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Medlemsfremgangen fortsætter 
Medlemsfremgangen er på 334 medlemmer fra 2012 til 2013, så vi nu næsten har rundet de 5.000 
medlemmer.  
De mange nye biavlere har skabt et stort pres på begynderkurserne flere steder i landet. Det er en 
stor udfordring for adskillige lokalforeninger at sikre de mange nye medlemmer en god og sikker 
begyndelse som biavlere. Flere steder må man lukke for tilgangen, da det ikke er praktisk muligt at 
tage imod det store antal nybegyndere. 
Samtidigt med disse bekymringer er det vigtigt at erindre, at tilgangen af flere nye medlemmer 
også medfører flere kræfter til at bære det lokale foreningsarbejde. Mange af de nye medlemmer 
vil gerne inddrages i og bidrage til det lokale foreningsarbejde, og det skal vi alle være 
opmærksomme på. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nye lokalforeninger 
DBF har i 2013 budt velkommen til 2 nye lokalforeninger. 
Knivholt Bilaug med base på Knivholt Hovedgaard i Frederikshavn har allerede nu kræfter til at 
udbyde et begynderkursus over 6 aftner her i 2014. Vi ønsker dem held og lykke med det fortsatte 
foreningsarbejde. 
Høje-Taastrup Bilaug tilbyder nye medlemmer at låne et bistade og en bifamilie i op til 2 år, 
hvorefter der tages stilling til evt. overdragelse. Bilauget tilbyder endvidere en andelsbigård for 
nye biavlere, der ikke kan have bier hjemme, f.eks. fordi man bor i lejlighed eller ikke er tryg ved at 
stå alene med pasningen af bierne. Også Høje-Taastrup Bilaug ønskes held og lykke fremover. 
 
 
 

Nye ministre – ny politik? 
På den politiske front har året budt på udskiftninger på 2 væsentlige poster.  
DBF byder velkommen til Dan Jørgensen som ny minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (og 
biavl), og ser frem til et fortsat godt samarbejde med NaturErhvervstyrelsen. 
Kirsten Brosbøl bydes ligeledes velkommen som ny miljøminister. Biernes betydning for et godt og 
sundt miljø er velkendt blandt biavlere og enkelte andre, men derudover er det småt med 
forståelsen for og anerkendelsen af biernes betydning. Miljøministeriet forvalter en stor del af den 
mere uberørte del af Danmarks natur, og er derfor en vigtig samarbejdspartner for Danmarks 
Biavlerforening. 
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Ledelsen 
Fra februar 2013 og et halvt år frem blev sekretariatets daglige ledelse varetaget af Bente Gaarde 
Christensen. Tak til Bente for indsatsen i en vanskelig periode. 
Efter gennemførelse af en omfattende ansættelsesproces tiltrådte Rune Havgaard Sørensen den 1. 
oktober 2013 stillingen som ny fuldtidsansat sekretariatsleder. Rune var tidligere ansat i 
Jægerforbundet, og har i de forløbne 4 – 5 måneder vist sig som et nyt væsentligt aktiv i 
foreningens sekretariat og varetaget sin stilling til bestyrelsens fulde tilfredshed. 
 
 
 

Bestyrelsen 
Bestyrelsens medlemmer har i en stor del af det forløbne år fortsat udført en række opgaver, som 
ellers naturligt ville være placeret i foreningens sekretariat. Efter ansættelsen af en ny 
sekretariatsleder på fuld tid er bestyrelsens funktion drejet fra primært at sikre foreningens 
interne funktioner over til at fokusere på de mere eksterne opgaver i forhold til myndigheder og 
andre eksterne samarbejdspartnere. 
1 -2. juni 2013 deltog bestyrelsens medlemmer i et vellykket kursus for foreningsbestyrelser 
arrangeret af Jægerforbundet. Kursets formål var at klæde bestyrelsens medlemmer godt på i 
forhold til at varetage bestyrelsesarbejdet bedst muligt, bl.a. vedr. bestyrelsens kompetencer, 
opgaver og ansvar. 
Desværre står bestyrelsen nu overfor en større udskiftning, idet 3 erfarne bestyrelsesmedlemmer 
ikke genopstiller. 
 
 
 

Personalet 
Foreningens personale har i årets løb lagt en stor indsats i at sikre, at sekretariatets opgaver i 
forhold til medlemmer, interessenter og samarbejdspartnere løses bedst muligt. Foreningens 
ledelsesmæssige udfordringer har i en længere periode påvirket personalet betydeligt, men alle 
har bidraget særdeles positivt til at sekretariatets opgaver er blevet løst tilfredsstillende. 
 
