusioner om biernes liv er lige så useriøst
som at gå i zoologisk have for f.eks. at undersøge den "naturlige" adfærd hos de
elefanter, der er fængslet dér..
kontinuerligt stadets rumfang.
Biavleren gør bierne til slaver af
deres overlevelsesinstinkt, for
der opstår aldrig pladsmangel i
biavlerens magasiner.
En magasinkasse er omkring 40
liter. Stabler biavleren fire kasser
oven på hinanden i slutningen af
sæsonen, når stadet de 160 liter.
Et yngelleje fra et sådant stade
kan alene fylde rumfanget i det
hule træ to gange. Og så er der
ikke afsat én eneste celle til honning- og pollen-forråd.
I det unaturligt store yngelleje
genererer biavleren også en uforholdsmæssig stor varroamidebestand.
De naturlige sværme
Sværmene bærer 20-25% af
varroa-miderne ud med sig. De
Bi-stadet "Schiffer Tree" er den
resterende mider står over for en første artstilpassede bikube nogensinde - beregnet til at beskytte hontid uden yngel og miderne går
ningbier mod manipulerende menind i midlertidig infertilitet. For neskelig indgriben. Sidevæggene er
fremstillet af 6 cm tykt massivt træ.
at overleve forbliver varroamiTorben SchifRørets indre diameter 21 cm og
fer, University
derne udelukkende på bierhøjden 90 cm.
Würzburg,
ne. Nogle bier flyver ud og komfokuserer på
mer ikke tilbage. Varroamider bliver bidt des! Bifamilien reorgabiboets klimatiaf eller rystet af, hvilket får varroamide- niserer sig. Adfærden er
ske vilkår i det
bestanden til at skrumpe med 1-1,5 % om koordineret med en øget
hule træ og
dagen. Efter fire uger
indsamlingspræforholdenes
invaderer de overlevende
station. Voks skal indvirkning på
mider den unge dronproduceres,
biernes sundhed.
nings nye yngel, men det
tavler bygges, nektager yderligere fire uger
tar lagres osv. En
for dem at genvinde
stor arbejdskapacitet er bundet.
frugtbarheden. Omkring
Omkring 2,8 millioner arbejdstimer
to måneder efter sværm- Evolution i Biavlen. Af tilføjes til udvikling og påfyldning
ning har den unge koloni Torben Schiffer: 30 € af én (!) ny standardramme.
en varroamidepopulation, der er op til 70% reduceret på grund
Spild af ressourcer:
af disse naturlige processer.
Energiforbruget for en bi-familie i en
Unaturlig bi-adfærd
træhule er kun omkring 2-3 kilo honning
Efter fabriks-biavlerens rutine-udvidelse i hele vinterperioden (6 måneder). Disse
af rummet ser vi ikke længere nogen na- lave værdier er tilstrækkelige under naturlig bi-adfærd. Bierne viser kun deres
turlige forhold til at generere den varmekompenserende adfærd: Stadet skal fylenergi, som bierne har brug for.
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Doven biavl - sådan

TAK FOR ALLE GAVERNE

Hvad sker der, hvis man
ikke forstyrrer bierne, men
lader dem i fred - ud fra
ideen, ’at bierne ved bedst’.
Hvad bliver resultatet, hvis
man udvintrer en bifamilie,
sørger for at familien har
plads til at udfolde sig og
lader bifamilien i fred til
høst midt i juli.
”Bi-Ord” har bedt Ole
Michael kigge i krystalkuglen og give et bud på, hvad der vil ske:
Bierne har klaret sig uden menneskets indblanding i 100 mio. år. Så når den dovne
biavler hævder, at det ikke kan passe, at hun uophørligt skal blande sig i biernes liv
for at få lidt honning, må vi give den dovne biavler ret, - forstået på den måde, at
blot han eller hun indretter sin biavl tæt på den måde, bierne altid har indrettet sig
på, så går det ikke helt galt.
Honningbien lever i naturen i hule træer. Det efterligner man nemmest ved at bruge
opstablingsstader, og her sørge for, at bierne til en hver tid har plads til at bygge
både op og ned i ”stammen”.
Af samme grund skal den dovne biavler aldrig gå ned under to kasser om vinteren
og om sommeren gerne gå op på 3 eller 4 kasser.
Det eneste den dovne biavler skal gøre om foråret er altså at sætte en kasse under,
og hvis bifamilier er stor, en kasse over, når trækket går i gang. Nu står bifamilien i
3-4 etager og man har etableret det perfekte hule træ. Bierne vil stille og roligt og
uden indblanding udvikle sig hen over sommeren. Er det en god sommer, vil bierne
samle et overskud af honning, som biavleren vil finde i de to øverste kasser, som
tømmes og fjernes i august.

