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Medlemssituationen 
Danmarks Biavlerforening har fra 2014 til 2015 op-
levet en nettotilgang på 249 medlemmer, så vi nu er 
oppe på i alt 5.546 medlemmer. Som figuren viser, 
kan vi glæde os over at have det højeste niveau i 20 
år.  

Medlemsfremgangen er resultatet af en stor og en-
gageret indsats fra lokalforeningernes side. Den 
store interesse for bier og biavl bliver på dygtig vis 
kanaliseret ind i det lokale foreningsliv, som på 
denne måde får tilført mange nye kræfter. 

Sekretariatet 
På foreningens sekretariat bliver der ydet en stor 
indsats for at servicere et stigende antal medlem-
mer. 

I 2015 valgte Flemming Vejsnæs at søge orlov, for i 
9 måneder at arbejde for Norges Birøkterlag. For-
eningen gav selvfølgelig mulighed for dette, og det 
har vist sig efter at Flemming er kommet tilbage, at 
det også giver mange gode input til Danmarks Biav-
lerforening. 

I 2015 har foreningen ansat Annette Klavsen, der 
særligt forestår arbejdet med trykning af etiketter, 
samt Palle Frejvald, der gjorde en stor indsats i for-
eningens projekter, mens Flemming var på Orlov. 
Palle vil fortsat være tilknyttet nogle projekter i 
mindre omfang.  

 

 
Salgsafdelingen har i 2015 haft et stort salg, og 
selvom det ikke helt er på niveau med 2014, er det 
meget tilfredsstillende. 

Bestyrelsen 
Flemming Thorsen har haft sygeorlov fra bestyrel-
sesarbejdet i en periode på ca. 3 måneder. I denne 
periode indtrådte den valgte suppleant, Ivan B. Ni-
elsen, i bestyrelsen og indtrådte også i fagligt ud-
valg. Formandsposten i fagligt udvalg blev under 
Flemmings orlov varetaget af Erling Atzen. 

 

Lokale koordinatorer 
Danmarks Biavlerforening er en forening i hurtig 
vækst. Med jævne mellemrum opstår der ønsker 
om mere støtte til organisering og inspiration til ak-
tiviteter i de lokale biavlerforeninger.  

For at være en stærk organisation, er det vigtigt at 
vi formår at omsætte foreningens formål til prakti-
ske handlinger. Danmarks Biavlerforening kan in-
spirere til lokale aktiviteter, men fra tidligere initia-
tiver ved vi, at vi når længst, hvis der findes kon-
krete modtagere i lokalforeningerne, således at alt 
ikke havner hos en og samme person. Vi kender alle 
situationen, hvor nogle få personer hænger på alle 
opgaver. 
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På formandsmødet 2015 blev derfor på opfordring 
fra lokalforeninger, fremlagt forslag til en fremad-
rettet organisering, der rækker helt ud i de lokale 
biavlerforeninger. Der blev taget godt imod forsla-
get, og derfor er der udsendt yderligere information 
til alle lokalforeninger i januar måned. Fremadret-
tet vil alle lokale biavlerforeninger få mulighed for 
at udpege 6 lokale koordinatorer, der løbende mod-
tager materiale og/eller invitation til møder fra 
Danmarks Biavlerforening.  

Koordinatorerne vil dække følgende områder: 

- Koordinator for nye biavlere 
- Koordinator for aktiviteter og fastholdelse 
- Koordinator for biernes produkter 
- Koordinator for biavlsinteresser 
- Koordinator for presse- og PR 
- Koordinator for bisygdomme 

 

Det politiske arbejde 
Det fagpolitiske arbejde er højt prioriteret. Jævnlige 
møder og korrespondance med politikere, embeds-
mænd, organisationsfolk, mv. sikrer at Danmarks 
Biavlerforenings interesser er synlige og kendte.  

Der udarbejdes høringssvar i forbindelse med revi-
sion af love og bekendtgørelser. Disse høringssvar 
kan ses på foreningens hjemmeside. 

Der søges fortsat størst muligt samarbejde med de 
øvrige biavlsorganisationer i Danmark. Samarbej-
det har i det forløbne år fungeret godt, og det har i 
en række forhold været muligt udadtil at optræde i 
enighed. Denne enighed gør at biavlens interesser 
tilgodeses bedst muligt. 

Folkemødet på Bornholm 
Folkemødet på Bornholm er et mødested for rigtig 
mange politikere, organisationsfolk (dvs. lobbyi-
ster) og folk fra medieverdenen. Det er et selskab 
hvor det er interessant for foreningen at være med, 
men vi vurderer at en begrænset tilstedeværelse 
tjener os bedst. Bornholms Biavlerforening bistår 
med god hjælp ved en event med nyslynget honning 
og jordbær til politikere og journalister, herudover 
involverede Danmarks Biavlerforening sig også i 
event om økologi og spiselige insekter. 

Økologisk biavl 
Økologisk biavl er et indsatsområde. Danmarks Bi-
avlerforening har i samarbejde med Landbrug & Fø-
devarer udarbejdet et forslag til en ny dansk for-
tolkning af de fælles europæiske bestemmelser for 

økologisk biavl. Forslaget har vundet bred tilslut-
ning fra politisk hold, bl.a. fra tidligere fødevaremi-
nister Dan Jørgensen og tidligere miljø- og fødeva-
reminister Eva Kjer Hansen. Væsentlige organisati-
oner som Økologisk Landsforening og Biodynamisk 
Forening har ligeledes tilsluttet sig forslaget, som 
endvidere har fået Det Økologiske Fødevareråds blå 
stempel. På grund af to ministerskift og en usæd-
vanlig træg behandling i NaturErhvervstyrelsen er 
den nye fortolkning desværre endnu ikke imple-
menteret. I forventning om at 2016 er året, hvor en 
række biavlere kan påbegynde omlægning til økolo-
gisk biavl, har foreningen i samarbejde med SEGES 
søgt og fået bevilget projektmidler fra Fonden for 
Økolog til at hjælpe disse biavlere i gang. Dette pro-
jekt fortsætter ufortrødent selv om de nye forud-
sætninger endnu ikke er på plads. 