 
 

Samarbejde 
Danmarks Biavlerforening søger fortsat at øge samarbejdet mellem biavlsorganisationerne i 
Danmark mest muligt. Foreningsrepræsentanter mødes jævnligt forud for møderne i Binævnet og 
ved andre lejligheder. 
På DBF’s generalforsamling i 2012 inviterede Dronningavlerforeningen af 1921 og 
Erhvervsbiavlerne (EB) til et tættere samarbejde med Danmarks Biavlerforening. For at følge op på 
denne invitation har Danmarks Biavlerforenings bestyrelse kontaktet de 2 foreninger med henblik 
på at intensivere samarbejdet.  
Dronningavlerforeningen af 1921 har reageret positivt på denne henvendelse, og vi ser frem til et 
tættere samarbejde til fordel for begge foreningers medlemmer. 
Erhvervsbiavlerne (EB) har valgt at takke nej til forslaget om et nærmere samarbejde. EB ønsker at 
bevare ”fuld handlefrihed i argumentationen, således at de relevante og erhvervsmålrettede 
argumenter bliver fremført uden at være afhængig af andre uvedkommende argumenter og 
holdninger”. 
 
 
 

Forsikringsdækning 
Som vedtaget på sidste års generalforsamling er der tegnet en ny lovpligtig arbejdsskadeforsikring. 
Foreningens medlemmer er herefter omfattet af 3 kollektive forsikringer: 
1. Ansvarsforsikring, som dækker et evt. erstatningsansvar overfor tredjemand for skader forvoldt 
i forbindelse med biavlen. 
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2. Produktansvarsforsikring, som omfatter det produktansvar, man som biavler kan pådrage sig 
overfor tredjemand for honning solgt med én af Danmarks Biavlerforenings registrerede etiketter. 
3. Lovpligtig arbejdsskadeforsikring, som dækker det ansvar en lokalforening kan pådrage sig efter 
arbejdsskadesikringslovens bestemmelser. 
 
 
 

Økonomiudvalget 
Udvalget består af Knud Graaskov (formand), Frank Nielsen og Rigmor Johannesen. Tilknyttet: 
Rune Havgaard Sørensen. 
 

Økonomistyring 
Med virkning fra 1. oktober 2013 blev Rune Havgaard Sørensen ansat som sekretariatsleder med 
ansvar for bl.a. foreningens økonomistyring.  
 

Ny rapporteringsmodel 
Sammen med Frank Nielsen har Rune Havgaard Sørensen arbejdet på at sætte sig godt ind i 
foreningens økonomiske forhold, og etablere et sikkert rapporteringsgrundlag og deraf følgende 
systematiske rapportering til bestyrelsen.  
Hver måned modtager bestyrelsen en månedsbalance og hvert kvartal udarbejdes tillige en 
kvartalsrapport med tilhørende budgetopfølgning. Der er samtidig indført en mere sikker 
procedure for kontering af alle bilag, hvilket bevirker en væsentlig mere sikker og konsistent 
bogføring. Det er udvalgets klare forventning, at disse tiltag tilsammen bevirker, at bestyrelsen 
fremover kan træffe økonomiske dispositioner på et oplyst grundlag. 
 

Debitorstyring 
I sin tid som midlertidig daglig leder iværksatte Bente Gaarde Christensen en systematisk 
opfølgning på debitorer. Dette arbejde har givet gode resultater, idet det har været muligt at 
indtægtsføre et beløb på kr. 73.642 som genvundne afskrivninger i regnskabet for 2013. 
 

Projektstyring 
Projektarbejdet i Danmarks Biavlerforening er af afgørende betydning for det faglige 
udviklingsarbejde i foreningen og for konsulenternes fortsatte udviklings- og formidlingsarbejde. 
En effektiv projektledelse med fokus på både projekternes faglige og økonomiske forhold er 
imidlertid en forudsætning for at Danmarks Biavlerforening fortsat har mulighed for at deltage i 
projekterne. 
Økonomiudvalget – ved Rigmor Johannesen – har sammen med sekretariatslederen etableret en 
systematisk projektrapportering, som betyder at bestyrelsen fremover opnår den fornødne indsigt 
i projekternes fremdrift og økonomi. Dermed kan vi forhåbentlig undgå på ny at få afslag på 
refusion af projektudgifter. 
Der blev i 2012 indsendt en klage til Fødevareministeriets Klagecenter over manglende refusion af 
et beløb på kr. 112.000 vedr. 2 projekter. Der foreligger i skrivende stund endnu ikke et resultat af 
denne klage. 
 
