
Beretning 2011 
2011	blev	det	første	år	med	fokus	på	DBF`s	Vision	frem	til	2016:	
1.	Danmarks	Biavlerforening	er	anerkendt	som	den	dagsordensættende	organisation	for	biavlen	i	
Danmark.		
2.	Medlemstallet	er	5000	og	stigende.		
3.	Foreningen	har	et	udbygget	og	aktivt	uddannelses-	og	oplysningsprogram	samt	genererer	og	
formidler	forskningsresultater.	
4.	Danmarks	Biavlerforening	understøtter	både	traditionel	og	innovativ	anvendelse	af	bierne	og	deres	
produkter.	Realisering	af	Visionen	er	underbygget	af	mange	projekter	og	aktiviteter,	som	de	sidste	2	
formandsmøder	har	bidraget	til.	Faglig	kompetence,	handekraft,	åbenhed	og	samarbejde	er	afgørende	
for	succes.	Det	bestræber	vi	os	på	at	leve	op	til	hver	dag.	I	2011	er	biernes	vilkår	og	ikke	mindst	
honningbiens	betydning	blevet	mere	synlige	i	pressen,	og	mange	danskere	er	blevet	opmærksomme	
på	biernes	vitale	betydning	for	bestøvningen	af	både	kulturplanter	og	planterne	i	den	danske	natur.		
Danmarks	Biavlerforening	har	bidraget	hertil	ikke	mindst	via	lokalforeningernes	mange	artikler	og	
anden	omtale	i	lokalpressen.	
	
Vi	oplever	hvert	år,	hvor	meget	bierne	er	trængt	i	det	danske	kulturlandskab.	Antallet	af	registrerede	
biforgiftninger	er	reduceret,	men	forskningen	i	kølvandet	på	CCD	har	rejst	usikkerhed	om	betydningen	
af	kaskadeeffekter,	og	aktuelt	udgør	GMO	en	trussel	for	honningafsætningen.	Vi	vil	de	kommende	år	
fortsætte	med	at	presse	på	og	bestræber	os	på	at	gøre	det	mere	effektivt	med	1	stemme	fra	biavlen.	De	
alvorlige	problemstillinger	understreger	behovet	for	1	samlet,	synlig	og	slagkraftig	biavlerforening,	
der	kan	træffe	kvalificerede	og	hurtige	beslutninger.	Næsten	alle	andre	faglige	organisationer	har	for	
længst	skabt	1	fælles	organisation.		Behovet	for	1	forening	har	været	beskrevet	og	omtalt	i	mange	
sammenhænge	de	sidste	3	år	og	er	en	del	af	vores	Strategi.	Udviklingen	mod	1	forening	gik	stærkt	i	
2011	og	det	fortsætter.	Vi	har	holdt	møder	med	bestyrelserne	for	EB	og	DAF	af	1921	og	det	har	vi	
oplevet	som	meget	konstruktivt	og	positivt.	Vi	arbejder	nu	på	at	finde	en	fusionsmodel,	der	
tilfredsstiller	alle	parter.	”Alle	biavlere	er	jo	enige	om	95	%	”,	så	det	bør	ikke	være	så	svært.	I	mange	
sammenhænge	har	vi	også	talt	med	ledelserne	for	DBL	og	SDE	om	det	samme	emne	og	gjort	det	i	lyset	
af	den	markant	øgede	gensidige	tillid,	der	er	opnået	de	seneste	år.	Der	er	bevægelse.	Vi	bør	hurtigt	
forene	kræfterne	og	sammen	udadtil	tale	biernes	og	biavlens	sag.	Der	er	hårdt	brug	for	det.	Vi	er	blevet	
flere	biavlere.	Vi	har	dermed	bidraget	et	lille	nøk	til	bedre	bestøvning	i	kraft	af,	at	vi	nu	er	ca.	16	%	
flere	medlemmer	end	for	2	år	siden.	Det	er	en	del	at	Strategien	at	uddanne	flere	biavlere	og	uddanne	
bedre.	Baggrunden	for	succesen	er	sandsynligvis	en	blanding	af	en	generel	øget	interesse	for	naturen	
og	forståelse	for	biernes	betydning,	som	nævnt	øget	presse	omtale,	og	ikke	mindst	aktiviteterne	i	
lokalforeningerne,	der	yder	en	stor	indsats.	Lad	os	endelig	fortsætte	ad	det	spor	-	og	få	alle	
lokalforeningerne	med.	Lad	os	hjælpes	ad	med	det.	Uddannelse	har	Danmarks	Biavlerforening	tilbudt	i	
mange	år,	og	den	udvikler	sig	hele	tiden.	I	2011	har	det	indledende	arbejde	med	etableringen	af	en	
egentlig	biavleruddannelse	fyldt	meget.	Et	arbejde	der	gennemføres	i	et	samarbejde	mellem	
NaturErhverv,	alle	biavlerorganisationer	og	Dalum	Landbrugsskole.	Financieringen	kommer	fra	”Grøn	
vækst”-	midlerne.	Uddannelsen	bliver	en	overbygning	på	de	uddannelser,	som	lokalforeningerne	
gennemfører.	Målgruppen	er	biavlere	med	mindst	3	års	erfaring	som	biavlere.	Uddannelsen	forventes	
tilbudt	første	gang	i	efteråret	2012	på	Dalum	Landbrugsskole.	Dette	første	skridt	bliver	på	ca.	37	timer	
fordelt	over	2-3	weekends.	Hensigten	er	at	bygge	videre	på	kurset	baseret	på	de	erfaringer,	der	gøres.	
Det	er	nyt	og	meget	spændende.	Uddannelsen	kan	bidrage	væsentligt	til	at	give	et	løft	til	dansk	biavl.	
På	mødet	med	fødevareminister	Henrik	Høgh	i	2011	drøftedes	3	emner,	som	også	er	emner	på	



