
Bestyrelsens beretning 2012 
Bestyrelsens	beretning	ved	generalforsamlingen	den	17.	marts	2013	
Ledelsen		
Tiden	siden	generalforsamlingen	i	2012	har	været	præget	af	direktør	Steen	Fogdes	sygdom	og	
efterfølgende	fratræden.	Foreningens	sekretariat	har	været	uden	daglig	ledelse	siden	april	2012,	men	
fra	11.	februar	2013	er	Bente	Gaarde	Christensen	konstitueret	som	midlertidig	daglig	leder.	
Foreningens	formand,	Ernst	Harder,	har	ligeledes	været	hårdt	ramt	af	sygdom,	som	betød,	at	han	den	
10.	februar	2013	måtte	trække	sig	helt	ud	af	bestyrelsen.	Ernst	Harder	har	ydet	en	meget	stor	indsats	
for	at	bistå	sekretariatet,	og	kompensere	for	den	manglende	daglige	ledelse,	samtidig	med	at	han	
udførte	sine	sædvanlige	formandsopgaver.	
Bestyrelsen		
Da	sekretariatet	i	en	lang	periode	har	været	uden	daglig	leder,	har	et	af	midlerne	til	at	sikre	
foreningens	daglige	virke	været,	at	formand	og	bestyrelse	har	påtaget	sig	en	lang	række	opgaver,	som	
ellers	naturligt	ville	være	placeret	i	foreningens	sekretariat.	Ansvaret	for	opgavernes	udførelse	og	
realisering	har	i	vid	udstrækning	været	overdraget	til	bestyrelsens	5	udvalg.	De	fleste	
bestyrelsesmedlemmer	har	dog	et	dagligt	arbejde	at	passe,	og	det	må	derfor	erkendes,	at	der	desværre	
ikke	har	været	kræfter	til	at	løse	alle	opgaver	tilfredsstillende.	
Personalet		
Foreningens	personale	har	under	de	meget	vanskelige	forhold	gjort	en	bemærkelsesværdig	stor	
indsats	for	at	sikre,	at	foreningens	mangeartede	opgaver,	aktiviteter	og	projekter	er	blevet	gennemført	
så	godt	og	solidt	som	overhovedet	muligt.	Usikkerheden	omkring	foreningens	ledelse	har	været	meget	
ubehagelig	for	personalet,	som	ikke	desto	mindre	har	ydet	deres	meget	store	bidrag	til	at	holde	
’forretningen’	kørende.	
Samarbejde		
På	generalforsamlingen	i	2012	inviterede	Dronningavlerforeningen	af	1921	og	Erhvervsbiavlerne	(EB)	
til	et	tættere	samarbejde	med	Danmarks	Biavlerforening.	Desværre	har	de	senere	års	stærke	fokus	på	
at	samle	landets	biavlerforeninger	i	én	forening	måttet	vige	for	arbejdet	med	at	føre	DBF	gennem	en	
vanskelig	periode	med	såvel	økonomiske	som	ledelsesmæssige	udfordringer.	Samarbejdet	med	de	
øvrige	biavlsorganisationer	er	fortsat	forløbet	positivt	og	konstruktivt.	Det	må	forudses	at	
bestyrelsens	primære	fokus	også	i	de	kommende	måneder	vil	være	at	sikre	DBF	økonomisk	og	
ledelsesmæssigt,	men	planerne	om	et	tættere	samarbejde	med	de	øvrige	foreninger	er	bestemt	ikke	
glemt.	
Kurven	er	knækket	
Der	er	fortsat	en	stor	tilgang	af	nye	biavlere.	Medlemsfremgangen	er	på	300	medlemmer	fra	2011	til	
2012.	Over	4	år	er	fremgangen	på	mere	end	1.000	medlemmer.	Det	er	der	grund	til	at	glæde	sig	meget	
over.	Den	voksende	naturinteresse	i	befolkningen	er	et	lyspunkt	i	en	tid,	hvor	naturen	ellers	er	under	
pres	fra	mange	sider.	
Ligestillingen	blandt	medlemmerne	bliver	gradvist	større	år	for	år,	idet	andelen	af	kvindelige	biavlere	
er	stigende.	
Ny	lokalforening	
DBF	har	i	2012	fået	en	ny	lokalforening.	Odder	og	Omegns	Biavlerforening	har	i	de	seneste	år	oplevet	
mere	end	en	fordobling	af	medlemstallet,	og	har	i	2012	produceret	en	aflægger	i	form	af	Moesgaard	
Biselskab	for	holistisk	biavl.	Det	er	mange	år	siden	der	sidst	er	oprettet	en	ny	lokalforening	tilknyttet	
DBF,	og	der	er	god	grund	til	at	ønske	begge	foreninger	et	stort	tillykke	med	den	vellykkede	sværmning.	