Vinter

Forår

Sommer

Ny i Skolebigården
Ved 70 års jubilæet blev vi i den grad
begavet. I HBF er vi dybt taknemmelige. Også for de mange frø fra Danmarks Biavlerforening og for Bitræet/ (også kaldet et Honningtræ eller
Bee-Bee tree på engelsk) fra Rudersdal B.F. Træet har fået sit navn, fordi
træets blomster er rige på pollen, der
tiltrækker insekter hele sensommeren.

Vinter

Høst

Følger den dovne biavler denne recept vil det aldrig gå helt galt. Omvendt vil det
kun gå rigtigt godt ét ud af fire år. Det er det år, dronningen er ung, det er en god
sommer, og bifamilien ikke får lyst til at sværme.
Ved kun at høste én gang og høste sent, høster man først, når yngellejet er svundet
ind til kun at fylde én kasse. I år med kun lidt honning vil yngellejet som regel sidde i én af de øverste kasser. Så må man i stedet fjerne de kasser, hvor der ikke er
yngel, og håbe på, at yngellejet fra den foregående vinter ryger med ud. Hvis ikke
dette er tilfældet, må man kassere ynglen på et par af de mørkeste tavler og erstatte
disse tavler med nye kunsttavler.
Tilbage er der varroa-miden. Den fikser man ved - som alle andre biavlere - at give
myresyre efter høst og oxalsyre i december. Får varroa-miden overhånd … opdager
man under høst eller om foråret bier med deforme vinger, giver man en ekstra oxalsyrebehandling om foråret fx ved at give oxalsyre via ’green sticks’.

Politikere på besøg i Skolebigården
Da vi planlagde at markere foreningens 70-års jubilæum, inviterede vi også de lokale
politikere, herunder borgmesteren i Hørsholm kommune. Ingen af dem kunne imidlertid komme på selve dagen, hvorfor vi tilbød de interesserede politikere at kigge
forbi i ugen efter. Flere takkede ja, men desværre kunne kun formanden for Sport-,
Fritid- og Kulturudvalget Nadja Hageskov og Thorkild Gruelund afse tid til et besøg.
Baggrunden for, at vi også inviterede
politikerne med, var dels, at de tidligere
havde vist interesse for aktiviteterne i
Skolebigården, dels, at vi i år har fået
en bevilling på 20.000 kr. til at bygge
minipavillon for.

*

På billedet ses Nadja Hageskov og
Thorkild Gruelund i snak med
formanden, mens Helle Grunert,
Robbie Jørgensen og i baggrunden
Jens Blume ser til.
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Fredede orkidéer
Alle danske orkidéer er fredede. Michael A. har fundet ’skov hullæbe’ i
Skolebigården. Orkidéen bestøves af
hvepse. Blomsterne udskiller en del
nektar, der indeholder et berusende
stof, som gør hvepsene sløve og omtumlede. De kravler halvbedøvede
rundt på planten og
bestøver de tætsiddende blomster.
Udover bierne har
vi også fået en fast
logerende, mindre
end en ræv, større
end en overvægtig
rotte. Og så kan du
ellers møde harer, egern, ræv og
alle fuglene og gå
på svampejagt
efter filtet rørhat.

NORDSJÆLLANDSK FÆLLESMØDE
HVORNÅR: Lørdag den 13. november kl. 9:30 - 15
HVOR: Gribskolens kantine, Græsted Stationsvej 10, 3230 Græsted
TILMELDING: Senest 5. november til tilmeld@kvbb-biavl.dk. Opgiv fulde
navn(e), lokalforening samt evt. ønske om vegetarsandwich. Begrænset antal
pladser.
PRIS: 100 kr. som indsættes på Kronborg Vestre Birks konto i Nordea 2418
0604412650. Skriv navn og ”fællesmøde” eller indbetal på MobilePay til
KVBB: 7864km. Skriv navn.
PROGRAM:

Skov-bier på tålt ophold

Kl. 9.30: Ankomst med kaffe/te og rundstykker.