NaturErhvervstyrelsens nye biavlsstrategi 
Inden Eva Kjer Hansen stoppede som minister, nå-
ede hun at skrive forordet til NaturErhvervstyrel-
sens nye biavlsstrategi.  Det hedder i forordet: ”Jeg 
vil gerne kvittere for den kæmpe indsats, som de lo-
kale biavlsforeninger gør ude i landet med at ud-
danne nye biavlere og sprede kendskabet til, hvor-
dan vi sikrer at vedligeholde sunde bier”. Det er na-
turligvis rart med et klap på skulderen, men det 
ville unægtelig have været bedre om ministeren 
havde sikret en tilstrækkelig finansiering af strate-
giens mange hensigtserklæringer. Uden tilstrække-
lig finansiering er strategien jo blot varm luft.
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Bedre fødegrundlag 
Danmarks Biavlerforening har sammen med Dan-
marks Jægerforbund taget initiativ til at forbedre 
den hidtil gældende ordning for såkaldte ”miljø fo-
kus områder” (MFO-arealer). Landmænd skal i dag 
udlægge 5 procent af deres arealer som MFO-area-
ler, hvilket blandt andet omfatter brakarealer. 
Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen lovede 
den 30. november 2015 at ændre reglerne for brak, 
så landmænd kan så biodiversitetsfremmende plan-
ter på den braklagte jord. 

I de nye regler er det for biernes vedkommende 
særligt værd at fremhæve muligheden for, at land-
mænd vil kunne vælge enten at tilså sit brakareal 
med biodiversitetsfremmende frøblandinger i for-
året, eller at slå arealet i eftersommeren for at op-
fylde støttebetingelserne for brak. Frøblandingen 
skal bestå af mindst to plantearter og skal i jorden 
senest den 30. april. Eksempelvis kan landmæn-
dene så etårige blomsterurter, der tiltrækker insek-
ter og honningbier, som fremmer bestøvningen af 
landmændenes afgrøder og samtidig udgør grund-
laget for hele fødekæden i landbrugslandet. 

I dag er det obligatorisk at slå brakmarker i efter-
sommeren. Men hvis en landmand benytter sig af 
muligheden for at udnytte den braklagte jord, behø-
ver han ikke slå det. På den måde kan brakmarken 
levere føde og læ til den vilde fauna gennem efterår 
og vinter. 

Med det nye tiltag er der mulighed for at øge føde-
grundlaget for vilde bier og honningbier betragte-
ligt. 

 

 
Med tidligere miljø- og fødevareminister Eva Kjer 

Hansen i marken, for at se på biernes fødegrundlag. 

 

Efterløn 
De nuværende efterlønsregler levner ikke plads til 
hobbybiavl. Uanset om biavlen giver et økonomisk 
overskud eller ej sker der fradrag i efterlønnen.  

Danmarks Biavlerforening har udarbejdet et forslag 
til nye regler, og forslaget har været til behandling i 
’Virksomhedsforum for enklere regler’. Forslaget 
blev fundet værdigt til at blive videresendt til rege-
ringen. Der er ikke kvalificerede bud på tidshori-
sont og muligt endeligt udfald. Men foreløbig er der 
grund til at glæde sig over at forslaget fortsat er i 
proces. Og foreningen vil naturligvis følge forslagets 
videre behandling. 

Ny autorisationsbekendtgørelse 
Fødevarestyrelsen har i 2 omgange udsendt udkast 
til ændring af bekendtgørelse om autorisation og 
registrering af fødevarevirksomheder m.v. Den ge-
nerelle intention var at fremme primærproducen-
ters afsætning af lokale animalske fødevarer. Des-
værre havde man valgt at gå den stik modsatte vej 
med hensyn til biavl og honning. Udkastet indeholdt 
bl.a. krav om registrering af alle primærproducen-
ter (dvs. biavlere), 4000 kg grænsen nedsat til 500 
kg, afsætning af lokal honning kun indenfor en 50 
km grænse samt øgede dokumentationskrav. Efter 
flere møder med Fødevarestyrelsen og et omfat-
tende høringssvar fra Danmarks Biavlerforening 
lykkedes det at få styrelsen til at frafalde samtlige 
krav om ændringer vedr. biavl og honning.  

Forgiftningsskader 
Sager vedr. forgiftning af bier er heldigvis sjældent 
forekommende. Sagerne håndteres af ’Voldgifts-
nævnet for forgiftning af honningbier’, som består 
af ikke mindre end 20 biavlskyndige og 20 plante-
avlskyndige personer rundt omkring i landet. De 
mange voldgiftsmænd og de relativt få sager er en 
uheldig kombination, idet den enkelte voldgifts-
mand ingen erfaring opnår med sagsgangen. I til-
fælde af forgiftning skal der handles hurtigt for at 
indsamle bevismateriale, der kan holde i retten 
overfor en evt. skadevolder. En uerfaren voldgifts-
mand, der først skal til at undersøge og læse op på, 
hvordan han eller hun skal forholde sig i situatio-
nen, kommer desværre nemt for sent til at kunne 
indsamle brugbart bevismateriale. 

Dette problem har foreningen forelagt Binævnet, 
som har bedt repræsentanter for Aarhus Universi-
tet, NaturErhvervstyrelsen og Danmarks Biavlerfor-
ening om - inden næste møde i Binævnet i oktober 
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2016 - at overveje og udarbejde forslag til struktu-
relle ændringer af voldgiftsystemet med henblik på 
at sikre en enkel og effektiv arbejdsgang. 