Lovpligtig	arbejdsskadeforsikring	
Bestyrelsen	har	undersøgt	mulighederne	for	at	sikre	medlemmerne	bedre	gennem	en	udvidet	
forsikringsdækning.	På	især	ét	område	løber	lokalforeningernes	bestyrelser	en	risiko,	som	i	dag	ikke	
er	forsikringsdækket,	men	som	kan	dækkes	af	en	såkaldt	lovpligtig	arbejdsskadeforsikring.	Hvis	
uheldet	er	ude,	kan	den	manglende	dækning	få	betydelige	konsekvenser	for	såvel	lokalforeninger	som	
lokale	bestyrelsesmedlemmer,	der	kan	gøres	erstatningspligtige	i	forbindelse	med	en	arbejdsskade.	En	
lovpligtig	arbejdsskadeforsikring	omfatter	arbejde	i	en	lokalforening,	som	ligger	ud	over	almindeligt	
forekommende	arbejde	for	et	medlem	af	en	biavlerforening.	Det	kan	f.eks.	være	el-arbejde,	
malerarbejde,	gulvlægning,	flisearbejde,	rengøring,	etc.	Bestyrelsen	har	derfor	besluttet	at	fremsætte	
et	ændringsforslag	til	foreningens	vedtægter	vedr.	lovpligtig	arbejdsskadeforsikring.	Bestyrelsen	
anbefaler	forslaget	til	vedtagelse.	Forslaget	om	vedtægtsændring	behandles	på	generalforsamlingen	
under	punkt	7	(Forslag	fra	foreningerne,	listeforbundene	og	bestyrelsen).	
Økonomiudvalget	
Kort	efter	generalforsamlingen	i	2012	blev	foreningens	direktør	syg,	og	fratrådte	derefter	sin	stilling.	
Foreningen	har	været	kontraktligt	forpligtet	til	at	betale	fuld	løn	til	direktøren	frem	til	31.	december	
2012.	Det	har	derfor	ikke	været	økonomisk	muligt	at	ansætte	en	ny	leder	af	foreningens	sekretariat,	
hvilket	den	økonomiske	styring	af	foreningen	har	lidt	under.	
Økonomistyring		
DBF’s	egen	organisation	må	og	skal	nødvendigvis	selv	være	i	besiddelse	af	den	fornødne	økonomiske	
kompetence,	så	alle	økonomiske	dispositioner	foretages	med	respekt	for	godkendte	budgetter	og	
aftaler,	og	så	den	efterfølgende	bogføring	og	rapportering	udføres	korrekt	og	troværdigt.	Til	at	løse	
denne	opgave	ansatte	bestyrelsen	med	virkning	fra	11.	februar	2013	Bente	Gaarde	Christensen	som	
midlertidig	daglig	leder	for	en	periode	på	ca.	et	halvt	år.	Bente	Gaarde	Christensen	udtræder	i	denne	
periode	af	bestyrelsen,	men	deltager	som	daglig	leder	af	DBF	fortsat	i	bestyrelsens	møder.	Sideløbende	
hermed	har	bestyrelsen	igangsat	arbejdet	med	at	ansætte	en	fast	daglig	leder	af	foreningens	
sekretariat,	herunder	udformning	af	en	relevant	jobprofil.	
Debitorstyring		
Styring	og	opfølgning	på	foreningens	debitorer	har	været	mangelfuld	siden	lederskiftet	i	2011.	Dette	
har	afstedkommet	ekstraordinære	hensættelser	i	2012-regnskabet	på	kr.	100.000.	Hensættelserne	
vedr.	bl.a.	ubetalte	kontingentopkrævninger.	Medlemstallet	er	dog	baseret	på	de	faktiske	
indbetalinger.	Årsagen	til	den	mangelfulde	debitorstyring	er	først	og	fremmest	manglende	overblik	og	
kapacitet	i	sekretariatet	i	den	periode,	hvor	sekretariatet	har	været	uden	daglig	ledelse.	Hensættelsen	
af	kr.	100.000	på	debitorer	indgik	ikke	i	foreningens	budget	for	2012.	
Projektstyring		
Danmarks	Biavlerforening	er	involveret	i	en	række	forskellige	biavlsfaglige	projekter.	Denne	
involvering	indebærer	–	udover	det	biavlsfaglige	arbejde	-	bl.a.	administration	og	finansiering	af	
projekterne.	På	basis	af	revisorattesterede	opgørelser	refunderes	foreningens	udgifter	normalt	
efterfølgende	af	projektsponsoren.	I	oktober	2012	har	foreningen	fået	afslag	fra	
NaturErhvervstyrelsen	på	refusion	af	udgifter	svarende	til	kr.	112.000.	Årsagen	er	ifølge	
NaturErhvervstyrelsen,	at	der	er	søgt	refusion	for	udgifter,	som	er	afholdt	udenfor	projektperioden,	og	
at	der	er	søgt	refusion	af	de	samme	udgifter	i	2	forskellige	projekter.	De	manglende	kr.	112.000	indgik	
i	foreningens	budget	for	2012.	De	2	berørte	projekter	er	•	Observationsbigårde	i	Europæisk	netværk	
•	Uddannelse	af	instruktører	og	erhvervsuddannelse	Begge	projekter	er	3-årige,	og	forløber	fra	1.	
september	2010	til	31.	august	2013.	Der	anmodes	normalt	om	refusion	for	ét	år	ad	gangen,	og	den	
berørte	projektperiode	går	fra	1.	september	2011	til	31.	august	2012.	Hverken	DBF’s	bestyrelse	eller	
foreningens	revisor	er	enig	i	NaturErhvervstyrelsens	afgørelse,	og	har	derfor	indsendt	en	klage	til	



Fødevareministeriets	Klagecenter.	Resultatet	af	klagens	behandling	foreligger	endnu	ikke.	Af	
forsigtighedshensyn	har	bestyrelsen	valgt	ikke	at	medtage	beløbet	i	regnskabet.	