Binævnets	møder:	Biernes	fødegrundlag,	Økologisk	honning	og	midler	til	en	udvidet	
biavleruddannelse.	Biernes	fødegrundlag	indgår	i	ministeriets	Biavlsstrategi.	Vi	fik	mulighed	for	
sammen	med	Danmarks	Jægerforbund	at	udarbejde	forslag	til	justeringer	af	eksisterende	regler	for	
randzoner,	vildtstriber	og	vedvarende	græsarealer	samt	udarbejde	forslag	til	gode	frøblandinger	for	
både	vildtet	og	bierne.	Der	er	meget	stort	sammenfald	i	de	planter	der	gavner	både	vildtet	og	bierne.	
Forslagene	blev	godt	modtaget	i	Fødevareministeriet.	I	ministeriet	arbejdes	der	nu	og	i	den	kommende	
tid	med	den	nye	lovgivning	på	dette	område,	og	vi	forventer	at	vores	bidrag	kommer	til	at	præge	den	
kommende	bekendtgørelse	om	de	op	mod	50.000	ha	bredzoner	ved	vandløb	og	søer,	så	de	store	
arealer	kommer	til	at	spille	en	afgørende	og	positiv	rolle	for	både	bier	og	vildt.	Vi	holder	øje	med	
lovgivningen	når	den	sendes	i	høring,	og	vil	gøre	alt	hvad	vi	kan	for	at	holde	fanen	højt	for	bierne.	
Forskellig	tolkning	af	reglerne	for	Økologisk	honning	indenfor	EU	blev	første	gang	rejst	i	Binævnet,	og	
vi	påtog	os	opgaven	med	at	undersøge	forholdene	nærmere.	Det	har	været	omfattende	og	tungt.	Mødet	
med	ministeren	viste	os	vejen	til	at	komme	videre.	Det	er	sandsynligt,	at	der	kommer	et	resultat	i	
2012.	Tilbud	om	videregående	uddannelse,	som	de	5	biavlerforeninger	har	arbejdet	på,	mødte	klar	
opbakning	hos	ministeren.	På	et	møde	i	2012	med	fødevareminister	Mette	Gjerskov	blev	opbakningen	
til	biavlen	fuldt	ud	bekræftet.	Vi	blev	dog	forberedt	på,	at	biavlen	næppe	kunne	undgå	sparekniven.	
Det	holdt	stik,	men	nu	bidrager	vi	til	at	udnytte	de	bevilgede	midler	så	effektivt	som	muligt.	Et	spinoff	
af	samarbejdet	med	Danmarks	Jægerforbund	er,	at	DBF	nu	indgår	i	gruppen	af	grønne	organisationer	
sammen	med	Danmarks	Naturfredningsforening	,	Dansk	Ornitologisk	Forening	og	Danmarks	
Jægerforbund	om	at	få	produceret	frøblandinger,	som	er	specielt	velegnede	for	naturen,	bierne	og	
vildtet,	uanset	hvilken	type	biotop	en	lodsejer	kan	finde	plads	til	at	så	frøene	ud	på.	Formandsmødet	er	