Biavlen i et internationalt perspektiv 
 

Apimondia 2015 
Verdenskongressen Apimondia afholdes hvert an-
det år, og det fandt i 2015 sted i Sydkorea. Dan-
marks Biavlerforening var repræsenteret ved Knud 
Graaskov og Arne T. Henriksen fra bestyrelsen og 
Flemming Vejsnæs og Rune Havgaard Sørensen fra 
sekretariatet. Det er et vigtigt sted at være til stede, 
for at indsamle nyeste viden til projekter m.m.. Li-
gesom det er en god mulighed for at udveksle erfa-
ringer med bestyrelsesmedlemmer fra biavlsorga-
nisationer i andre lande. 

Ved generalforsamlingen i Apimondia var der 
blandt andet valg af præsident på dagsordenen. De 
delegerede valgte i den forbindelse ireren Philip 
McCabe som ny præsident. Den nye præsident er 
fra Irland, og har gennem de sidste 30 år spillet en 
meget aktiv rolle i den irske biavlsorganisation ”Fe-
deration of Irish Beekeeper’s Associations”. 

Studierejse til Sicilien 
I sensommeren 2015 arrangerede Danmarks Biav-
lerforening i samarbejde med det Slovenske rejse-
bureau "Apitours" og med Krim Rejser som dansk 
repræsentant en studierejse til Sicilien. Den 1 tur 
blev hurtigt overtegnet med 34 deltagere. Derfor 
blev der i hast arrangeret en opfølgning som fik 21 
deltagere.  

 

Der var god opbakning til studieturene til Sicilien. 

 

Turene var vellykkede med gode biavlerbesøg i et 
område, hvor der satses meget på honningkvalitet 
og produktion af sortshonninger.  Et af turens høj-
depunkter var besøget hos Carlo Amodeo, som er 
bannerfører for bevaring af den oprindelige sicili-
anske bi. Men også øen og den fantastiske historie 
og natur er et besøg værd. 

Økonomiudvalget 
Udvalget består af Knud Graaskov (formand), Rig-
mor Johannesen og Bo Brebøl. Tilknyttet: Rune 
Havgaard Sørensen. 

Driftopfølgning 
Foreningens driftopfølgning finder sted på grundlag 
af en systematisk rapportering på kvartalsbasis. 
Hvert kvartal udarbejder sekretariatet en kvartals-
rapport med følgende indhold: 

- Status på medlemsudviklingen 
- Foreningens politiske repræsentation, hø-

ringssvar og aktuelle sager 
- Medieomtaler i interne og eksterne medier 
- Salgsafdelingens resultater 
- Status på hvert enkelt projekt 
- Foreningens arrangementer 
- Økonomisk status for foreningen med resul-

tatopgørelse, balance og noter 

Økonomistyring 
Kvartalsrapporten danner grundlag for den lø-
bende budgetopfølgning. 

Hver måned modtager økonomiudvalg og besty-
relse endvidere en månedsbalance.  

Det er udvalgets opfattelse at rapporteringen er fyl-
destgørende og danner et solidt grundlag for at be-
styrelsen kan træffe de fornødne økonomiske di-
spositioner på et oplyst grundlag. 

Foreningens likviditet er tilfredsstillende og egen-
kapitalen er nu på et tilfredsstillende niveau på 
godt 30 % af omsætningen.  

Projektstyring 
Der er i det forløbne år arbejdet videre med rappor-
teringsformen, herunder bl.a. periodeforskydnin-
gerne mellem foreningens regnskabsperiode og de 
forskellige projekters regnskabsperioder, som des-
værre kun sjældent er sammenfaldende. 

Den løbende projektrapportering har generelt fun-
geret godt og har sikret, at bestyrelsen hele tiden er 
ajour med projekternes faglige fremdrift og øko-
nomi.  
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Der er stort fokus på at projektledelsen er effektiv, 
og at såvel den faglige udførelse som den admini-
strative håndtering opfylder projektsponsorernes 
krav. Dette fokus har medført at foreningen har op-
nået de forventede tilskud. 

Der arbejdes fortsat på optimering af risikostyring 
og interessenthåndtering, der ofte skal tænkes ind 
fra projektets start. Vi har dog allerede øget infor-
mation til interessenter, herunder medlemmer, der 
modtager løbende information om foreningens pro-
jekter. 

Projekter 
Projekterne er et vigtigt aktiv for foreningen, idet 
de vurderes at bidrage væsentligt til relevant vi-
densopsamling i foreningen. I den forgangne peri-
ode, er der særligt arbejdet med fem projekter. 

Observationsbigårde 
Projektet "Observationsbigårde og kortlægning af 
vintertab i samarbejde med det internationale net-
værk COLOSS" sikrer at vi kan fortsætte og videre-
udvikle arbejdet i DBF’s observationsbigårde, som 
et sted hvor det er muligt at afprøve forskellige bi-
avlsmetoder. 

Herudover er der udviklet en række internet base-
rede værktøjer for biavlerne, det drejer sig om et 
elektronisk stadekort, et nyt honningmeter, en 
funktion (Varroavejr) til varroa hjemmesiden, som 
viser vejrudsigter i forhold til timing af varroabe-
kæmpelse, og endelig et interaktivt system hvor bi-
avlere kan undersøge og sammenligne resultaterne 
af de danske vintertabsundersøgelser. I det for-
løbne år er der arbejdet meget med specielt det 
elektroniske stadekort, så det på årets biavlskonfe-
rence har været muligt at lancere det for alle for-
eningens medlemmer. 

Internationalt samarbejde er også en vigtig del af 
projektet, fordi det giver adgang til viden og resul-
tater som er vanskelige selv at skaffe. Foreningens 
konsulenter har deltaget aktivt i adskillige møder 
og workshops indenfor det europæiske COLOSS 
samarbejdet. 

Økologisk varroabekæmpelse 
Formålet med dette projekt er at gennemgå den 
sikre strategi og overveje om der er brug for at til-
passe strategien, på basis af erfaringer med de for-
skellige bekæmpelsesmetoder. 