Arven	efter	Erik	Paarup	Thomsen		
I	Tidsskrift	for	Biavl	10/2012	omtaltes,	at	Erik	Paarup	Thomsen	havde	testamenteret	kr.	300.000	til	
foreningen,	et	beløb	som	efter	fradrag	af	afgifter	blev	til	kr.	220.000.	Siden	da	har	DBF	–	efter	
ansøgning	-	opnået	boafgiftsfritagelse(arveafgiften),	og	hele	beløbet	på	kr.	300.000	er	således	overført	
til	en	særskilt	bankkonto.	Pengene	er	øremærket	til	uddannelse	og	rejser	i	forbindelse	med	
uddannelse.	Erik	Paarup	Thomsen	boede	i	Rødovre	og	var	medlem	af	Københavns	Amts	
Biavlerforening.	Han	interesserede	sig	meget	for	naturen,	ikke	mindst	for	botanik,	og	derigennem	også	
for	bier.	Danmarks	Biavlerforening	er	meget	taknemmelig	for	arven,	som	er	med	til	at	støtte	
foreningens	arbejde	for	biavlen	i	Danmark	–	til	gavn	for	mennesker	og	natur.	
Fagligt	udvalg		
Udvalget	består	af	Frank	Nielsen	(formand),	Arne	T.	Henriksen	og	Knud	Graaskov.	Tilknyttede	
medlemmer:	Klaus	Langschwager	og	Ivan	Nielsen.	Personale:	Flemming	Vejsnæs.	
Udvalget	har	ikke	været	så	aktiv	i	indeværende	år,	som	udvalget	ønsker.	Det	skyldes	især	de	
personalemæssige	forandringer	der	har	været	i	foreningen,	hvorfor	udvalget	har	valgt	at	være	
tilbageholdende.	
Observationsbigårdsprojektet	og	Århus	Universitet		
Observationsbigårdsprojektet	har	mange	facetter	og	aktiviteter,	som	omtales	i	nedenstående.	
Observationsbigårdsværterne	har	bl.a.	som	en	del	af	det	samarbejde	vi	har	med	Århus	Universitet	
regelmæssigt	leveret	virus	prøver	til	Århus	Universitet.	Disse	er	blevet	undersøgt	for	forskellige	virus.	
Data	er	også	brugt	som	en	vigtig	del	af	Roy	Francis	PhD	afhandling,	som	blev	afsluttet	i	efteråret.	Et	par	
stikord	fra	afhandlingen	viste	at	virus	udvikler	sig	i	løbet	af	sæsonen	i	bifamilierne,	selvom	de	bliver	
grundigt	behandlet.	Budskabet	er	at	varroa	skal	holdes	lavt	ellers	kommer	virus	ud	af	kontrol.	I	en	
anden	gruppe	af	bifamilier	var	der	behandlet	med	pesticider.	Selvom	pesticider	regnes	for	yderst	
effektive	så	man	den	samme	virus	udvikling	i	bifamilierne.	Det	samme	kunne	man	se	ved	de	
midetællinger,	der	blev	lavet	på	de	levende	bier.	Der	var	ingen	forskel	på	de	to	metoder.	Men	da	
tællingerne	blev	lavet	hver	måned,	kunne	man	også	se,	at	der	i	nogle	bigårde	lige	pludselig	skete	
voldsomme	opformeringer	af	varroa.	De	kan	næsten	kun	skyldes	reinvasion	af	varroa	fra	nabobigårde.	
Reinvasion	er	stadig	en	vigtig	faktor	ved	"mislykkede"	varroabehandlinger.	Læs	mere	om	Roys	
afhandling	i	vores	forsøgsrapport	som	udkommer	i	tidsskriftet	i	maj	måned.	
Honningmeteret	www.stadevægt.dk,	biavlernes	vejrudsigt,	kører	nu	på	5.	år.	Det	benyttes	af	biavlere	
til	at	se	dagens	vægtændring.	Mange	biavlere	bruger	i	dag	vægtændringerne,	som	kan	aflæses	på	de	
lokale	vægte	til	driftstekniske	beslutninger.	Det	være	sig	magasinpåsætning,	fodring	og	
varroabehandling.	Danmarks	Biavlerforening	har	nu	16	elektroniske	stadevægte,	herudover	er	der	
også	14	vægte	i	privat	ejendom.	Alle	vægtene	kan	følges	på	www.stadevægt.dk.	Vi	har	inviteret	vore	
nabolande	med	på	honningmeteret,	således	at	Norge	(37	vægte),	Sverige	(16	vægte)	og	Letland	(4)	
kan	ses.	Vi	vil	sandsynligvis	ikke	invitere	flere	lande	med	ind	på	honningmeteret,	da	det	desværre	har	
vist	sig	at	vores	software	udvikler	i	Tyskland	ikke	er	så	stabil	som	vi	gerne	så	det.	Således	var	
honningmeteret	nede	i	periode	i	starten	af	det	nye	år,	grundet	flytning	af	software	til	en	ny	server.	Vi	
vil	på	sigt	at	overveje	en	ny	løsning.	Mange	af	vægtene	er	også	ved	at	være	af	ældre	dato,	hvorfor	de	
skal	renoveres	og	opdateres.	Vi	må	også	erkende	at	nedbørsmålerne	på	vægtene	ikke	altid	fungerer	
lige	godt.	Vi	er	i	øjeblikket	i	dialog	med	producenten	for	at	finde	en	holdbar	løsning.	
Midetællegruppen		
Midetællegruppen	består	nu	af	104	biavlere,	der	frivilligt	leverer	midetællinger	op	til	3	gange	om	året.	
Midetællingerne	er	vigtige	for	os	i	forhold	til	en	vurdering	af	midetrykket.	Midetællingerne	giver	os	



vigtige	pejlinger	på	hvordan	varroatrykket	er	i	de	danske	bifamilier.	Se	forsøgsrapporten	ang.	årets	
midetællinger.	
