
BLIV 
BIAVLER

- Deltag i begynderkurser i hele landet
- Køb en startpakke og kom godt i gang
- Se mere på www.blivbiavler.dk



HAR DU LYST TIL AT BLIVE BIAVLER
- høste din egen honning og få en stor naturoplevelse med dine egne bier?

Biavl er en herlig fritidsbeskæftigelse for hele familien. 
Som biavler får du et enestående indblik i biernes 
forunderlige verden. Foruden naturoplevelser på 
første parket, får du naturligvis også mulighed for 
at høste din egen honning - og ikke at forglemme: 
sikre bestøvningen af havens, markens og naturens 
blomstrende planter, træer og buske. 

Kom godt fra start med et begynderkursus!
Størstedelen af de 84 lokale foreninger under Dan-
marks Biavlerforening holder kursus for nye biavlere. 
Kurserne er typisk en kombination af teori og praksis, 
hvor man bl.a. gennemgår årets gang i bigården, bier-
nes anatomi, love og regler, så du har den nødvendige 
grundviden for at drive biavl på forsvarlig vis. Teorien 
kombineres typisk med undervisning i skolebigård, 
hvor tingene læres og afprøves i praksis. Samtidig 
får du et netværk til andre biavlere, der kan give dig 
sparring hvis du støder på udfordringer. 
Lokalforeningerne tilbyder også forskellige aktivi-
teter gennem året, så du løbende kan få ny viden og 
inspiration.

Startpakken giver dig det nødvendige udstyr
Danmarks Biavlerforening har i samarbejde med Ma-
terielforhandlerforeningen udarbejdet en startpakke 
for 3.300 kr. En bedre start som biavler kan du ikke få. 
Pakken indeholder alt, hvad der er nødvendigt for at 
få en god start som biavler til en yderst fordelagtig 
pris. For at komme i betragtning til startpakken, skal 
du være nyt medlem af Danmarks Biavlerforening 
(have tegnet medlemskab for ét år, og har ikke været 
medlem indenfor de seneste 5 år). Ved indmeldelse i 
Danmarks Biavlerforening modtager det nye medlem 
et velkomstbrev, som giver ret til at købe startpakken.

Derudover skal du selvfølgelig købe en bifamilie. Din 
lokale biavlerforening kan hjælpe dig med at finde en 
avler, hvor du kan købe en bifamilie. Ved køb af bier 
er det sælgers pligt at sørge for, at bifamilierne bliver 
synet af en kyndig biavler. 
Når du skal til at høste din egen honning, så kontakt 
din forhandler af bimateriel for at høre om mulig-
hederne ved anskaffelse af honningslynge.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Danmarks Biavlerforening

Vær opmærksom på, at man kan være aller- 
gisk overfor bistik. Du kan læse om allergi i 
vidensbanken på www.biavl.dk

På www.blivbiavler.dk finder du mere information om, hvordan du 
kommer i gang som biavler. Her kan du også gratis downloade hæftet 
”Biavl for Begyndere” (56 sider let overskueligt begynderhæfte).

FOR BEGYNDERE

Find dit nærmeste 
begynderkursus på 
www.blivbiavler.dk



● Bistade i styropor med 4 magasiner og dækplade
● 1 bi-jakke med hat og slør
● 1 par gummihandsker med manchetter
● 1 bibørste
● 1 stadekniv
● 1 røgpuster
● 1 dronning-gitter
● 5 kg vokstavler til at sætte i rammerne

Til varroabekæmpelsen – vælg mellem:

STARTPAKKEN INDEHOLDER:

MULIGHEDER FOR TILKØB:
Bistade i polyuretan
Startpakken med bistade i polyuretan 
Pris: 3.650,- kr.

Startpakken med bistade i polyuretan  
i rammemålet Langstroth 
Pris: 4.150,- kr.

Ønsker du et traditionelt dansk 
trugstade, kontakt da forhandleren 
og hør nærmere om pris. 