et	meget	væsentligt	forum	for	videreudviklingen	af	Danmarks	Biavlerforening.	På	mødet	i	2011	blev	
der	arbejdet	målrettet	på	at	supplere	de	konkrete	aktiviteter	til	realisering	af	vores	Vision.	Det	var	
spændende,	og	det	resulterede	i	vigtige	og	realistiske	forslag.	Tak	for	indsatsen.	Steen	Fogde	viste	stor	
erfaring	med	at	styre	forløbet.	Afsætningen	af	honning	har	været	lidt	mere	stabilt	i	2011	end	i	de	
foregående	ca.	3	år,	men	prisen	til	grossist	er	på	ca.	verdensmarkedsniveau	for	honning	af	god	kvalitet.	
Niveauet	er	i	størrelsesordenen	20-22	kr./kg.	De	biavlere,	der	selv	sælger	deres	honning	sælger	typisk	
til	priser	i	størrelsesordene	60	–	70	kr./kg	på	glas/dåse.	Vi	har	et	godt	samarbejde	med	det	største	
grossistled	bl.a.	med	at	værne	om	kvaliteten	af	dansk	honning,	og	vi	gør,	hvad	vi	kan	for	at	bidrage	til	
salg	af	mere	dansk	honning.	Således	har	vi	nu	fået	en	ny	aftale	og	kontrakt	med	Jacobsen	A/S	om	
brugen	af	DBF`s	logo.	En	aftale,	der	tilfredsstiller	begge	parter,	og	med	forventninger	om,	at	Jacobsen	
vil	sælge	mere	honning	fra	danske	biavlere.	Det	er	vitalt	at	værne	om	kvaliteten	af	dansk	honning.	Vi	
udtager	stikprøver,	og	der	er	skabt	klare	regler	for	håndtering	af	mistanke	om	salg	af	honning	baseret	
på	fodring.	Kontrollen	skal	give	kunderne	øget	sikkerhed	for,	at	dansk	honning	er	prisen	værd.	Alle	
danske	biavlere	har	et	stort	medansvar	for	at	værne	om	honningkvaliteten.	Bestyrelsen.	
Bestyrelsesarbejdet	blev	tilført	en	professionel	dimension	i	forbindelse	med	udarbejdelsen	af	
strategiplanen	og	efterfølgende	ansættelse	af	en	direktør.	Der	er	samtidig	lagt	vægt	på,	at	
bestyrelsesmedlemmerne	deltager	aktivt	i	DBF`s	innovative	processer	samt	konkrete	projekter	
sammen	med	vort	personale.	Det	er	blevet	muligt	qua	vores	flittige	brug	af	bestyrelsens	del	af	Forum	
på	biavl.dk,	hvor	også	personalet	spiller	med.		Det	har	fungeret	nu	i	2½	år	og	giver	gode	muligheder	
for	bedre	og	hurtigere	beslutninger.		De	2	”roller”	for	bestyrelsesmedlemmerne	har	både	gjort	
bestyrelsesarbejdet	mere	udfordrende	og	mere	interessant.	
	