Biernes	fødegrundlag		
Projektet	er	inspireret	af	Observationsbigårdsprojektet.	Det	udføres	af	Asger	Søgaard	Jørgensen	i	
samarbejde	med	observationsbigårdsværterne,	som	sætter	pollenfælder	på	bistaderne	regelmæssigt	i	
løbet	af	sæsonen.	Det	indsamlede	pollen	bestemmes	til	planteart	på	biinstituttet	i	Celle	i	Tyskland.	Ud	
fra	de	indsamlede	data	vurderes	det	hvilke	planter,	der	reelt	har	betydning	for	biernes	pollenforsyning	
gennem	sæsonen.	Projektet	og	foreløbige	resultater	er	præsenteret	på	en	udsendelse	i	LandTV.	Det	
har	dannet	baggrund	for	et	godt	samarbejde	med	Danmarks	Jægerforbund	i	deres	projekter	for	
fremme	af	markvildt	bestanden.	Danmarks	Biavlerforening	er	inviteret	til	at	medvirke	ved	dannelsen	
af	lokale	markvildtlaug,	som	kan	få	stor	lokal	indflydelse	kommende	lokale	naturplaner.	Der	har	i	
sæsonen	været	afholdt	5	møder	i	observationsbigårdene,	hvor	projektet	er	præsenteret	for	lokale	
biavlere.	Et	aktuelt	resultat	af	projektet	er	fundet	af	betydelige	mængder	pollen	fra	kartofler	i	nogle	
analyser.	Et	resultat,	der	kan	få	indflydelse	på	reglerne	for	anvendelse	af	det	farlige	pesticid	
Imidacloprid	til	behandling	af	læggekartofler.	
COLOSS		
Coloss-samarbejdet	er	blevet	en	international	succes.		I	øjeblikket	deltager	over	300	forskere	og	
rådgivere	fra	59	lande	i	dette	netværk.	Netværket	blev	dannet	for	en	årrække	siden	for	at	etablere	et	
netværk,	som	skulle	sætte	en	stopper	for	den	internationale	bidød.	Danmark	deltager	aktivt	med	bl.a.	
Per	Kryger	og	Annette	Bruun	Jensen.	Fra	Danmarks	Biavlerforening	deltager	Asger	Søgaard	Jørgensen	
omkring	emnet:	Biernes	fødegrundlag	og	Flemming	Vejsnæs	deltager	aktivt	i	etableringen	af	et	
internationalt	spørgeskema,	som	skal	ligge	til	grund	vurdering	og	årsagerne	til	de	internationale	tab.		
Netværket	er	et	godt	aktiv	for	Danmarks	Biavlerforening.	Det	betyder	at	vi	har	fået	et	interessant	
netværk	af	samarbejdspartnere	fra	hele	verden.	
Nordisk	Baltisk	Biråd		
Også	her	har	vi	et	meget	vigtigt	samarbejde,	hvor	konsulenter	fra	de	nordiske	lande	mødes	og	
udveksler	faglige	erfaringer.	Vi	har	blandt	andet	senest	samarbejdet	omkring	afprøvning	af	Mite	Away	
Quick	Strips.	
Honningkontrol		
Som	det	kan	læses	i	tidsskriftet	har	der	været	en	sag	om	fodring	af	bifamilier	i	sæsonen.	Kontrollen	er	
sket	på	baggrund	af	en	henvendelse	til	fødevarestyrelsens	rejsehold	angående	mistanke	om	fodring	af	
bifamilier	under	honningtræk.	Fødevarekontrollen	tager	sådanne	anmeldelser	alvorligt,	hvorfor	
bigårdene	blev	besøgt	og	honningen	sat	i	karantæne,	mens	honningprøverne	blev	analyseret.	
Resultatet	viste	sig	at	være	positiv,	hvorfor	honningen	ikke	må	bruges	til	menneskeligt	konsum.	
Fødevarestyrelsen	vil	i	de	kommende	år	sætte	ekstra	fokus	på	honning	og	evt.	foderrester	i	
honningen.		Vi	har	en	god	dialog	med	fødevarekontrollens	rejsehold.	Rejseholdet	kan	kontaktes	
anonymt,	såfremt	man	har	mistanke	om,	at	der	sker	fødevareforfalskninger	på	tlf.:	72	27	64	68.	
Danmarks	Biavlerforening	tager	klart	afstand	fra	overdreven	fodring	af	bifamilier,	hvorfra	der	høstes	
honning.	Man	bør	sikre	sig	ved	de	løbende	honningfratagninger,	at	bierne	stadig	har	så	rigeligt	med	
forsyninger	til	at	de	også	kan	klare	perioder	uden	træk.	
Honningkvalitet	og	pollen	analyse		
Der	laves	løbende	honningkontrol	og	pollenanalyser	i	løbet	af	sæsonen.	Antallet	i	2012	er	dog	lavere	
end	normalt,	da	et	meget	stort	antal	honninger	blev	analyseret	i	forbindelse	med	honningfestivalen	i	
Kolding	i	2011.	
Sygdomstolerence	projektet	og	Test	af	brugsdronninger	
Vores	sygdomstolerenceprojekt	og	test	af	brugsdronninger	prioriteres	stadig	meget	højt,	da	vi	



vurderer,	at	disse	projekter	er	medvirkende	til	at	styrke	de	avlsmæssige	mål	hos	vores	danske	
honningbier.	Vi	er	stadig	overbeviste	om,	at	dronninger	lavet	i	Danmark,	af	danske	dronningeavlere,	
efter	danske	avlskriterier	er	de	bedste	dronninger	til	en	god,	sikker	og	sund	dansk	bestand	og	dermed	
honningproduktion.	