Alle priser er inkl. moms - ved fragt påregnes et fragtgebyr

Inkluderet i prisen på 3.300 kr.:

• Dine første 100 honningetiketter  
 med dit navn (bemærk der skal  
 udfyldes en deklaration)
• Lærebog i Biavl (248 sider)

DANMARKS BIAVLERFORENING GIVER: 

● 1 rulle tråd til rammerne  
● 1 æske blåstifter   
 (til at sætte tråden fast  
 med i rammerne) 

● 50 rammer til bistadet 

 ELLER

● 50 færdigtrådede rammer

Rammer – vælg mellem:
● 1 stk. krämerplade 
 ELLER
● 1 stk. Nassenheider-fordamper
 ELLER
● 2 bakker Apiguard

Opbevares tørt og køligt. Bør ikke udsættes for direkte sollys. Sundhedsstyrelsen fraråder at give børn under  
1 år honning. Bedst før: se datostempel. Næringsindhold pr. 100 g: Energi 1420 KJ/340 kcal, Fedt 0 g  

Mættede fedtsyrer 0 g, Kulhydrater 83 g, Heraf sukkerarter 83 g, Protein 0 g, Salt 0 g

DANSK 
HONNING

AVLET I EGEN BIGÅRD
Biavler Brum

Kubevej 99, 9999 Honningby
DBF kontrol nr. 99999 · 225g



•  Tidsskrift for Biavl hver måned med aktuelt  
 om biavl og omtale af alle møder og kurser i  
 biavl. Her annonceres nyt og brugt bimateriel.

•  Et par temahæfter om året med mange 
 forskellige aktuelle emner inden for biavl. 

•  Ret til at bruge Danmarks Biavlerforenings 
 etiket til din honning, samt produktansvars- 
 forsikring.

•  Mulighed for deltagelse i kurser.

•  Ansvarsforsikring for skader, som dine bier  
 forvolder. Det er sjældent, det er nødvendigt.  
 Men det er rart, når skaden sker.

Som medlem af Danmarks Biavlerforening får du:
•  Danmarks Biavlerforening har ansat konsulenter, 
 som du kan henvende dig til og få gode råd og  
 hjælp til at løse problemer.

•  Danmarks Biavlerforening arbejder på at skabe  
 gode muligheder for biavlen i Danmark.  
 Det støtter du som medlem.

STARTPAKKEN KAN KØBES HOS 
MATERIELFORHANDLERFORENINGEN
1. Bihuset
 Heino Christiansen
 Rødlersvej 11, 4733 Tappernøje
 Tlf. 55 96 53 22 
 www.bihuset.com

2a. Bibutikken (Græsted) 
 Max Guldkjær
 Mestervangen 2, 3230 Græsted
 Tlf. 21 79 17 74
 www.bibutikken.dk

2b. Bibutikken (Herlev)
 Max Guldkjær
 Marielundvej 34 A, 2730 Herlev
 Tlf. 21 79 17 74
 www.bibutikken.dk 

3. Sydfyns Specialfoder ApS
 Jan Staldgaard
 Skovsbovej 362, Egense 
 5700 Svendborg 
 Tlf. 62 20 97 40 / 20 90 97 40
 www.sydfyns-specialfoder.dk

4. Skov’s Biavl
 Lindevej 26, 5474 Veflinge
 Tlf. 29 80 69 27
 www.skovsbiavl.dk

5. Swienty A/S
 Hørtoftvej 16, Ragebøl, 
 6400 Sønderborg
 Tlf. 74 48 69 69 / Fax 74 48 80 01 
 www.swienty.com

6. Honninggården
 Claus Bengtson
 Åbjergvej 7A, Holse St. 
 5464 Brenderup
 Tlf. 29 99 03 33
 www.honninggaarden.dk

7. OBC Biavl Havndal
 H. Hansen & A. Pedersen
 Østerbro 1, 8970 Havndal
 Tlf. 86 47 04 52 
 www.obcbiavl.dk   

8. OBC Biavl Hørning 
 Damgaardens Biavl
 Dørup Gade 6, 8362 Hørning
 Tlf. 29 27 59 14
 www.obcbiavl.dk

9. Kongeå Biavl
 Jens O. Svendsen
 Jedstedmøllevej 3
 6771 Gredstedbro
 Tlf. 75 43 18 54 / 24 24 18 54
 
10. Midtjysk Biavlscenter
 Poul Ole Hansen
 Ølgodvej 39, Urup
 7200 Grindsted
 Tlf. 75 33 00 22

11. Vejen Biavlscenter
 Benny Gansler 
 Bastrup Skovvej 20
 6580 Vamdrup
 og
 Borgergade 74
 6752 Glejbjerg
 Tlf. 75 36 79 00 / 21 74 79 59
 www.biavlscenter-vejen.dk

12. Honningpigen
 Betinna Woller 
 Alstedvej 77
 4173 Fjenneslev
 Tlf. 40 31 01 25
 www.honningpigen.dk

13. Nordjysk Biavl
 Ølsvej 46 
 9500 Hobro
 Tlf. 98 52 27 80
 www.nordjysk.com

Danmarks Biavlerforening
Fulbyvej 15 • 4180 Sorø
Tlf. 57 86 54 70  
dansk@biavl.dk
www.biavl.dk
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