 
 

Fagligt udvalg 
Udvalget består af Flemming B. Thorsen (formand), Frank Nielsen og Arne T. Henriksen. 
Tilknyttede resursepersoner er Ivan Nielsen og Klaus Langschwager. Tilknyttet konsulent: 
Flemming Vejsnæs. 
 

Årets arbejde 
Her skal kun omtales nogle få punkter. I maj fik vi en henvendelse fra Sandagergård, som ikke 
længere ville teste for nosema. Til alt held tilbød Georg, der har stået for prøverne, at købe 
udstyret og udføre testene for os.  
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En lidt trist sag har været problemer med flytning af bier til en renparringsstation med et 
erstatningskrav til følge. Udvalget har arbejdet med en række tiltag i håb om at sikre mod 
gentagelser.  
Vi har arbejdet med tilbud til erhvervsbiavlere og havde i midten af jan. 2014 en meget vellykket 
tur til Soltau. Vi har flere tiltag i gang i 2014.  
I november modtog vi en invitation fra Swienty til at medvirke i en minikonference for 
erhvervsbiavlere. Konferencen fandt sted 1. feb. 2014. Fra udvalget deltog Frank Nielsen og 
Flemming Thorsen. Fra DBF desuden Knud Graaskov og Rune H. Sørensen.  
 

Projekter indtil 2013 
2013 var året hvor vores ”gamle” EU projekter udløb pr. 1. september. Det drejer sig om 
Uddannelse af instruktører og erhvervsuddannelse, og Observationsbigårde i Europæisk netværk. 
 

Observationsbigårdsprojektet  
Projektet består af 10 observationsbigårde, som er fordelt ligeligt i Danmark. Disse bigårde har 
virket som vores reference bigårde, hvor vi over de sidste 3 år har leveret prøver af bier til Århus 
Universitet, som en del af deres undersøgelser af udbredelsen af virus.  
Desuden er der i bigårdene blevet optalt varroa, udtaget nosemaprøver, lavet udrensningstest osv. 
En vigtig del af observationsbigårdenes opgave var også i det forløbne år at indsamle pollenprøver 
til fødegrundlagsprojektet. En anden vigtig opgave i observationsbigårdene er pasningen af vores 
elektroniske stadevægte. Der har i årets forløb været afholdt møder for vores instruktører i flere af 
vores observationsbigårde. Vores observationsbigårdsværter har i løbet af sæsonen haft besøg af 
en konsulent, samt været til opdateringsmøde i forbindelse med biavlskonferencen. 
Midetællegruppen har i årets løb talt midenedfald af varroa 2 gange i løbet af sæsonen, nemlig i 
uge 22 og under oxalsyredrypningen i november/december. Denne gruppe består af 120 biavlere 
og er et vigtigt redskab i forbindelse med vurdering af den generelle angrebsgrad af varroa i 
danske bifamilier. Observationsbigårdene, sammen med vores landsomfattende honningmeter 
(www.stadevægt.dk), hvor vi nu har 30 elektroniske stadevægte fordelt over hele landet, samt 
vores midetællegruppe samler vigtige oplysninger til vores praktiske rådgivning i DBF. 
 

COLOSS 
Observationsbigårdene er en del af det internationale netværk bestående af forskere og rådgivere. 
I øjeblikket der er der over 300 medlemmer af dette netværk. At være en del af netværket 
betyder, at vi er i dialog og kontakt med nogle af de dygtigste forskere inden for biavl. 
Danmarks Biavlerforening er aktiv i to arbejdsgrupper, nemlig spørgeskemagruppen, som årligt 
laver et standardiseret spørgeskema om vintertab af bifamilier. Over 25 lande bruger dette skema. 
I perioden er der blevet publiceret flere internationale publikationer, samt udviklet den såkaldte 
beebook, som er en slags opskriftsbog på, hvordan forsøg/undersøgelser laves standardiseret. 
Bogen er på engelsk og kan ses på http://coloss.org/beebook, enkelt kapitler kan downloades. 
Desuden er vi med i arbejdsgruppe WG3, som kigger på biernes fødegrundlag, her er man ved at 
igangsætte et meget spændende projekt som kaldes C.S.I. Pollen – et projekt, hvor vi beder 
danske biavlere at indsamle og farvebestemme pollen på forskellige tidspunkter. 
 

Uddannelse af instruktører og erhvervsuddannelse 
Dette projekt havde til formål at uddanne især vore lokalforeningers instruktører, som vi så håber 
vender tilbage i deres lokalforening, som ambassadører med ny inspiration og ideer. 
Instruktørerne inviteres hvert år med til vores biavlskonference.  
 