Læsø	-	den	brune	bi		
Sameksistensmodellen,	hvor	der	kun	er	et	begrænset	parringsområde	på	øens	østside	kører	stadig.	
Det	er	en	besværlig	model	for	biavlerne	i	dagligdagen.	Det	snævre	udvalg	af	dronninger,	udvalgt	på	
baggrund	af	genetiske	analyser,	har	resulteret	i	begyndende	indavlsproblemer	med	den	brune	bi.	Det	
er	en	almindelig	konsekvens	af	et	snævert	avlsarbejde.	Danmarks	Biavlerforening	har	altid	ment	at	
den	oprindelige	fredning	var	den	rigtige	måde	at	bevare	den	genetiske	variation	hos	den	brune	Læsø	
bi.	
Neonikotinoider	
Denne	gruppe	af	plantebeskyttelsesmidler	har	i	en	længere	årrække	været	mistænkt	for	at	skade	bier.	
I	1994	begyndte	franske	landmænd,	at	bejdse	solsikkefrø	med	imidacloprid.	Samme	år	oplevede	
biavlerne	store	skader	på	bifamilierne,	og	mistanken	blev	straks	rettet	mod	bejdsemidlet.	Da	brugen	af	
midlet	blev	forbudt,	forsvandt	de	store	bitab.	I	2008	oplevede	tyske	biavlere	i	delstaten	Baden-
Württemberg	kæmpe	skader	på	deres	bifamilier.	Syv	hundrede	biavlere	fik	skadet	tilsammen	godt	
11.000	bifamilier,	som	følge	af	et	andet	neonikotinoid,	clothianidin.	Årsagen	til	de	store	skader	var,	at	
bejdsningen	af	majsfrø	med	clothianidin	blev	forkert	udført,	hvorved	udsæden	afgav	alt	for	store	
mængder	bejdsestøv,	som	bierne	kom	i	direkte	kontakt	med.	Der	er	i	årenes	løb	udført	en	del	
undersøgelser	omkring	neonikotinoidernes	indvirkning	på	bier.	De	skader,	som	neonikotinoiderne	
påfører	bierne,	er	bl.a.	svækket	immunforsvar	og	deraf	følgende	øgede	modtagelighed	over	for	
sygdomme,	adfærdsforandringer	og	forringet	orienteringsevne.	EU-Kommissionen	har	bedt	EFSA	(den	
europæiske	fødevaresikkerhedsautoritet)	om	at	gennemgå	al	eksisterende	litteratur	om	
neonikotinoider	og	bier.	I	midten	af	januar	2013	udkom	tre	rapporter	fra	EFSA,	og	den	overordnede	
konklusion	var,	at:	neonikotinoiderne	kan	genfindes	i	nektar	og	pollen,	hvorfor	det	anbefales,	at	
midlerne	kun	anvendes	i	afgrøder,	som	ikke	er	attraktive	for	bier	der	er	indikeret	en	risiko	i	
forbindelse	med,	at	bier	kommer	i	kontakt	med	bejdsestøv	bier,	som	via	guttationsvand	fra	bejdset	
majs	kommer	i	kontakt	med	thiamethoxam,	skades	Disse	konklusioner	har	fået	EU-Kommissionen	til	
at	foreslå,	at	udsæd	bejdset	med	tre	neonikotinoider	(clothianidin,	imidacloprid	og	thiamethoxam)	
bliver	omfattet	af	et	midlertidigt	forbud	i	2	år	(både	salg	og	anvendelse),	som	skal	træde	i	kraft	1.	juli	
2013.	Det	er	et	forslag,	som	DBF	hilser	velkomment.	Desuden	ønsker	Kommissionen,	at	det	kun	er	
tilladt	at	anvende	de	tre	neonikotinoider	på	afgrøder,	som	ikke	er	attraktive	for	bier.	Som	eksempler	
på	ikke-attraktive	planter	nævnes	sukkerroer	og	kartofler.		I	Danmark	er	det	tilladt	at	neonikotinoid-
bejdse	læggekartofler	under	selve	lægningen.	Som	nævnt	ovenfor	under	Biernes	Fødegrundlag	er	der	
konstateret	pollen	fra	kartoffel	i	pollenprøver	fra	Danmarks	Biavlerforenings	observationsbigårde.	Så	
selv	om	kartoffel	normalt	ikke	regnes	for	en	attraktiv	biplante,	så	henter	bier	alligevel	pollen	herfra.	
Disse	resultater	har	Danmarks	Biavlerforening	sendt	til	Miljøstyrelsen	og	EFSA.	Kommissionens	
forslag	er	nu	sendt	til	behandling	i	Europarådet,	og	en	endelig	afgørelse	forventes	at	foreligge	ultimo	
februar	2013.	Problematikken	omkring	neonikotinoiderne	har	fået	stor	medieopmærksomhed.	
Således	har	der	været	flere	indslag	i	både	de	skrevne	og	talte	medier.	