Personale	
I	2011	var	den	markante	begivenhed,	at	Asger	Søgaard	Jørgensen	gik	på	pension,	men	Asger	er	fortsat	
tilknyttet	DBF	som	deltidskonsulent	på	specifikke	projekter.	Mange	års	oparbejdet	viden	og	erfaring	



bliver	brugt.	Steen	Fogde	blev	ansat	som	direktør	og	har	nu	virket	i	DBF	siden	april	2011.	Steen	trives	i	
jobbet,	og	personale	og	medlemmerne	trives	med	Steen.	Der	er	skabt	en	match	med	god	synergi.	Steen	
Fogde	har	allerede	repræsenteret	DBF	i	mange	sammenhænge	både	internt,	nationalt	og	
internationalt	samt	spillet	en	væsentlig	rolle	i	forbindelse	med	aktiviteterne	for	at	skabe	1	fælles	
biavlerforening	samt	den	nye	biavleruddannelse.	Det	er	en	evig	opgave	dagligt	at	styre	en	rimelig	
balance	mellem	opgavemængden	og	de	timer/økonomi,	der	er	til	rådighed.	Det	kniber	gevaldigt,	men	
er	sandsynligvis	en	del	af	vilkårene	i	en	udadvendt	og	innovativt	orienteret	forening.		Vi	må	hjælpe	
hinanden	med	at	prioritere.	
	
Vedtægterne	
I	lyset	af	Strategiarbejdet	var	det	hensigten	at	justere	vedtægterne	i	2011,	men	det	blev	efterfølgende	
fravalgt,	fordi	der	ikke	var	oplagt	behov.	Vedtægterne	er	fortsat	dækkende	for	styringen	af	Danmarks	
Biavlerforening.	Projekter.	Danmarks	Biavlerforening	gennemfører	selv	eller	deltager	sammen	med	
andre	i	en	række	projekter,	som	omtales	i	beretningen	under	de	respektive	udvalg.	
	
Økonomi	
2011	har	resulteret	i	et	stort	og	helt	uacceptabelt	underskud	på	driften	på	418.000	kr.	Både	direktøren	
og	bestyrelsen	var	helt	indtil	starten	af	2012	overbeviste	om,	at	året	ville	ende	med	en	balance	lige	
omkring	nul.	
Hvordan	har	det	kunnet	lade	sig	gøre,	uden	at	vi	har	kunnet	forudse	det?	Det	der	har	ramt	os	i	
økonomistyringen	har	været	dels	interne	omkostninger,	der	i	2011	har	været	afholdt	i	forbindelse	
med	de	3	–	4	store	projekter,	vi	har	opnået	ekstern	finansiering	til	og	dels	eksterne	omkostninger	i	
forbindelse	med	de	samme	projekter.	Den	eksterne	finansiering	dækker	typisk	60	–	70	%	af	de	
samlede	omkostninger.	Resten	er	interne	omkostninger.	Traditionelt	har	vi	opgjort	både	de	samlede	
og	de	interne	omkostninger	i	projekterne	1	gange	om	året.	I	starten	af	2012	fik	vi	ved	denne	opgørelse	
pr.	31.12.2011	overblik	over	de	interne	omkostninger,	der	har	været	i	forbindelse	med	projekterne,	og	
det	er	disse	omkostninger	på	i	alt	ca.	500.000	kr.,	som	da	de	dukkede	op,	har	resulteret	i	det	
uforudsete	underskud	på	driften.	I	første	omgang	blev	posteringsfejl,	periodiseringsfejl	etc.	anset	for	
sandsynlige.	Derfor	blev	økonomien	gennemgået	med	tættekam	med	det	resultat,	at	tallet	var	korrekt.	
Vi	har	både	i	2010	og	2011	afholdt	betydelige	ekstra	engangsudgifter	i	forbindelse	med	nyt	
økonomisystem,	udarbejdelse	af	Strategiplan	og	deraf	følgende	aktiviteter	samt	lederskifte,	
receptioner	m.v.	Disse	omkostninger	var	ikke	budgetteret,	men	i	de	løbende	prognoser	for	årets	
slutresultat,	har	det	været	forventningen,	at	indtægterne	fra	en	ligeledes	ikke	budgetteret	
medlemstilgang	ville	give	en	rimelig	balance.	
Vi	har	specielt	i	forbindelse	med	lederskiftet	været	bevidste	om,	at	det	ikke	er	enkelt	i	løbet	af	året	at	
forudsige	årets	slutresultat.	Derfor	har	det	været	vitalt	for	os,	at	der	løbende	har	været	et	godt	
samarbejde	mellem	den	afgåede	og	nuværende	leder.		Vi	har	i	det	mindste	fået	afdækket,	at	en	
månedlig	afstemning	af	omkostningerne	til	projekter,	er	nødvendigt.	Der	er	med	øjeblikkelig	virkning	
indført	to	væsentlige	ændringer:	
	