Biernes fødegrundlag 
Biernes fødegrundlag er et af vore vigtige projekter, hvor vi kigger på biernes adgang til føde i 
løbet af sæsonen. Dette gøres primært ved at indsamle pollenprøver, samt at kortlægge 
plantetilbuddet omkring vore observationsbigårde. Det er meget vanskeligt at lave en sådan 
kortlægning, men der er kommet spændende resultater frem, som viser at det danske landskab i 
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løbet af sommeren næsten er som en ørken – bierne ”sulter” og dermed produceres der ikke 
stærke, sunde vinterbier. Et af de spændende resultater er, at vi i mindst to bigårde har 
konstateret pollenindsamling fra kartoffel, hvilket også har vakt international interesse. Hidtil har 
man ikke ment, at bier samlede pollen på kartofler. Resultatet kan få stor betydning for, hvilke 
sprøjte- og bejdsemidler, der må anvendes i kartoffelavlen. I forbindelse med vores 
honningfestival på Jesperhus blev der afholdt en afslutningskonference med spændende indlæg. 
Projektet støttes af promilleafgiftsfonden.  
 

Nordisk Baltisk Biråd 
Nordisk Baltisk biråd er et årligt tilbagevendende arrangement i slutningen af januar, hvor 
organisationsflok, forskere og rådgivere sætter hinanden stævne for at netværke, inspirere og 
samarbejde.  
 

Honningkontrol og pollenanalyse 
Som en del af vores observationsbigårdsprojekt har vi mulighed for at udtage et mindre antal 
prøver af honning. Især kigger vi på pollen indhold, samt de fysisk kemiske forhold, såsom 
vandindhold, opvarmning (HMF værdig og enzym indhold). Det er yderst sjældent at vi ser 
problemer med honningkvaliteten og oprindelsesstedet for dansk honning. 
 

Honningkontrol 
Igen i år har der været sager med fodring af bier i sæsonen. Skal vi bevare troværdigheden om 
dansk honning som et unikt produkt, må vi undgå den slags sager. Der er delte meninger om 
fodring. Vi vil i foråret 2014 bringe artikler i TfB med erfarne biavleres syn på problemet. Måske 
skal vi have udarbejdet retningslinjer for fodring med rettidig omhu.    
 

Sygdomstolerance projektet og Test af brugsdronninger 
Vores projekt i sygdomstolerance og test af brugsdronninger prioriteres stadig meget højt, da vi 
vurderer, at disse projekter er medvirkende til at styrke målene for avl hos danske dronningavlere. 
Vi er stadig overbeviste om, at dronninger avlet i Danmark, af danske dronningeavlere, efter 
danske avlskriterier er de bedste dronninger til at sikre en sund dansk bestand af bier. 
 

Neonikotinoider 
Brugen af neonikotinoider er mere udbredt i Danmark, end vi hidtil har antaget. Det har været 
forholdsvis let at bevise, at midlerne skader bier i laboratoriet, men det har ikke rigtigt været 
muligt at bevise det i naturen. Bierne har stor bufferkapacitet, som gør at de er robuste overfor 
miljø påvirkninger. EU har nu banet vejen for et 2-årigt forbud mod anvendelse af midlerne. I et 
stort svensk projekt har man opstillet kolonier af solitære bier og humlebier. Især ved de solitære 
bier kunne man se en stor effekt – de holdt helt op med at formere sig. 
 

Økologisk biavl i Danmark 
Hovedproblematikken omkring økologisk biavl er afstandskravet på 3 km, som hovedsagligt skal 
bestå af ikke sprøjtede arealer. Dette bliver i Danmark fortolket meget strengt, som 100 % 
sprøjtefri arealer, mens det i vores nabolande fortolkes som 50 % sprøjtefri arealer. Hos vores 
sydlige naboer er fortolkningen endnu mere blød, således at bifamilier bare skal stå på lovligt 
drevne konventionelle landbrugsarealer - eller naturarealer. Vi arbejder med et spændende 
projekt, som især kigger på en form for partnerskab med økologiske landmænd. Problematikken i 
øjeblikket er rapsmarkerne og biernes trækradius.  
 

Fremtidige projekter 
Vi har af Økologifonden har fået støtte til at lave en økologi konference i september måned.                                                                    
Vi har herudover for perioden 2013-2016 fået økonomisk støtte fra EU honningprogrammet til to 
meget spændende projekter. Det gør, at vi kan videreføre mange af de projekter, vi har i gang.  
 
 
 



  

7 
 

Økologisk varroabekæmpelse i Danmark 
Hovedtemaet for dette projekt er, at vi vil evaluere den sikre strategi – virker den – skal der laves 
tilpasninger. Projektet indeholder en workshop, hvor vi samler vores nordiske/baltiske kollegaer 
og klarlægger styrker og svagheder ved økologisk varroabekæmpelse. Vi har i projektet mulighed 
for at gennemføre forsøgsarbejde med forskellige varroa-bekæmpelsesmetoder. Vi opretter en 
hjemmeside www.varroa.dk. Som en del af projektet skal vi samarbejde med Århus Universitet. 
 