I projektet indgår forsøgsarbejde med afprøvning af 
forskellige bekæmpelses og forebyggelsestiltag i 

forhold til varroa. Baseret på erfaringer fra første 
år, blev det besluttet at fokusere forsøgsarbejdet på 
færre elementer men til gengæld gå mere i detaljer 
med det. 

Alle lokalforeninger har modtaget en varroa de-
monstrationskasse, med relevant udstyr som kan 
bruges i forbindelse med undervisning i varroa be-
kæmpelse på begynderkurser mm. 

På basis af de resultater og erfaringer der er opsam-
let i løbet af projektet er Danmarks Biavlerfor-
enings varroa strategi blevet revideret og vil blive 
præsenteret i et nyt temahæfte senere på sæsonen. 

 

Demonstrationskassen til varroa-bekæmpelse er ud-

delt til alle lokalforeninger. 

 

Pollen, diversitet og næringskvalitet 
Projektet indgår i et europæisk projektsamarbejde 
med 21 lande CSI Pollen (Citizen Investigation of 
pollen diversity). Hver tredje uge indsamles pollen-
prøver fra bifamilier i 2014 var der 485 deltagere 
og i 2015 585 deltagere. Deraf har 300 deltaget 
begge årende. I alt har biavlerne indsamlet og ana-
lyseret næsten 18.000 prøver i de to år.  I Danmark 
deltager 30 biavlere i arbejdet, så vi er flot repræ-
senteret.  

Biavlerne har selv analyseret pollenprøverne efter 
farve og indberettet antallet af forskellige farvede 
pollen i den fælles database. De mange data giver 
mulighed for at anvende avancerede statistiske me-
toder til at finde ud af om der er sammenhæng mel-
lem antallet af pollenfarver og miljøkvaliteten i bi-
gårdenes omgivelser. Den internationale arbejds-
gruppe har i januar i år holdt møde for at bearbejde 
materialet og udarbejde en artikel til publikation. 
Når den er offentliggjort internationalt vil der 
komme en dansk udgave. 
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De danske pollenprøver er desuden analyseret på 
Biinstituttet i Celle, Tyskland hvor der er lavet en 
pollenanalyse, hvor pollen bestemmes efter plante-
art. 

Disse resultater bearbejdes i øjeblikket og vil blive 
præsenteret på en afslutningskonference den 2. juli 
i forbindelse med Danmarks Biavlerforenings 150 
års Jubilæum og i et temahæfte i TfB senere på året. 

Resultaterne er desuden løbende blevet anvendt i 
rådgivningen, ved foredrag og i artikler. 

De er desuden blevet brugt i forbindelse med udar-
bejdelse af høringssvar i forbindelse med regler om 
MFO- brak, biotopforbedrende beplantninger, øko-
logiregler m.v. 

I såvel 2014 og 2015 har resultaterne igen vist at 
honningbierne indsamler pollen fra hovedsageligt 
masseblomstrende planter, samt at kartofler igen 
har været besøgt. Resultaterne har desuden været 
brugt til at belyse eventuelle problemer med kon-
kurrence mellem honningbier og vilde bier. Resul-
taterne tyder på at der ikke er problemer i de store 
naturområder og de store byer, mens der muligvis 
kan være et problem i intensive landbrugsområder 
med mange honningbier. Problemerne skyldes dog 
snarere mangel på levesteder og småbiotoper til de 
vilde bier, samt intensiv anvendelse af plantebe-
skyttelsesmidler. Projektet bliver gennemført med 
tilskud fra Promilleafgiftsfonden det afsluttes i 
2016. 

Produktion af sortshonning 
Projekterne "Biernes fødegrundlag" og CSI-pollen 
har vist at der i nogle egne og perioder er en enkelt 
planteart, som er helt dominerende pollenleveran-
dør. Flere af disse plantearter er samtidig gode nek-
tarkilder. Det giver tro på at det må være muligt at 
satse på produktion af "Sortshonninger" i langt hø-
jere grad end vi hidtil har været vant til. Danmarks 
Biavlerforening har fået bevilling fra Promilleaf-
giftsfonden til et projekt med dette formål. 

Projektet er netop startet i forbindelse med Biavls-
konferencen. Arbejdstitlen er "Produktion af Sorts-
honninger, med fokus på diversitet og kvalitet". 

Valor 
VALOR-projektet startede 1. januar 2014, og om-
handler produktion af egnsprodukter og honning i 
Afrika. Projektet kommer ikke alene de afrikanske 
landmænd og biavlere til gode, men vil også kunne 
give ny viden til danske biavlere. Danmarks Biavler-

forening deltager i projektet sammen med Køben-
havns Universitet og fire afrikanske universiteter i 
Kenya, Tanzania og Ghana.  

De studerende er gået i gang med feltarbejdet og 
det skrider godt frem. I forbindelse med Apimondia 
i Sydkorea leverede projektet et indlæg ved konfe-
rencen. 

I 2016 vil der blive afholdt stakeholder workshops i 
Tanzania og Ghana, nogle af resultaterne vil blive 
publiceret, feltarbejde og PhD afhandlinger vil blive 
næsten færdiggjorte, og højkvalitetshonninger for-
ventes udvalgt. Specielt vil der blive set på mulighe-
den for at inddrage værdien af biernes bestøvning 
af planter i titlen "Beskyttet geografisk oprindelse" 
for honning. Gennem deltagelsen i projektet opnår 
DBF viden om honning med "beskyttet geografisk 
betegnelse" og om betaling for bestøvning. 