En	ny	intern	revisions	procedure.	
Krav	om,	at	alle	aktiviteter	og	omkostninger	i	forbindelse	med	projekterne	afregnes	og	bogføres	
måned	for	måned,	således	at	vi	kan	gribe	ind	ved	de	første	tegn	på,	at	der	opstår	et	forbrug	udover	det	
forventede.	De	to	ændrede	procedurer	er	efter	både	direktørens,	bestyrelsens	og	den	
statsautoriserede	revisors	opfattelse,	hvad	der	skal	til	for	at	forhindre	gentagelser.	
	



Fagligt	udvalg	
Udvalget	består	af	Frank	Nielsen	(formand),	Arne	T.	Henriksen	og	Ernst	Harder.	Claus	Groth	Hede	var	
formand	frem	til	november	måned.	Tilknyttede	medlemmer:	Klaus	Langschwager	og	Ivan	Nielsen.		
Personale:	Flemming	Vejsnæs.	Asger	Søgaard	Jørgensen	bistår	ved	enkelte	projekter.	
	
Biåret	2011	
Vinterens	(2010/11)	kulde	varede	frem	til	marts	måned.	Vi	husker	vinteren	som	en	lang	og	rigtig	kold	
vinter.	En	af	de	koldeste	i	mands	minde.	Bekymringen	for	udvintringen	var	derfor	også	til	stede.	
Alligevel	havde	vi	i	foråret	2011	en	god	udvintring.	Bifamilierne	var	lidt	små,	men	alligevel.	Vi	må	
konstatere	at	en	lang	og	kold	vinter	ikke	er	en	afgørende	faktor	for	tab	af	bifamilier.	Forårets	varme	
kom	pludseligt,	og	maj	måned	blev	en	god	varm	måned,	hvor	bifamilierne	udviklede	sig	optimalt.	
Bifamilierne	så	generelt	godt	ud	i	maj	måned.	Landmændene	havde	i	år	flere	problemer	med	
sprøjtning	mod	glimmerbøsser	i	rapsen,	hvilket	betød	at	vinterrapsen	flere	steder	lavede	mange	
sideskud	og	derfor	blomstrede	over	en	længere	periode	end	normalt.	Vinterrapstrækket	var	
mestendels	fornuftigt,	og	på	daværende	tidspunkt	var	udsigterne	til	et	godt	honningudbytte	tilstede.	
Men	så	satte	regnen	ind	i	midten	af	juni,	og	mange	biavlere	står	tilbage	med	det	indtryk,	at	resten	af	
biavlssæsonen	mere	eller	mindre	regnede	væk.	Derfor	vurderer	vi,	at	årets	honninghøst	lå	klart	under	
middel.	Regnen	betød	til	gengæld,	at	lyngen	fik	den	ønskede	regn	og	så	rigtig	godt	ud	da	lyngen	
startede	på	sin	blomstring.	Men	den	kolde	nordvesten	vind,	som	var	fremherskede	under	lyngens	
blomstring	betød,	at	den	godt	udseende	lyng	alligevel	nogle	steder	blev	en	skuffelse.	Dronningeavlen	
startede	i	år	tidligere	end	normalt,	med	store	parringsprocenter	i	starten	af	sæsonen.	Vi	står	dog	
tilbage	med	det	indtryk,	at	en	del	af	de	tidligt	parrende	dronninger	ikke	have	droner	nok	til	rådighed	
for	en	tilfredsstillende	parring.	Parringsprocenten	for	sæsonen,	trods	det	dårlige	sommervejr	må	
alligevel	regnes	som	tilfredsstillende.	Årets	varroa-bekæmpelse	har	overrasket.	Således	kunne	
Danmarks	Biavlerforenings	midetællegruppe	ved		midetællingen	i	uge	22	konstatere,	at	varroatrykket	
var	meget	lavt.	Men	den	fugtige	sommer	kan	have	betydet	at	myresyrebehandlingerne	har	været	
utilfredsstillende.	Det	sammen	med	et	langt	og	lunt	efterår	har	givet	varroa	gode	
formeringsmuligheder.	Helt	frem	til	december	var	det	lunt	uden	”normale	danske	vinterforhold”.	Det	
har	betydet,	at	mange	er	blevet	overrasket	da	de	i	november/december	lavede	deres	
oxalsyrebehandling.	Midenedfaldet	har	i	mange	tilfælde	været	noget	større	end	normalt.	Vi	har	
beretninger	fra	enkelte	biavlere,	som	kunne	konstatere	at	deres	bifamilier	var	forsvundet	,	da	der	
skulle	laves	oxalsyre	behandling.	Et	klassisk	tegn	på	for	højt	varroatryk.	De	beretninger	vi	har	fået	fra	
Århus	Universitet,	som	har	modtaget	en	del	biprøver	viser	da	også,	at	der	var	mange	varroa	i	
prøverne.	Den	milde	vinter,	med	pludselig	rigtig	vinter	i	februar,	kan	også	betyde	at	yngel	
ansætningen	og	foderforbruget	i	år	har	været	større	end	normalt.	Konsulenterne	anbefaler	derfor	at	
man	tjekker	bifamiliernes	vinterforråd	tidligt	i	foråret.	
	