Observationsbigårde og kortlægning af vintertab i samarbejde med COLOSS 
Dette projekt gør, at vi kan fortsætte i det internationale samarbejde, vi allerede deltager i under 
COLOSS, med bl.a. klarlægning af årlige vintertab via spørgeskemaundersøgelser. Vi har mulighed 
for at vedligeholde vores stadevægte, forhåbentligt udvikle på www.stadevægt.dk og servicere 
vore observationsbigårdsværter. Desuden, som det måske mest spændende, vil vi oprette 
reinvasionsbistader. Det er bistader, hvor vi konstant har tilstedeværelse af pesticider i stadet, det 
gør, at miderne dør straks, de kommer ind i bistadet. Midenedfaldet tælles hyppigt, og vi får tal på 
reinvasionen af mider i bistaderne. Stader, bier og honning destrueres efter forsøgets ophør. 
Herudover skal nævnes projektet: Pollen: diversitet og næringskvalitet for bier, der har Asger S. 
Jørgensen som projektleder. Projektet er støttet af promilleafgiftsfonden. 
 
 
 

Markedsføringsudvalget 
Medlemmer: Ingelise Balken (formand) og Benny Gade. Tilknyttet resurseperson: Bente Gaarde 
Christensen. Tilknyttet konsulent: Rolf Theuerkauf. 
 

Danmarks Biavler Forenings Honningfestival blev i 2013 afholdt i Jesperhus Blomsterpark på Mors. 
Det var første gang, at festivalen forløb over to dage og første gang, at afviklingen var henlagt til et 
af landets største ferieparker, hvilket betød, at det var muligt at skabe en langt bredere interesse 
for at deltage i arrangementet. Tilbuddene var udover parkens normale tilbud med adgang til en 
smuk blomsterpark, Hugo-show m.v. en blanding af stande, foredrag, ekskursioner og 
konkurrencer inden for bagning, mjød samt den obligatoriske honningbedømmelse. Ved 
weekendens afslutning kunne man konstatere, at der var gået godt 1000 flere besøgende gennem 
tælleapparaterne til parken end på en almindelig weekend. Der er efterfølgende blevet givet 
mange positive tilkendegivelser til arrangementet. 
 

For at imødekomme et ønske fra et stigende antal medlemmer om at bruge en individuel 
honningetiket med DBF-logoet på, dels for at signalere medlemskab af DBF, dels for at være 
dækket af ansvarsforsikringen i DBF er der nu udarbejdet en DBF-etiket med plads til for den 
enkelte biavler at sætte et personligt præg på etiketten. Etiketten har gyldighed fra 2014 og kan 
bestilles gennem sekretariatet. 
 

DBF arbejder på en aftale med et dansk frøfirma, der bl.a. producerer en bi-venlig 
blomsterløgblanding. Frøfirmaet ønsker at anvende DBF-logoet på frøposerne mod at der gives et 
bidrag pr. solgt pose til Honningreklamefonden. Det vil forhåbentligt kunne give et godt bidrag til 
Honningreklamefonden og fremme fokusset på anvendelse af bivenlige planter. 
 

Der var god opbakning fra lokalforeninger og private biavlere til Honning-jordbærdagen, der 
afvikles hvert år den sidste lørdag i juni måned. Danmarks Biavlerforening støtter op med 
pressemeddelelse, plakater og beklædning til deltagerne. I 2013 blev der gennemført næsten 100 
arrangementer over hele landet. 
 

Danish International Food Contest, er en fødevaremesse, der hvert år afvikles i Herning-hallerne.  
Messen havde oprindeligt fokus på mejeriprodukter og maskiner for levnedsmiddelindustrien. De 
senere år har man åbnet op for hele fødevarebranchen, så den i dag også omfatter krydderurter, 
øl, vin, saft, bær, rapsolie og brød. Som et sidste skud på stammen er honning kommet til.  DBF har 
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indgået en aftale med Danish International Food Contest om at de produkter, der skal bedømmes 
også omfatter honning. DBF stillede med 3 smagsdommere i dommerpanelet og Danish Food 
Contest stillede med 2. Det betyder vi et stykke af vejen har haft indflydelse på 
bedømmelseskriterierne for honning.  Der er dog ingen tvivl om at Danish Food Contest primært 
retter sig mod erhvervsbiavleren, hvor DBF’s honningbedømmelse på Honningfestivalen også 
favner den lille biavler. Det viste sig også tydeligt på den måde, at der til honningbedømmelsen i 
Jesperhus blev indleveret knap 100 honninger, så blev der i Herning indleveret under 20 
honninger. DBF ønsker også at deltage i arrangementet i 2014. 
 