Nye muligheder - mere økologisk honning 
Med finansiering fra Fonden for Økologisk Land-
brug har DBF fået mulighed for at arbejde for bedre 
muligheder for etablering af økologisk biavl i Dan-
mark. Hvordan dette reelt bliver, er naturligvis me-
get afhængigt af, hvordan reglerne ender med at 
blive. Dette er endnu ikke på plads, men vi regner 
med at det kommer i løbet af foråret 2016. I projek-
tet har vi fået mulighed for at arbejde på udvikling 
af forskelligt informationsmateriale til danske biav-
lere, som skal beskrive reglerne og muligheder for 
støtte, samt at etablere ERFA-grupper og andre må-
der holder interesserede biavlere opdaterede på 
mulighederne for økologisk biavl. Der vil også blive 
oprettet to økologiske observationsbigårde, hvor de 
bitekniske udfordringer ved økologisk biavl kan 
analyseres. I projektet indgår også Landbrug og Fø-
devarer, samt rådgivningsvirksomheden Seges, som 
vil stå for kommunikation til landmændene, for på 
den måde at skabe bedre muligheder for kontakt 
mellem biavlere og landmænd. 

Jubilæumsudvalget  
Siden starten af 2015 har Jubilæumsudvalget, der 
består af Jens Sproegel (formand), Rigmor Johanne-
sen og Bo Brebøl, samt Rune Havgaard Sørensen til-
knyttet, arbejdet intenst på at få styr på planerne 
for jubilæumsåret. Som udgangspunkt for dette har 
udvalget defineret et mål, der er: "Bierne skal være 
endnu mere berømte". De mange jubilæumsideer, 
der gennem tiden har samlet sig, er derfor blevet 
gennemgået, og der er lagt vægt på, at de skal un-
derstøtte målsætningen for jubilæet. 
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Med et mål om, at bierne skal være endnu mere be-
rømte følger også, at jubilæet skal række ud over 
egne rækker. Det skal altså ikke alene være en fest 
for biavlere, alle danskere skal kunne tage del i de 
aktiviteter, der foregår i løbet af jubilæet. De plan-
lagte aktiviteter i jubilæumsåret er som følger. 

Første udgave af Tidsskrift for Biavl 
Siden foreningen blev stiftet i 1866, har man kun-
net læse Tidsskrift for Biavl. Læserne fik i januar 
mulighed for at se, hvad der var fokus på for 150 år 
siden. 

Så for bierne 
Bierne skal også mærke jubilæet. Derfor opfordrer 
Danmarks Biavlerforening kommuner, landmænd 
og haveejere til at gøre det lidt ekstra godt for 
bierne. Sammen med frøfirmaerne Weibull og DLF 
lancerer vi frøsortimenter, der også kan findes i bu-
tikkerne. 

Ny bog: Biavl, bier, blomster og honning  
Rolf Theuerkauf og Benny Gade har sammen skre-
vet bogen "Biavl, bier, blomster og honning". Bogen 
henvender sig til alle med en spirende nysgerrighed 
rettet mod biernes og biavlens verden. Det være sig 
naturinteresserede, jordbrugere, folkeskoler og an-
dre. Bogens hensigt er at give et inspirerende ind-
blik i biernes og biavlens verden, men der er ikke 
tale om en egentlig lærebog i biavl. Bogen er udgi-
vet af forlaget Lindhardt og Ringhof i samarbejde 
med Danmarks Biavlerforening i anledning af for-
eningens 150-års jubilæum 

 

Giv honningen et historisk perspektiv 
I forbindelse med jubilæet, vil man som medlem 
kunne købe en ekstra gimmick til sine honningglas. 
En lille jubilæumsfolder til at sætte på glasset kan 
give kunderne indblik i biavlens og honningens hi-
storie. 

Honning-Jordbærdag i historisk perspektiv 
Honning-Jordbærdagen afholdes den 18. juni. Da-
gen får i 2016 et historisk perspektiv, og der udsen-
des ekstra materiale til dette. Det er vores håb at 
alle lokalforeninger og interesserede biavlere ved 
denne lejlighed vil slå et slag for jubilæet. 

Jubilæumsskrift 
Med Tidsskrift for Biavl i juni modtager alle med-
lemmer foreningens jubilæumsskrift, der er skrevet 
af forfatter Eigil Holm. Med støtte fra Brebøl Fon-
den bliver det muligt at udsende et meget omfat-
tende jubilæumsskrift. Der vil være tale om en lille 
bog, der både beskriver biavlens historie og for-
eningens historie. Samtidig sættes historien i per-
spektiv til hvad der i øvrigt er sket i samfundet si-
den 1866. 

Anders And temahæfte 
I samarbejde med Anders And & Co (Anders And 
bladet) og med støtte fra Friluftsrådet, vil der med 
Anders And bladet i juni måned udkomme et tema-
hæfte om biavl. Anders And & Co’s primære mål-
gruppe er børn og unge i alderen 8-12 år, hvorfor 
temahæftet målrettes denne aldersgruppe. Bladet 
udkommer i et oplag på 40.000 hertil kommer et 
større antal, der efterfølgende kan bruges til for-
midlingsaktiviteter lokalt. 

Jubilæumsarrangement i Ringe ”Biernes 

Fest” 
Danmarks Biavlerforening har indgået samarbejde 
med Faaborg-Midtfyn Kommune om en landsdæk-
kende event den 2. - 3. juli 2016, hvor Ringe by 
kommer til at summe af aktiviteter med bier og 
honning. Ikke kun biavlere forventes at besøge 
Ringe, men alle der har en snert af interesse for na-
tur og madlavning, vil være velkomne ved arrange-
mentet.  

Jubilæumsfest ”Honningfesten” 
Lørdag den 2. juli om aftenen vil Midtfyns Fritids-
center i Ringe danne rammen om en stor fest for bi-
avlere og andre, der vil tage del i fejringen af for-
eningen. Festens kokke har sammensat en menu, 
der giver mulighed for at smage honning på mange 
forskellige måder. 
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Kransenedlæggelse 
Danmarks Biavlerforening er grundlagt af sergent 
A. C. Andersen fra Nyborg. Med god grund har Dan-
marks Biavlerforening i 1966 rejst en mindesten 
over stifteren på Nyborg Kirkegård, hvor der om ef-
termiddagen den 3. juli vil være en højtidelighed 
med kransenedlæggelse. 