Observationsbigårdsprojektet	og	Århus	Universitet	Som	en	reduceret	del	af	EU’s	honningprogram	
har	vi	fået	tilskud	til	at	drive	vores	observationsbigårde	fortsat.	Det	giver	os	mulighed	for	at	udtage	
forskellige	typer	at	prøver	og	registreringer,	samt	at	afholde	et	årligt	møde	med	vores	værter.	
Rygraden	i	projektet	er	en	fortsættelse	af	vores	gode	samarbejde	med	Århus	Universitet.	Her	leverer	6	
af	vores	observationsbigårdsværter	regelmæssigt	(hver	måned	i	sæsonen)	biprøver	til	universitet.	Vi	
håber,	at	vi	på	denne	måde	er	med	til	at	give	vores	bidrag	til	afdækning	af	virus	udbredelse	og	
betydning	for	biernes	sundhed.	
Honningmeteret	www.stadevægt.dk	En	meget	vigtig	del	af	observationsbigårdsprojektet	er	
muligheden	for	at	fortsætte	den	daglige	drift	af	vores	honningmeter.	Danmarks	Biavlerforening	har	nu	



14	elektroniske	stadevægte,	men	der	er	også	10	vægte	i	privat	ejendom.	Alle	vægtene	kan	følges	
på	www.stadevægt.dk.	Honningmeteret	kan	nu	kalde	sig	et	nordisk	baltisk	honningmeter,	da	vi	nu	
har	fået	Letland	med	på	oversigten,	således	at	Norge,	Sverige,	Letland	og	Danmark	er	registreret	på	
honningmeteret.	
	
Midetællegruppen	
Midetællegruppen	består	nu	af	119	biavlere,	der	frivilligt	leverer	midetællinger	op	til	3	gange	om	året.	
Midetællingerne	er	vigtige	for	os	i	forhold	til	en	vurdering	af	midetrykket.	Læs	også	om	årets	tællinger	
i	ovenstående	afsnit.	
	
Biernes	fødegrundlag	
Vi	har	igennem	flere	år	gerne	villet	arbejde	med	et	projekt	der	hedder	biernes	fødegrundlag.	Det	er	
ikke	overraskende,	at	det	meget	kultiverede	Danmark,	har	områder	der	nærmest	er	som	ørkener	hele	
året	eller	i	perioder	af	året.	Resultatet	er	bifamilier	der	sulter	og	ikke	udvikler	sig.	De	kan	samle	
sygdomme.	Ved	hjælp	af	et	tilskud	fra	Promilleafgiftsfonden,	har	vi	fået	økonomiske	midler	til	at	lave	
regelmæssige	indsamlinger	af	pollen	i	vores	observationsbigårde,	samt	prøve	at	lave	en	kortlægning	af	
trækplanter	omkring	bigårdene.	Vi	håber	på	den	måde	at	kunne	kortlægge	og	klarlægge	de	forskellige	
trækplanters	betydning,	samt	vurdere	mangel	på	trækplanter.	Vi	er	så	heldige	at	Asger	Søgaard	
Jørgensen	har	mulighed	for	at	deltage	i	dette	projekt.	Asger	har	stor	erfaring	med	pollen	og	
trækplanter.	
	