Økologisk	biavl		
Den	særligt	strenge	danske	fortolkning	af	EU-bestemmelserne	om	afstanden	fra	en	økologisk	bigård	til	
konventionelt	dyrkede	marker	gør	økologisk	biavl	stort	set	umuligt	i	Danmark.	Det	er	på	mange	måder	
en	urimelig	situation,	som	DBF's	faglige	udvalg	forsøger	at	ændre.	Hvornår	(og	om)	det	lykkes,	må	
tiden	vise,	men	vi	forsøger	at	påvirke	interessenter	og	beslutningstagere	på	alle	niveauer	i	en	retning,	



hvor	det	bliver	muligt	at	drive	økologisk	biavl	i	Danmark	med	udgangspunkt	i	godkendte	økologiske	
bedrifter	og	uberørte	naturområder.	Forbrugernes	tillid	til	økologisk	fødevareproduktion	er	der	ingen,	
som	ønsker	at	sætte	på	spil,	men	det	er	temmelig	absurd,	at	store	mængder	udenlandsk	økologisk	
honning	-	produceret	under	helt	andre	og	lempeligere	bestemmelser	end	de	danske	-	finder	vej	til	
danske	forbrugere,	uden	at	landets	egne	biavlere	har	mulighed	for	at	være	med.	
Markedsføringsudvalget		
Markedsføringsudvalgets	arbejde	i	2012	har	været	præget	af,	at	der	ikke	har	været	en	daglig	leder	
eller	medarbejder	ressourcer	i	sekretariatet	i	fuldt	omfang.	
Især	arbejdet	med	etiketter	har	været	en	væsentlig	opgave	i	2012,	idet	udvalget	har	prøvet	at	
imødekommende	en	stigende	efterspørgsel	fra	medlemmerne	om	at	måtte	bruge	egne	etiketter	og	
samtidig	på	etiketterne	bruge	DBF’s	logo	og	fortsat	være	dækket	af	ansvarsforsikringen	i	DBF.	
Udvalget	er	nået	langt	med	hensyn	til	regler	for	udformning	m.v.	–	men	mangler	endnu	en	praktisk	
afprøvning.	
Arbejdet	med	at	arrangere	honningfestivalen	2013	er	i	gang.	Det	er	bestemt,	at	festivalen	skal	holdes	i	
Jesperhus	Blomsterpark,	hvilket	giver	mulighed	for	en	række	nye	tiltag.	Placeringen	vil	især	være	
attraktiv	for	familier	med	børn,	der	kan	overnatte	på	feriestedet.	Festivalen	bliver	for	første	gang	
afviklet	over	to	dage	med	en	blanding	af	stande,	foredrag,	faglige	ekskursioner	med	mere.	Udvalget	har	
udarbejdet	et	nyt	koncept	for	festivalen,	hvor	bestyrelsen	har	ansvaret	for	opgaverne	i	samarbejde	
med	de	lokale	biavlerforeninger.	
»Honning	&	Jordbærdag«	bliver	afviklet	den	sidste	lørdag	i	juni.	Det	skete	også	i	2012,	hvor	der	var	
god	opbakning	til	dagen	fra	lokalforeninger	over	hele	landet.	Danmarks	Biavlerforening	støttede	op	
med	beklædning,	plakater	og	pressemeddelelser.	Næsten	100	arrangementer	blev	arrangeret	over	
hele	landet.	Arrangementet	gentages	igen	i	2013.	
Markedsføringsudvalget	har	lagt	mange	kræfter	i	at	genskabe	sensorik	gruppen	–	idet	Danmarks	
Biavlerforening	har	fået	en	opfordring	til	at	deltage	i	Danish	International	Food	Contest	ved	at	kåre	
Danmarks	bedste	honning	i	forbindelse	med	udstillingen.	Vi	har	i	november	haft	to	
udvalgsmedlemmer	med	på	udstillingen	for	at	vurdere	mulighederne.	Udvalget	har	endnu	ikke	taget	
stilling	til,	om	Danmarks	Biavlerforening	bør	deltage	i	arrangementet.	
Omsætningen	i	webshoppen,	herunder	salget	af	etiketter,	har	været	vigende	i	forhold	til	2011,	hvilket	
nok	er	forårsaget	af	en	relativ	dårlig	honninghøst	i	2012.	Uddannelsesudvalget	Uddannelsesudvalget:	
Jan	Sæther,	Benny	Gade,	Bente	Gaarde	Christensen.	
Uddannelsesudvalget		
Udvalget	har	igen	år	haft	meget	lille	aktivitet,	som	bl.a.	afspejler	at	uddannelsesudvalget	ikke	har	
nogen	konsulent	tilknyttet,	og	alt	arbejdet	derfor	tilfalder	udvalgets	medlemmer,	som	dels	har	deres	
daglige	arbejde,	dels	deres	arbejde	i	de	respektive	lokalforeninger	samt	at	nogle	medlemmer	er	travlt	
beskæftiget	i	andre	udvalg.			
Basiskursus	i	Biavl		
Uddannelsesudvalget	har	været	inviteret	til	det	afsluttende	møde	omkring	NaturErhvervstyrelsens	
Basiskursus	i	Biavl.			Basiskursus	i	Biavl	skulle	have	været	afholdt	i	slutningen	af	2012,	men	blev	aflyst	
pga.	for	lille	tilmelding.		Første	del	af	Basiskurset	blev	gennemført	25.	jan.	2013	med	11	kursister	og	
anden	del	blev	afholdt	2.	marts	2013.	
Uddannelsesvideoer	
Uddannelsesudvalget	havde	foreslået	udarbejdelse	af	to	forskellige	typer	af	videoer.		1)	Seks	korte	
videoer,	der	skal	kunne	være	en	repetition	for	kursister,	der	har	været	på	begynderkursus	i	
lokalforeningerne.	Skal	dels	kunne	fungere	som	selvstudium	for	nye	biavlere	der	ikke	har	mulighed	for	
at	komme	på	begynderkursus,	og	som	repetition	for	begyndere,	der	har	deltaget	i	et	begynderkursus.	



2)	30	korte	årstidsaktuelle	videoer,	der	skal	være	til	inspiration	og	instruktion	af	biavlere	i	årets	løb.	