 

Medieudvalget 
Udvalget består af: Arne T. Henriksen(formand), 
Jens Sproegel, Rolf Theuerkauf (konsulent) og 
Benny Gade (tilknyttet resourceperson)  

Hjemmeside 
Der har i længere tid været stille på foreningens ho-
ved-hjemmeside (www.biavl.dk) og udviklingen af 
den har været sat i bero i en periode. Dette skyldes, 
at det er besluttet at redesigne siden, så den bliver 
mere strømlinet, og opdelt så den retter sig mod de 
forskellige målgrupper, som vi gerne vil i kontakt 
med på internettet. Det er dels biavlerne, de lokale 
biavlerforeninger og ikke mindst forbrugerne. Til 
de sidste har vi oprettet domænet WWW.VI-EL-
SKER-HONNING.DK, som indeholder en mængde in-
formation om honning og ideer til hvordan den kan 
bruges.  

Vi får mange positive tilkendegivelser for faglige 
hjemmeside WWW.VARROA.DK, der indeholder 
fagligt stof af høj kvalitet suppleret med e-learning 
muligheder. Den er lynhurtigt blevet til det natur-
lige sted for biavlerne til at finde information om 
varroabekæmpelse.  

Vores hjemmesider bliver designet i overensstem-
melse med vores designmanual, der er udarbejdet 
for at give DBF et ensartet udtryk så vi er genken-
delige på alt fra etiketter, brevpapir, præsentatio-
ner og til internet.  

Vi har valgt, at arbejdet med at opbygge hjemmesi-
den foretages af et eksternt firma, men der er store 
mængder information fra den gamle hjemmeside, 
der skal sorteres og måske opdateres.  

Lokale skribenter 
Det har i længere tid været et ønske, at få en lille 
flok af lokale skribenter fra forskellige dele af lan-
det. De første skridt er nu taget og vi har nu 4 lokale 
skribenter tilknyttet TfB, men der er stadig plads til 
flere, da vi mangler at få dækket hele landet.  

I slutningen af året holdt vi et opstartsmøde og vi 
har allerede set de første spændende artikler fra 
deltagerne.  

Fra Fyn er det Steen Schønnemann, fra Østjylland 
Torben Nielsen, Bryrup og Hans Jørgen Jensen 
Wettlaufer, Åbyhøj og Nordjylland dækkes af Lars 
Bo Christensen fra Aabybro.  

Vi glæder os til at se meget mere fra dem. Hvis der 
er andre fra landsdele, der ikke allerede er repræ-
senterede, som har lyst til at deltage i denne 
gruppe, er de velkomne til at kontakte Rolf.  

Tidsskrift for Biavl - nyt layout 
Fra og med juni-udgaven overgik Tidsskrift for Bi-
avl til et nyt layout. Det er ligesom hjemmesiden ud-
seende baseret på designmanualens anvisninger. 
De sidste årgange er tilgængelige på hjemmesiden 
under punktet "Min side", hvor tidsskriftet kan læ-
ses elektronisk.  

Facebook  
Vores sider på Facebook (Danmarks Biavlerfor-
ening og Dansk Honningfestival) følges pt. af 1500 
og der stor aktivitet. Facebooksiderne er et godt 
supplement til vores hjemmeside, for vi når gen-
nem dem ud til en større kreds af interesserede end 
vi ellers ville have mulighed for.  

Månedens arbejde 2015  
Månedens arbejde 2015 blev skrevet af Zofuz Knud-
sen og Lars Fischer fra Fyn. Det blev til en stribe 
spændende artikler med en masse gode tips og 
nogle lidt anderledes historier end de foregående 
år, så det har været en stor fornøjelse og udbytte-
rigt at følge med i deres biavl måned for måned.  

Tak til alle der deltager med artikler og input til TfB 
- og en særlig tak til Rolf for at binde det hele sam-
men og sørge for at vi får et blad i hånden hver ene-
ste måned. 

Uddannelsesudvalget 
Uddannelsesudvalget har siden sidste generalfor-
samling bestået af: Rigmor Johannesen (formand), 
Erling Atzen, Bodil Branner (ressource person) og 
Peter Nissen (ressource person). Ole Kilpinen fra 
DBF’s sekretariat har været tilknyttet udvalget som 
konsulent.  

Biavlskonferencen  
Biavlskonferencen 2016 blev ligesom sidste år af-
holdt i Vejen, denne gang på Sportshotellet, vi 
havde igen valgt at biavlskonferencen løb over 2 
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dage, succesen fra sidste år med afholdelse af work-
shops om søndagen, valgte vi at fastholde, mens vi 
valgte at dele disse op i 2 omgange, dette på bag-
grund af evalueringerne fra biavlskonferencen 
2015. Antallet af deltager var 253 lørdag og 129 
søndag. Der har været flere meget positive tilbage-
meldinger fra deltagerne.  

Vejen Idrætscenter blev valgt igen, fordi de nye mu-
ligheder for at udvikle konferencen, der blev efter-
prøvet sidste år, hvor deltagerne får større mulig-
heder for at sammensætte deres egen konference, 
med hensyn til valg af aktiviteter, overnatning og 
måltider, har givet positive tilbagemeldinger. Det er 
hensigten, at fortsætte med at udvikle biavlskonfe-
rencen i denne retning de kommende år.  

Kursus for yngre biavlere 
Vedr. Kurset for Yngre biavlere, så lykkedes det ud-
dannelsesudvalget at finde 2 nye kompetente per-
soner, der ville overtage det flotte arbejde som Pe-
ter Bartholdy igennem en årrække har udført. Bent 
Povlsen og Lars Fischer, fik sammensat et spæn-
dende program og succesfuldt gennemført Kurset 
for Yngre biavlere, der ligesom tidligere år, blev af-
holdt i forbindelse med biavlskonferencen. Traditi-
onen tro var det igen i år fyldt med interesserede 
nyere biavlere. Kurset for yngre biavlere giver del-
tagerne en chance for at møde en række spæn-
dende og markante biavlere som undervisere. 