Endelig har vi i Markedsføringsudvalget et par gange stødt på ulovlig/uhensigtsmæssig brug af 
DBF-kontrolnummer. Det er ikke udvalgets opfattelse, at der bevidst er handlet forkert, men mere 
en opfattelse af, at man ikke har været opmærksom på korrekt anvendelse, hvorfor vi i disse 
tilfælde vil kunne undgå gentagelser gennem venlig vejledning. 
 

Fremadrettede aktiviteter 
Udover de tilbagevendende begivenheder  som Honningfestival og Honning-Jordbærdag og sidste 
skud på stammen Honningbedømmelse på Danish International Food Contest kan nævnes: 
 

Udvikling/udbygning af sensorik-gruppen. Der var oprindeligt planlagt at afvikle en aktivitet for 
sensorikgruppen i forbindelse Biavlskonferencen, men det viste sig, at de eksterne bidragsydere 
(Københavns Universitet), der skulle deltage ikke var disponible på disse dage. Derfor bør det 
overvejes i stedet at gennemføre arrangementet på et senere tidspunkt fx samtidig med det ekstra 
kursus for yngre biavlere. Af hensyn til udbredelse og markedsføring af honning som et unikt 
produkt med stor variation og nuancer i oplevelse, smag og duft er det vigtigt at dette arbejde 
fortsættes. Målgruppen for workshoppen skal bestå af både trænede Sensorikere og nye biavlere, 
der har udtrykt interesse i at modtage træning og øvelse i at foretage Honningbedømmelser ud fra 
en sensorisk vinkel.    
 

For at bidrage til udbredelse og synliggørelse af biernes betydning for bestøvning bør der 
udarbejdes et skilt, som biavleren kan sætte i kanten af de marker, der bestøves af bier. Skiltet 
skal være synligt for alle, der passerer forbi og teksten kunne fx være: ”Denne mark bestøves af 
danske bier tilførende biavler Brum …” På samme måde er der kommet et forslag ind om at sætte 
mærkater på alle fødevarer, der kræver bestøvning af bier fx æbler, jordbær.   
 
 
 

Uddannelsesudvalget 
Medlemmer: Arne T. Henriksen (formand), Rigmor Johannesen, Flemming Thorsen. Tilknyttet 
konsulent: Flemming Vejsnæs. 
 

Uddannelsesudvalget har fra det tidligere udvalg overtaget en lang liste med ønsker, forslag og 
tanker om emner, der falder ind under overskriften "uddannelse".  
Udvalget foretog ved dets første møde en skrap prioritering af punkterne på listen, for at 
koncentrere sig om at nå de mål vi sætter os på få områder, i stedet for at sprede os på så mange 
områder, at vi ikke når at gøre nogen af dem færdige.  
 

Vi valgte følgende prioritering af indsatsen i perioden: 
 

1. Undervisningsmateriale til lokalforeninger vedr. honning og honningforarbejdning. 
Dette var en bunden opgave, da den finansieret af projektmidler og derfor skulle være 
færdig senest 31. august 2013. 
Det var en stor opgave, der blev løst af sekretariatet i godt samarbejde med en 
arbejdsgruppe. Resultatet blev en pakke til alle lokalforeninger med et temahæfte, nogle 
videoer og et refraktometer, og det blev præsenteret ved arrangementer spredt ud over 
landet.  
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2.   Honningfestivalen 
Alle udvalg i DBF var involveret i Honningfestivalen på Mors i slutningen af august. Dette 
arrangement er behandlet andet sted i denne beretning. 

 

3.    Biavlskonference og Kursus for yngre Biavlere  
Disse to arrangementer hører under uddannelsesudvalgets vinger. I år er de fleste af 
opgaverne med at arrangere biavlskonferencen blevet varetaget af sekretariatet.  

 

Emnerne til dette års biavlskonference er valgt så de er i tråd med de emner vi behandler 
på andre måder f.eks. er workshoppen om presset honning en naturlig forlængelse af det 
nye honninghæfte, der tog dette emne op. Derudover har vi valgt aktuelle emner og 
emner, der peger hen mod kommende aktiviteter som f.eks. EU-projektet om optimering 
af varroabehandlingen.  
Igen i år er det Peter Bartholdy fra Odder, der har stået for at kurset for yngre biavlere og 
Peter skal have en stor tak for det meget store arbejde og engagement, han bidrage med 
for at gøre kurset til succes og tilbagevendende begivenhed det er. 