Videoerne	skulle	formidle	såvel	praktiske	som	teoretiske	emner	med	relevans	for	biavlere.	
NaturErhvervsstyrelsen	bevilgede	400.000	kr.	til	projektet,	som	skulle	gennemføres	af	de	5	
biavlerforeninger	i	2012.	Der	blev	i	4.	kvartal	2012	nedsat	en	hurtigarbejdende	komité,	der	skulle	få	
projektet	kørt	igennem.	Bl.a.	på	grund	af	manglende	ansvarsplacering	og	projektstyring	lykkedes	det	
ikke	at	gennemføre	projektet.			
Demonstrationstavler	til	begynderundervisning		
For	at	underviserne	på	begynderkurserne	kan	vise,	hvordan	bierne	udbygger	tavlerne	i	et	magasin,	og	
kursisterne	hurtigere	kan	få	et	indtryk	af	de	forskellige	tavletyper	og	deres	indbyrdes	placering,	er	der	
blevet	produceret	70	sæt	demonstrationstavler	(billeder	af	10	tavler	fotograferet	fra	hver	side),	og	
disse	fotos	er	blevet	monteret	på	plader,	der	gør	det	nemt	at	montere	dem	i	NM	rammer.		DBF	har	
bevilget	et	tilskud,	så	at	alle	lokalforeninger	kan	rekvirere	et	sæt	for	500	kr.		Lokalforeningerne	skal	
selv	montere	fotos	i	rammer	og	investere	i	et	magasin	NM.	Demonstrationstavlerne	blev	udsolgt	i	
primo	2012.			
Kursusaktivitet		
Med	det	formål	at	skabe	en	større	event,	hvor	der	blev	mulighed	for	at	samle	flere	biavlere	end	
sædvanligt,	har	vi	i	år	planlagt	at	afholde	Kursus	for	yngre	biavlere,	Pædagogisk	kursus	for	
instruktører,	Dansk	biavlskonference	samt	Generalforsamlingen	samme	sted	i	samme	weekend	i	
marts.	
KURSUS	FOR	YNGRE	BIAVLERE	skal	økonomisk	hvile	i	sig	selv,	og	afvikles	med	frivillig	hjælp	af	DBF’s	
mere	erfarne	biavlere.		Vi	havde	den	glæde	i	2012	at	sprænge	alle	tidligere	rammer,	og	afholde	kursus	
for	40	biavlere,	og	det	ser	ud	til	at	der	er	et	lige	så	stort	behov	for	kurset	i	2013.		Tak	til	Asger	Søgaard	
Jørgensen,	Klaus	Langschwager,	Eigil	Holm,	Flemming	Vejsnæs,	Jan	Sæther	og	Robert	Kastrup,	Helle	
Theodorsen	og	Inge	Lise	Balken	for	hjælpen.	Uddannelsesudvalget	anbefaler	at	man	fortsætter	med	
det	store	”Kursus	for	yngre	biavlere”	i	forbindelse	med	generalforsamlingen,	men	også	afholder	
mindre	endagskurser	rundt	omkring	i	Danmark,	
PÆDAGOGISK	KURSUS	FOR	INSTRUKTØRER	fortsætter	på	3	og	dermed	sidste	år.		Kurset	dækkes	
økonomisk	af	bevilling	fra	EU	Honningprogrammidlerne.	I	år	har	vi	valgt	at	afholde	kurserne	i	
Roskilde,	Herning	og	Støvring	for	at	sprede	undervisningstilbuddene	ud	over	landet.,	Der	har	været	
tilknyttet	to	eksterne	undervisere,	og	på	de	sidste	2	kurser	har	vi	yderligere	indlagt	undervisning	med	
3	biavlere,	for	at	gøre	kurset	endnu	mere	relevant	for	undervisningen	i	lokalforeningerne.	Ved	at	flytte	
kurserne	ud	i	lokalområderne,	har	vi	opnå	en	besparelse	da	vi	ikke	skulle	bruge	penge	på	overnatning	
til	kursisterne.	En	besparelse	som	dog	nærmest	er	gået	lige	op	med	øgede	omkostninger	for	den	
eksterne	undervisning.	Tak	til	Benny	Gade,	Peter	Bartholdy	og	Jan	Sæther	for	hjælpen.	De	
pædagogiske	kurser	ophører,	da	der	ikke	er	bevilget	flere	midler.			Uddannelsesudvalget	anbefaler	at	
DBF	fortsætter	med	at	tilbyde	lokalforeningerne	kurser	i	undervisning	og	kommunikation.	For	at	gøre	
kurserne	billigere	anbefales	det	at	udbyde	kurserne	forskellige	steder	i	landet,	og	som	endagskurser,	
og	uden	eksterne	undervisere.	
DANSK	BIAVLSKONFERENCE	afholdes	i	16.	marts	2013	på	Dalum	Landbrugsskole,	med	workshop	
fredag,	og	en	række	interessante	og	varierede	foredrag	lørdag.	Uddannelsesudvalget	anbefaler	at	man	
udbygger	biavlskonferencen	med	mange	forskellige	tiltag,	bl.a.	flere	udstillere	og	flere	måder	at	
henvende	sig	til	deltagerne,	så	biavlskonferencen	kan	appellere	til	en	større	del	af	DBF’s	medlemmer,	
Biavlskonferencen	anbefales	til	at	blive	udviklet	til	”arrangementet”	hvor	DBF’s	medlemmer	mødes	en	
gang	om	året,	og	hvor	det	ikke	som	nu	er	2,5	%	af	vores	medlemmer	der	komme,	men	at	vi	stiler	mod	
at	10	måske	20	%	af	vores	medlemmer	mødes	hvert	år.		Hvilken	herlig	summen	det	ville	
afstedkomme!		