Coloss	
Coloss	er	det	Europæiske	netværk	af	biavlsforskere,	rådgivere,	men	også	interesserede	fra	biavler	
industrien.	Det	et	netværk,	som	er	finansieret	af	det	såkaldte	COST	program,	som	betaler	
rejseomkostninger	for	at	netværket	kan	mødes.	Netværket	er	del	op	i	4	arbejdsgrupper,	som	sætter	
fokus	på	forskellige	aspekter	inden	for	biavlen.	Netværket	slutter	i	2012,	men	flere	af	
arbejdsgrupperne	er	så	velfungerede	at	man	vil	se,	om	man	kan	fortsætte	samarbejdet	ad	andre	
kanaler.	Netværket	er	væsentligt	større	end	EU	landene,	således	er	der	lige	nu	over	50	lande	
involveret	med	næsten	200	forskere	og	rådgivere.	Danmarks	Biavlerforening	er	især	aktiv	deltager	i	
arbejdsgruppe	1,	hvor	der	arbejdes	med	et	standardiseret	spørgeskema	til	afdækning	af	de	faktiske	
vintertab	i	de	forskellige	lande.	Danmarks	Biavlerforening	udsender	det	4.	spørgeskema	af	sin	art	til	
maj.	
	
Honningkontrol	
Som	det	kan	læses	i	forsøgsrapporten	i	majnummeret	af	tidsskriftet,	blev	der	lavet	forsøg	med	fodring	
i	sæsonen.	Vores	kontrol	af	honning	for	foderrester	resulterede	i,	at	et	af	vores	medlemmer	har	fået	
frataget	retten	til	at	bruge	Danmarks	Biavlerforenings	etiketter.	Det	er	vores	klare	indtryk,	at	dette	
forsøg	og	undersøgelserne	af	biavlerhonningerne	har	fået	flere	biavlere	til	at	revurdere	deres	måde	at	
drive	biavl	på,	således	at	fodring	kun	finder	sted	når	bierne	sulter.	Vi	har	en	god	kontakt	med	
fødevarekontrollen,	som	oprettede	sit	rejsehold	helt	tilbage	til	2006.	Dette	rejsehold	kan	kontaktes	
anonymt,	såfremt	man	har	mistanke	om,	at	der	sker	fødevareforfalskninger	på	tlf.:	72	27	64	68.	
	
Pollenanalyser	
I	år	har	vi	fået	analyseret	over	100	honninger	(bemærk	kun	rene	honninger	–	ikke	
blandingshonninger),	som	blev	indleveret	til	vores	honningfestival.	Disse	honninger	er	nu	blevet	



pollen	analyseret,	kopier	af	resultaterne	skulle	gerne	være	sendt	ud.	Ager	Søgaard	Jørgensen	arbejder	
i	øjeblikket	på	at	analysere	resultaterne	i	forbindelse	med	projektet	”Honningbiernes	fødegrundlag”.	
	
Sygdomstolerence	projektet	og	Test	af	brugdronninger	
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	honningproduktion.	
	
Moniteringsprojektet	
EU	har	besluttet,	for	at	støtte	biavlen,	at	lave	et	større	overvågningsprogram	af	sygdomme	og	trusler	
imod	de	europæiske	honningbier.	Derfor	blev	der	med	meget	kort	varsel	bedt	om	ansøgninger	til	et	
overvågningsprogram	fra	de	enkelte	europæiske	lande.	Som	et	resultat	af	det	gode	samarbejde	med	
Århus	Universitet,	udarbejde	vi	sammen	et	dansk	projekt.	Kort	fortalt	gik	projektet	ud	på	at	få	kontakt	
til	194	danske	biavlere,	der	som	minimum	skulle	udtage	biprøver	1.	december	og	1.	april.	Vi	lavede	et	
forslag	til	en	god	arbejdsfordeling,	således	at	Danmarks	Biavlerforening	skulle	organisere	de	194	
biavlere	(i	samarbejde	med	de	andre	organisationer).	Vi	skulle	organisere	indsamlingen	af	prøver,	og	
Århus	Universitet	skulle	analysere	den	store	mængde	af	biprøver	der	skulle	undersøges.	Af	forskellige	
årsager	bliver	projektet	udsat	til	foråret.	Århus	Universitet	og	Danmark	Biavlerforening	har	nu	fået	
projektansøgningen	tilbage,	med	især	en	anmærkning	at	prøverne	skal	udtages	hos	tilfældige	biavlere	
og	ikke	biavlere	der	frivilligt	har	meldt	sig.	Det	trækker	tæppet	væk	under	den	del	som	vi	mente	vi	var	
gode	til.	Det	er	ikke	afgjort	endnu,	hvordan	prøverne	skal	udtages	og	hvordan	man	finder	deltagerne.	
Men	det	kunne	ske	igennem	det	nye	Centrale	Bigårdsregister.	Her	støder	man	så	på	et	andet	problem,	
der	ikke	blevet	registreret	så	mange	biavlere	på	nuværende	tidspunkt.	Vi	er	nødt	til	at	se	tiden	an	om	
vi	kan	deltage	og	hjælpe	med	dette	projekt.	
	