 

4.   Undersøgelse om brug af kursusmateriale og øvrige aktiviteter i lokalforeningerne  
For at kunne gøre undervisningsmaterialerne så gode så muligt vil vi gerne vide mere om 
hvordan de bliver brugt i lokalforeningerne. Der er ingen tvivl om, at det er meget 
forskelligt hvordan og hvor meget f.eks. materialet til begynderkurserne bliver brugt. Da 
det blev udarbejdet, var det forventningen, at det skulle gennemgås og revideres i løbet af 
nogle år, når vi fik erfaringer og tilbagemeldinger. 

 

Uddannelsesudvalgets intention er, at der over en årrække skal laves uddannelsestilbud/-
materiale, der er inspireret af den norske biavlerforenings model ("Norgesmodellen"), hvor der 
udarbejdes materiale til en række kursusmoduler. Modulerne kan gennemføres af lokalforeninger 
eller grupper af lokalforeninger eller evt. centralt. Der er ikke tale om et formaliseret kursustilbud, 
men et tilbud om en stribe pakker med forskellige emner. 
Ideen i modellen er at udsendte eller lokale instruktører med særlige forudsætninger indenfor et 
emne (f.eks. en dronningeavler eller en revisor) kan stå for undervisningen i relevante moduler. 
Indholdet kan tilpasses til deltagerne og deres ønsker.  
Vi holder løbende kontakt med Eli Åsen i Norges Birøkterlag, der er kvinden bag "Norgesmodellen"  
Undervisningsmaterialet til honningbehandling er første skridt i den retning, og det er tanken at 
det skal være modellen for det fremtidige arbejde med uddannelsesmaterialer. 
Til "honningpakken" hører ud over det nye materiale temahæfterne om "Sensorik" og "Afsætning 
af biernes produkter" samt "Branchekoden" så vi har materiale, der kommer hele vejen rundt om 
emnet. 
 

Det er også lykkedes at få en anden "pakke" i luften i den sidste periode nemlig "Kursus i 
bestyrelsesarbejde" som afholdes af udviklingskonsulent Ejlif Larsen, der har mange års erfaring 
med uddannelse og rådgivning af foreningsbestyrelser. Ejlif er biavler og aktiv i hans lokale 
biavlerforening. 
 

I flere år har der været snak om et videoprojekt. Det har haft en omtumlet tilværelse og der har 
været meget uklart på hvilke betingelser projektet kunne gennemføres og vi har først fået svar fra 
NaturErhvervsstyrelsen den 2. oktober 2013. Fra DBF's side har vi ikke ønsket, at bruge mere tid på 
projektet, og derfor er det nu Jørgen Jørgensen fra Danske Biavleres Landsforening, der på vegne 
af de 5 foreninger kører projektet. 
 

Basiskursus i biavl afholdes af NaturErhvervstyrelsen. DBF og uddannelsesudvalget har ingen 
direkte indflydelse på disse kurser. 
 

Planer for det kommende år: 
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Ud over de tilbagevendene begivenheder som biavlskonferencen og kursus for yngre biavlere har 
uddannelsesudvalget gjort sig følgende tanker om aktiviteter i det kommende år: 

 Undervisningsmaterialet til begynderkurserne skal gennemgås og der skal udarbejdes et 
nyt materiale i form af et temahæfte. Eigil Holm (Lærebog i Biavl) vil gerne stå for 
udarbejdelse af materialet, i samarbejde med en redaktionsgruppe af erfarne undervisere. 
Materialet skal udgives i samarbejde med DBF ligesom lærebogen. Materialet skal omfatte 
den basale viden, som der er behov for, når man vil være biavler. I materialet kan der være 
henvisninger til undervisningsvideoer - evt. via QR-koder. Endvidere skal der til materialet 
udarbejdes en lærervejledning med forskellige forslag til undervisningsforløb.  

 Vi går i gang med at indsamle materiale til en "dronningepakke". Det er tanken at det bliver 
det næste modul i "Norgesmodellen", og at den vil indeholde skriftligt materiale, videoer 
og præsentationer. 

 I forbindelse med varroaprojektet vil der blive udarbejdet en instruktørpakke med en 
værktøjskasse der indeholder tekster, videoer, præsentationer og de materialer, der skal til 
for en effektiv undervisning i varroabekæmpelse (krämerplader, fordampere, sprøjter 
o.s.v.) 
Der bliver i den forbindelse behov for at vi ser på hvad begrebet "instruktører" skal dække 
over og hvilke krav der skal stille for at opnå denne betegnelse. Antallet af instruktører er 
steget eksplosivt de sidste år og i nogle foreninger er hvert 7. medlem instruktør.  