Medieudvalget		
Udvalget	består	af	Benny	Gade	(formand),	Arne	T.	Henriksen,	Knud	Graaskov,	Keld	Andresen	og	Anne	
Marie	Bjerg.	Keld	Andresen	har	ønsket	at	udtræde	af	udvalget	pr.	februar	2013.	
Tidsskrift	for	Biavl		
Udvalget	har	i	det	forløbne	år	især	haft	fokus	på	Tidsskrift	for	Biavl.	Udvalget	har	haft	møde	med	en	
bladudviklingskonsulent	for	at	få	ideer	til,	hvordan	bladet	kan	udvikles.	Det	har	vi	løbende	arbejdet	
med	gennem	2012	og	har	nu	et	blad	på	det	niveau,	vi	ønsker.	Format	og	udseende	er	hovedsageligt	
fastholdt,	da	det	vurderes	at	være	en	del	af	foreningens	samlede	»brand«.	Redaktionelt	er	der	sket	
ændringer	i	retning	af	mere	brugerrettet	indhold,	mere	petit-stof,	men	stadig	med	fagligt	indhold	som	
et	drivende	omdrejningspunkt.	Som	noget	nyt	bliver	der	under	medieudvalget	nedsat	en	
redaktionsgruppe	på	knap	20	personer,	der	refererer	direkte	til	redaktør	Rolf	Thulstrup	Theurkauf.	
Målet	er	at	få	mere	og	bedre	indlæg	til	bladet	leveret	i	en	konstant	strøm.	Det	skal	aflaste	redaktørens	
arbejde	med	bladet.	Af	tryktekniske	grunde	har	vi	fra	nytår	skåret	en	centimeter	af	højden	på	bladet.	
Det	er	sket	for	at	udnytte	papiret	bedre	og	dermed	spare	trykudgifter.	
Porto		
Den	1.	august	2011	omlagde	PostDanmark	ordningen	for	magasinpost	hvilket	betød	en	markant	
højere	udgift	til	omdeling	af	Tidsskrift	for	Biavl.	Det	voksende	medlemstal	gør	til	gengæld,	at	det	er	
lykkedes	at	opnå	en	mindre	mængderabat	i	2012.	Priserne	de	forløbne	år	ser	således	ud:	
		
År	 Samlet	pris	Antal	blade	Stykpris	
2010	242.376	kr	45.748	 5,30	kr	
2011	357.046	kr	48.433	 7,37	kr	
2012	362.878	kr	51.581	 7,04	kr	
		
Foreningen	søger	hvert	år	distributionsstøtte	hos	Bladpuljen	under	Kulturministeriet,	men	ind	til	nu	
har	det	været	forgæves.	Derfor	er	vi	stadigt	presset	på	distributions-omkostningerne.	
www.biavl.dk		
Hjemmesiden	www.biavl.dk	gik	i	luften	med	nyt	udseende	umiddelbart	efter	seneste	
generalforsamling.	Hjemmesiden	er	i	årets	løb	udvidet	med	en	fast	gruppe	på	bloggere,	der	beretter	
om	deres	arbejde	med	bierne.	Blandt	bloggerne	er	også	foreningens	egen	konsulent	og	webmaster,	
Flemming	Vejsnæs.	
Danmarks	Biavlerforening	driver	flere	hjemmesider.	Vi	har	haft	problemer	med	hackere	på	blandt	
andet	biplanter.dk	samt	honningfestival.dk.	Sidstnævnte	er	blevet	hacket	to	gange	i	det	forløbne	år.	Nu	
er	begge	hjemmesider	rensede	og	opdaterede,	og	dermed	håber	vi,	at	vi	er	kommet	problemet	til	livs.	
Ud	over	blad	og	hjemmeside	har	redaktøren	også	leveret	artikler	til	andre	medier.	Der	er	blandt	andet	
leveret	to	artikler	til	Dansk	Skovforenings	tidsskrift	SKOVEN	med	en	opfordring	til	skovejerne	om	at	
lade	biavlere	opstille	bigårde	i	skoven	til	gavn	for	begge	parter,	da	det	vil	sikre	bestøvningen,	bedre	
fødegrundlag	for	vildtet	samt	sikring	af	biodiversitet.	Desuden	er,	er	lavet	Inspirationsark	til	
Videncenter	for	Landbrug	om,	hvordan	landmændene	kan	hjælpe	bierne;	bivenlig	beplantning	og	
agtpågivenhed	i	forbindelse	med	marksprøjtning.	Endelig	har	udvalget	også	bidraget	til	et	nyt	hæfte	
udgivet	af	Økologisk	Landsforening,	der	fortæller	om,	hvordan	økologiske	jordbrugere	sikrer	større	
biodiversitet	på	deres	jorde	–	blandt	andet	ved	at	sikre	leveforholdene	for	vilde	bier	og	for	
honningbier.	



Bestyrelsens	afsluttende	bemærkninger	Tak	til	EU	og	Fødevareministeriet	for	finansiel	støtte	til	
projekterne:	•	Observationsbigårde	i	Europæisk	netværk	•	Uddannelse	af	instruktører	og	
erhvervsuddannelse	
Endvidere	tak	til	Promilleafgiftsfonden	og	Body	Shop	for	støtte	til	projektet	•	Biernes	fødegrundlag	
Og	til	slut	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.	
	