International Meeting of Young Beekeepers 
International Meeting of Young Beekeepers (IMYB) 
er en europæisk organisation, der arrangerer et år-
ligt møde for unge biavlere mellem 12 og 16 år fra 
hele Europa. Sidste år afholdes mødet i juli måned i 
Slovakiet. DBF gav 3 unge biavlere mulighed for at 
deltage. Dette ved at give et tilskud fra N.S. Kristen-
sens Mindefond, så deltagergebyret kunne holdes 
på et rimeligt niveau. Arne T. Henriksen fra DBF’s 
bestyrelse var ankermand på gennemførelse af 
dette. 

Erfa-møder og ny uddannelsesstruktur 
Uddannelsesudvalget har sammen med den øvrige 
bestyrelse og sekretariatet, arbejdet på at gennem-
tænke DBF’s uddannelsesstruktur og strategi, hvil-
ket skete på et fælles seminar i oktober. Dette er 
blevet til skelettet for uddannelsesstrukturen, og 
indgår i den overordnede strategi. Uddannelses-
strukturen er på 3 regionale erfa-møder vedr. ud-
dannelse blevet præsenteret, og der har været rig-
tig mange gode tilbagemeldinger på oplægget. På 

baggrund af udmeldingerne på disse møder, har ud-
dannelsesudvalget besluttet at der arbejdes videre 
med strukturen. Det er en rigtig spændende proces 
vi skal i gang med, og vi ser frem til et rigtig godt 
samarbejde, med alle jer ude i lokalforeningerne i 
den forbindelse. 

Vi i uddannelsesvalget syntes at det var 3 rigtig 
spændende og frugtbare erfa-møder vi regionalt 
havde rundet i landet, hvor vi fik stukket fingeren 
godt ned i jorden. Der kom mange spændende og 
forskellige måder for at gennemføre begynderun-
dervisningen frem, ligesom at der også var spæn-
dende at høre om den nuværende status for videre 
udvikling af biavlere der ikke længere er nybegyn-
dere. 

Fagligt udvalg 
Udvalget består af Flemming B. Thorsen (formand) 
og Erling Atzen. Tilknyttede resursepersoner er 
Frank Nielsen, Ivan Nielsen og Klaus Langschwager. 
Tilknyttet konsulent er Flemming Vejsnæs. Derud-
over har vi ad hoc tilknyttet resursepersoner til 
specifikke opgaver. En stor tak til disse for deres 
hjælp, de er med til at sikre en bedre kvalitet i de 
vejledninger, vi udarbejder.   

Møder og arrangementer 
Vi har i 2015 afholdt to vellykkede arrangementer 
for erhvervsbiavlere 

Den 28. marts 2015 en meget vellykket dag hos 
Swienty og derefter hos Tonny Tychsen 

Den 10. oktober nok en vellykket dag hos dronnin-
geavler Ivan B. Nielsen.  

Begge arrangementer med ca. 40 deltagere. 

Den 22. august 2015 arrangementet: Hvordan vide-
reudvikler jeg min biavl? Et arrangement for del-
tidsbiavlere med ca. 25 deltagere der hørte en me-
get veloplagt Erling Atzen fortælle om sin biavl. 

Den 1. september 2015: Bier i haven på Fyn. En 
kæmpe succes med næsten 100 deltagere. 

Fagligt udvalg håber, at den type arrangementer 
kan inspirere andre. Gå sammen med naboforenin-
gen og lav dage med erfaringsudveksling. Der er 
klart interesse og behov for den type arrangemen-
ter.  

En stor tak til alle værter og hjælpere, der med de-
res indsats var med til at gøre disse arrangementer 
til en succes.  
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Vi har efter sædvane holdt et møde med deltagelse 
af fast tilknyttede resursepersoner om Danmarks 
Biavlerforenings igangværende projekter. Som no-
get nyt holdt vi i år i tilknytning til dette møde et 
"Idemøde" med henblik på at få såvel konsulenter-
nes, fagligt udvalgs og resursepersoners tanker og 
ideer til kommende projekter. Formålet med disse 
møder er at give udvalget og resursepersoner ejer-
skab og godt kendskab til Danmarks Biavlerfor-
enings igangværende og kommende projekter. 

Udvalget og sekretariatet har løbende kontakt med 
Læsø vedr. "den brune bi" og er klar til at stå bi ef-
ter behov.  

Information 
Vi har været sparringspartnere til artiklen: Sæso-
nen der gik (galt) … udarbejdet af Ole Kilpinen og 
Palle Frejvald. 

I første kvartal 2016 har udvalget i et intenst sam-
arbejde med bestyrelsen udarbejdet to sammen-
hængende artikler: ”Fakta om lægemidler i var-
roabekæmpelsen” og ”Den sikre strategi er vejen 
frem”. De sammenhængende artikler er af bestyrel-
sen indrykket i Tidsskrift for Biavl marts 2016. 

Udvalget har i samarbejde med sekretariatet indar-
bejdet rutiner, der sikrer medlemmerne løbende 
opdatering på følgende områder: 

Liste over voldgiftsmænd i sager med biforgiftning. 
Formål: Sikre hurtig anmeldelse af forgiftningsska-
der. 

Oversigt over renparringsstationers placering. For-
mål: Sikre mod uheldige flytninger af bifamilier til 
renparringsstationerne. 

Viden om korrekt fodring af bifamilier med henvis-
ning til vores vejledning. Formål: Sikre mod forure-
ning af honning ved uhensigtsmæssig fodring. 

Sygdomstolerance og test af brugsdronnin-

ger 
Vores projekt i sygdomstolerance og test af brugs-
dronninger prioriteres højt, da vi vurderer, at disse 
projekter er medvirkende til at styrke målene for 
avl hos danske dronningavlere. Vi er stadig overbe-
viste om, at dronninger avlet i Danmark, af danske 
dronningeavlere, efter danske avlskriterier er de 
bedste dronninger til at sikre en sund dansk be-
stand af bier. 