 Lærebog i Biavl er ved at være udsolgt og skal derfor genoptrykkes indenfor et år. Der skal 
tages stilling til om den skal genoptrykkes, revideres eller der skal laves en ny udgave af 
bogen. Dette sker selvfølgelig i tæt samarbejde med Eigil Holm 

 Der er et forslag fra et forlag om en bog til naturelskere, der bliver fanget af interessen af 
biavl. Vi ser positivt på dette forslag og vil gerne hjælpe til med at realiseret dette. 

 Unge biavlere 
Vi har fået en henvendelse fra en organisation der hedder "IMYB - International Meeting of 
Young Beekeepers". 
Den udspringer fra den tjekkiske biavlerforening. Hoved aktiviteten er, at der hvert år 
arrangeres et træf for unge biavlere. Der kan kun deltage få fra hvert land, så udvælgelsen 
er baseret på konkurrencer ligesom det at konkurrere indgår som et element i træffene. 
I bestyrelsen ser vi positivt på dette initiativ som vi synes har nogle spændende 
perspektiver, men vi må også erkende, at der p.t. ikke er mulighed for at bestyrelse og 
sekretariat kan løfte denne opgave.  
Vi vil derfor opfordre interesserede til at danne en lille gruppe under DBF, der ser på dette 
tilbud og på hvordan det kan bruges i Danmark. 

 
 

Medieudvalget 
Udvalget består af Benny Gade (formand), Arne T. Henriksen og Anne Marie Bjerg. Tilknyttet 
konsulent: Rolf Theuerkauf. 
 

Tidsskrift for Biavl 
De senere år er der arbejdet meget med Tidsskrift for Biavl. Året 2013 har derfor været et år, hvor 
mange af de nye tiltag er forsøgt indarbejdet. 
"Tidsskrift for Biavl" har dog været gennem et travlt år, hvor der også er produceret mange, ekstra 
indstik i forhold til tidligere år. Der er i alt udsendt syv forskellige indstik ud over de 12 månedlige 
udgivelser. De største ekstraudgivelser har været: 

 Temahæftet: "Honning og dens behandling" 

 Temahæftet: "Biplantekalenderen 2013" 

 Temahæftet: "Afsætning af biernes produkter" 

 Forsøgsrapporten 2013 
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To af temahæfterne er skabt efter et nyt koncept, hvor en frivillig arbejdsgruppe stod for en stor 
del af arbejdet. De har begge fået rosende ord med på vejen. 
Biplantekalenderen er blevet bemærket af de skandinaviske nabolande. Det undersøges, om det 
er muligt at bringe hæftet i det svenske "Bitidningen". 
 

Travlhed i sekretariatet har gjort, at der i 2013 ikke har været kræfter til at starte en 
redaktionsgruppe. Det blev derfor udskudt. 
 

www.biavl.dk 
Biavl.dk vil i mange tilfælde være foreningens officielle ansigt ud ad til. Siden gennemgik en 
forandring for tre år siden, men resultatet blev ikke helt efter medieudvalgets ønske. Derfor er der 
i løbet af 2013 sat gang i et større arbejde, hvor der igen bliver set på, hvordan hjemmesiden kan 
gøres brugervenlig og lettere at søge oplysninger på. 
Udvalget er heller ikke tilfreds med, at hjemmesiden det seneste år har haft mange nedbrud. Der 
bliver arbejdet på at sikre en bedre løsning fremadrettet. 
 
 
 

Bestyrelsens afsluttende bemærkninger 
Foreningsåret 2013 – 2014 har haft mange udfordringer, men har også givet mange gode 
resultater. Det er bestyrelsens opfattelse, at vi er nået langt i arbejdet med at realisere sidste års 
forslag og planer: 

 

1. Sikre et effektivt arbejdende sekretariatet gennem ansættelse af en fast daglig leder. 
2. Sikre en effektiv styring af foreningens økonomi gennem ansættelse af en fast daglig leder. 
3. Fastholde og videreføre foreningens mangeartede aktiviteter til gavn for danske biavlere. 
4. Sikre en effektiv styring af foreningens projekt-aktiviteter. 
5. Styrke kontakten til og mellem lokalforeningerne. 
6. Sikre en fortsat effektiv fagpolitisk indsats i forhold til myndigheder, Binævn, o.a.  

 

 
 

En stor tak til alle medlemmer, lokalforeninger, personale og andre, som i det 
daglige gør en stor og ihærdig indsats for at foreningen kan leve op til sit formål, 

nemlig at ”virke for biavlens fremme” i Danmark. 
 