Der vil ikke blive givet tilladelse til honningproduktion i de op til 15 naturnationalparker, der andrager mellem
20.000 og 40.000 hektar.
Her vil kontrakter mellem Naturstyrelsen
og biavlerne blive opsagt, og der indgås
ikke nye kontrakter. Det skyldes, at natur
-nationalparkerne ikke skal rumme produktionsformål, men have biodiversitet
og vilde arter i fokus. Formålet kan derfor ikke rumme kommerciel honningproduktion. Denne beslutning indgår som en
del af ’Lov om Naturnationalparker’.
Men på langt størstedelen af statens natur
-arealer, altså de resterende 170.000 –
190.000 ha, vil der fortsat kunne foregå
den honningproduktion, der allerede foregår i dag.
Ganske vist bliver der ikke udbudt nye
stadepladser, hvor der ikke i forvejen er
stadepladser. Men hvor der på nuværende
tidspunkt er stadepladser på statslige naturområder, vil denne praksis kunne fortsætte. Ligesom der ikke for nuværende er
planer om at eksisterende kontrakter ikke
vil kunne fornyes, når de udløber, lyder
det fra Miljøministeriet.

Kl. 10.00: PAS PÅ BIERNE, DE PASSER PÅ DIG. Foredrag af
Hans Jørn Kolmos. I mere end 30 år har Hans Jørn passet bierne på et
biodynamisk landbrug. Han vil fortælle om biernes liv og sin måde at
holde bier på. Hvilken betydning har bierne for os og miljøet?
Bier er en følsom indikator for miljøets tilstand og menneskers sundhed. Hans
Jørn Kolmos vil også tale om honning som lægemiddel, som bl.a. kan bruges i
kampen mod bakterier. Hans Jørn Kolmos er professor i Klinisk Mikrobiologi
ved Syddansk Universitet – og biavler.
Kl. 12.00: Frokost med sandwich og en vand. Kaffe/te og kage.
Kl. 12.45: BRUG BIERNES PRODUKTER. Foredrag og lidt praksis med Kaia Albin Pedersen. Kaia fortæller om sine erfaringer med at
fremstille produkter af bivoks, bipollen og honning. Der bliver mulighed for at se, smage og prøve de forskellige produkter, samt få div. opskrifter.
Derudover får du muligheden for selv af fremstille læbebalsam.
Kaia Albin Pedersen har været biavler i 7 år og er 2 gange Danmarksmester i
fast honning og har fået sølv for sin honning med pollen.
Biavlerforeningerne Kronborg Vestre Birk, Kronborg Østre Birk, Frederiksborg Hillerød, Rudersdal, Hørsholm og Nordsjællandske Bivenner.
På foreningernes vegne Mette Simonsen fmd. Kronborg Vestre Birk BF

DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING mener, at konkurrencen
fra honningbierne kan presse vilkårene for de vilde bier yderligere, derfor :
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Ka’ bier li’ cola light?

Bliver bier tiltrukket af sodavand, der er sødet med kunstige sødestoffer?
Yoko Dupont, Aarhus
Universitet i Ingeniøren:

Klar til standerhejsning
Først tog dronningeavlerne fat på oprydningen og flyttede deres grej fra
Skolebigården til Naturhuset.
Og på dagen efter generalforsamlingen
tog en nyvalgt formand og et lille tappert team fat på at rydde en vej i vildnisset, plante træer og fordele bipavillonens gemmer mellem den ny
magasinreol og Naturhuset, så Skolebigården nu står snor lige, parat til standerhejsningen søndag den 1. maj.