Fagligt udvalg har i foråret 2015 i samarbejde med 
resurcepersoner færdiggjort arbejdet med revision 
af: 

Vejledning til testværterne i test af brugsdronnin-
ger og som noget nyt: Vejledning for dronningeav-
lere, der deltager i Test af Brugsdronninger. 

Tak til medvirkende testværter, dronningeavlere og 
resurcepersoner for deres indsats. 

Honningkontrol og pollenanalyse  
Vi oplever heldigvis sjældent sager, hvor honninger 
konstateres forurenet med foder. Skal vi bevare tro-
værdigheden om dansk honning som et unikt pro-
dukt, må vi undgå den slags sager. 

Som en del af vores projekter har vi mulighed for at 
udtage et mindre antal prøver af honning. Især kig-
ger vi på pollenindhold, samt de fysisk kemiske for-
hold, såsom vandindhold, opvarmning (HMF værdi 
og enzymindhold). Det er yderst sjældent, at vi ser 
problemer med honningkvaliteten og oprindelses-
stedet for dansk honning. 

Danmarks Biavlerforening kontrollerer, at honning 
solgt med Danmarks Biavlerforenings etiket er ren 
dansk honning. Vi indkøber hvert år et antal hon-
ninger, som sendes til analyse for oprindelse og 
kvalitet. Såfremt der findes udenlandsk honning i 
glasset bliver sagen sendt til fødevarestyrelsen. Den 
pågældende biavler kan miste retten til at bruge 
Danmarks Biavlerforenings etiket.  

Ser du misbrug at Danmarks Biavlerforenings fæl-
lesmærke, så send besked til Danmarks Biavlerfor-
ening. Der står i vedtægterne, at vi skal værne om 
etiketten samt kvaliteten af dansk honning. Enhver, 
der får mistanke om fødevareforfalskning/honning-
forfalskning kan anmelde den pågældende produ-
cent til fødevarestyrelsen. Skønner fødevarestyrel-
sen, at der er grundlag herfor, vil fødevarestyrelsen 
foretage et kontrolbesøg hos den pågældende pro-
ducent.   
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Markedsføringsudvalget 
Afsætningsudvalget består af Bo Brebøl (formand) 
og Jens Sproegel. Udvalget supplerer sig fra sag til 
sag med personer, der har særligt indblik i det på-
gældende emne. 

Markedsføringsplan 
Udvalgets væsentligste opgaver lige nu er at udar-
bejde en markedsføringsplan og en bestøverstra-
tegi. Med de begrænsede ressourcer, der er til rå-
dighed, gælder det om at placere Danmarks Biavler-
forening som en katalysator for udviklingen og så 
vidt muligt styre processen i en større del af sam-
fundet. Markedsføringsplanen skal bidrage til at 
placere Dansk Honning i forbrugerens bevidsthed 
og hæve selvforsyningsgraden i Danmark.  Mar-
kedsføringsplanen skal ikke alene understøtte sal-
get af honning, men fremme salget af alle biernes 
produkter, herunder voks, propolis, gele royal og 
bigift . Bestøverstrategien skal sikre, at bestøvnin-
gens betydning er kendt og værdisat i hele landet.   

Etiketfornyelse 
Designmanualen giver et godt grundlag for at ar-
bejde systematisk med profileringen af Danmarks 
Biavlerforening og biernes produkter. Gennemfø-
relsen sker gradvis. Logoet er moderniseret og for-
enklet. Nu skal det anvendes i større omfang end 
tidligere. Den kendte etiket har tilsvarende fået et 

ansigtsløft. Nu er tiden kommet til at indfase en helt 
ny etiket, både i standardform og som individuel 
etiket. Den kendte etiket bevares, så der bliver – 
næsten – frit valg på alle hylder.  

Vi-elsker-honning.dk 
Både forbrugere, biavlere og Danmarks Biavlerfor-
ening kan nu i fællesskab sige ”Vi elsker honning”. 
Under medieudvalgets ledelse er der netop åbnet 
en ny hjemmeside. En særlig del af denne henven-
der sig til forbrugerne. Det betyder at vi fremover 
kan henvende os målrettet til forbrugerne med 
hjemmesiden www.vi-elsker-honning.dk 

På hjemmesiden kan man finde interessante artik-
ler om honning, et væld af opskrifter og selvfølgelig 
en oversigt over biavlere der sælger honning. Alle 
medlemmer kan komme på oversigten, hvis de blot 
krydser af i feltet ”honningsalg” på ”Min side”. 

Synlighed 
Det er dyrt at købe reklameplads i medierne. Det er 
derfor glædeligt, at det er lykkedes flere gange i den 
forgangne periode, at placere dansk honning i me-
dierne uden at skulle betale for det. Som eksempler 
på dette kan nævnes medieomtalen, da dansk hon-
ning blev præmieret ved Apimondia og dansk hon-
ning i madprogrammet MasterChef. Vi skal arbejde 
meget mere med, at være synlige i medierne, når 
chancen byder sig. 

 

Dansk honning var i fokus i programmet MasterChef på TV3. 



 

14 

 

International Food Contest 
I november måned deltog Danmarks Biavlerfor-
ening for tredje gang med egen stand i International 
Food Contest i Messecenter Herning. Det er en stor 
begivenhed, hvor Mejeriforeningen forsøger at ind-
drage nye brancher. Selvom biavlen kun udgjorde 
en lille del, har vi fundet det værdifuldt at kunne 
profilere os sammen med de øvrige fødevarebran-
cher.  

I 2015 deltog 30 honninger, hvilket er det hidtil 
største antal. Vi vil dog fortsat gerne øge antallet, og 
opfordrer fortsat lokalforeningerne, til at afholde 
deres egen honningbedømmelse så tidligt, at de kan 
nå at præmiere vinderhonningen med en tilmelding 
til International Food Contest. 

 