Voksne bier bruger primært sukkerstoffer som næringskilde.
Bierne samler for det meste sukkerstoffer fra blomsternes nektar. Da kunstige sukkerstoffer er helt
anderledes kemisk, har
de ingen næringsværdi
for bierne.
Én ting er dog værdien
Af sukkerstofferne i
nektaren.
Noget andet er tiltrækningskraften.
Sukkerstoffer har
hverken farver eller
duft, og er derfor
’usynlige’ for bierne.
Så selvom det er
gevinsten for de
blomster-besøgende
insekter, medvirker
sukkeret ikke som
tiltrækning.
Blomster lokker
bier og andre bestøvende insekter ved signaler,
både duft og
syns-indtryk.
På lang afstand
tiltrækkes bier
(og andre insekter) af duftstoffer.
Ét af de mere spektakulære eksempler er figen-hvepse, små hvepse på få millimeter, som
bæres på luftstrømme, og som kan tiltrækkes af specifikke figentræer over flere
hundrede kilometer.
På kortere afstand bliver visuelle signaler
som form og farve en vigtig tiltrækningskraft. Bier har et anderledes farvesyn end
os, og ser derfor blå, gule og hvide blomster klarest. Nogle blomster har endda såkaldte "nektar-guides", som er striber, som
leder insekterne hen til nektaren i blomsten.
Andre blomster er specialiseret til særlige
bestøvere, f.eks. fugle, og har signaler, som
reducerer tiltrækningen af insekter.
Fugle har ikke en veludviklet lugtesans,
men tiltrækkes af blomster, som typisk ikke
har nogen stærk duft, men har meget klare
farver, ofte rød. Som tommelfinger-regel
11

ser bier ikke så
godt

rødt,
Og
blomsterne
falder
derfor i
ét med
den
grønne
baggrund, set
med bi-briller. På
den måde undgår fugleblomster at tiltrække
bier til deres nektar-ressource, og derved
spilde den på insekter, som tit vil være alt
for små til effektivt at krydsbestøve
blomsterne.
Da bier derfor heller ikke tiltrækkes af fælder med rent sukkevand tilsætter man duftstoffer, når man sætter fælder op til fangst
af bier - (bruges f.eks. til forskning i troperne). Andre typer fælder males, så de
har en farvet baggrund.
En god farve er gul, som mange insekter
er tiltrukket af, muligvis fordi det ligner
pollen, som ofte er gult.
Men bierne kan altså ikke bruge de kunstige sukkerstoffer som brændstof. Tiltrækkes
de alligevel er det pga. af farve eller duft.

Velkommen til
vort nye medlem
Anna Præst Nørtoft

Aktivitets
-kalender
13. november: Fællesarrangement i
Græsted. Se side 10
21. nov. kl. 10: Hent oxalsyre i
Skolebigården
23. november kl. 19:30: Vær med
til at kåre årets bedste honning
15. dec.: Max kører varer fra Bibutikken til Hørsholm. Skriv den ’15.
dec.’ i kommentarfeltet.

Vespa mandarinia

Vespa Velutina

Wanted dead

Asiatisk gedehams er igen i år observeret ved Hamburg. Får vi en konkret
mistanke om, at de asiatiske gedehamse
er nået til Danmark, er det vigtigt at reagere hurtigt, så fælder og lokkemad
kan aktiveres.
Ser du dræber-hvepsen så mail til
dansk@biavl.dk eller direkte til Miljøstyrelsen: www.arter.dk
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2020/jul/
saadan-faar-du-styr-paa-de-invasive-hvepsearter/

Jule-Max kommer med gaverne
Den 15. december leverer Max fra Bibutikken
varer til Hørsholm, så du i al jule-halløjet ikke
nødvendigvis skal køre til Herlev eller Græsted.
Ganske gratis levering. Du skal blot skrive ’15.
dec.’ i kommentar-feltet.

Bier sporer kræft
En artikel i The Economist
med titlen: ’The nose
knows’ fortæller hvordan
lugtesansen hos fluer, orme
og bier kan afsløre sygdomme.
Selvom alle ved, at hunde
har en langt bedre lugtesans
end vi, ville de færreste tro
på, at hunde kan lugte koncentrationer ned til 1 ud af
en billion. Det svarer til en
enkelt dråbe i et bassin med
en størrelse på 20 olympiske
svømmebassiner!
Mens forsøg har vist, at hunde kan opdage menneskelig
sygdom - kræft, diabetes,
tuberkulose og malaria viser nyere forskning, at
biernes sanser er på lige så
højt et niveau. Forestil dig,
hvordan bierne kan bruges
som en økonomisk ressource
i sundhedsvæsnet og at bier
kan bruges som en let, smertefri og ikke-invasiv måde at
fastlægge, om et menneske
er syg af kræft.
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Solid høst
Trods en kold og våd maj nåede bierne
i Skolebigården at indhente det forsømte. 250 kilo har vi nu på lager.