Læsø	–	den	brune	bi	
Fagligt	udvalg	har	besøgt	biavlerne	på	Læsø.	Situationen	på	Læsø	er	uforandret	i	forhold	til	de	
foregående	år.	Med	det	avlsprogram	som	de	brune	biavlere	har	fået	anvist,	har	der	været	tegn	på	
indavlsproblemer.		Situationen	på	Læsø	er	lidt	fastlåst,	hvor	mange	af	biavlerne	mere	føler	at	de	laver	
bevaringsarbejde	end	biavl.	Der	er	mange	praktiske	problemer	som	følge	af,	at	alle	parringer	skal	
foregå	i	renparringsområdet.	Der	er	også	store	administrative	byrder.	De	sidste	2	–	3	år	har	
honningudbyttet	været	meget	beskedent,	men	heldigvis	var	der	i	2011	et	rimeligt	udbytte	af	
lynghonning.	Det	er	en	generel	vurdering,	at	der	skal	flere	tiltag	til	for	at	sikre	bevarelsen	denne	
unikke	bi	på	sigt.	
	
GMO	
Den	6.	september	2011	afsagde	Den	Europæiske	Domstol	dom	i	sagen	om	forurening	af	honning	med	
pollen	fra	den	gensplejsede	majs,	MON810.	Dommen	siger	blandt	andet,	at	GM-pollen	skal	betragtes	
som	en	ingrediens	i	honning,	og	derfor	skal	være	fra	en	fødevaregodkendt	plante.	Kun	dele	af	
MON810-planten	er	fødevaregodkendt,	og	netop	dens	pollen	er	ikke	fødevaregodkendt.	Det	har	den	
konsekvens,	at	honning	ikke	må	indeholde	et	eneste	MON810-pollenkorn.	Dommen	kan	udlægges	på	
to	måder,	nemlig	enten	at	den	gælder	for	alle	GM-afgrøder	eller	at	den	udelukkende	gælder	for	
MON810.	EU-Kommissionen	har	endnu	ikke	besluttet,	hvordan	dommen	skal	fortolkes,	og	så	længe	
det	ikke	er	tilfældet,	så	er	der	uvished	om,	hvilke	konsekvenser	den	får.	På	et	møde	i	COPA-COGECA	
den	27.	februar	2012	blev	det	oplyst,	at	Kommissionen	forventer,	at	det	administrative	arbejde	med	



sagen	vil	tage	yderligere	mindst	10	måneder.	Det	betyder,	at	der	først	kan	forventes	en	fortolkning	fra	
Kommissionen	i	januar/februar	2013.			
Dommen	har	allerede	fået	konsekvenser	for	importen	af	honning	til	EU.	Importen	fra	Sydamerika,	og	
særligt	Argentina,	hvor	der	dyrkes	store	arealer	med	GM-afgrøder,	er	vigende,	som	følge	af	risikoen	
for,	at	honningen	indeholder	pollen	fra	GM-afgrøder,	som	ikke	er	godkendte	i	EU.	
I	kølvandet	på	dommen	fik	Danmarks	Biavlerforening	en	del	henvendelser	fra	pressen,	og	foreningen	
optræder	i	flere	avisartikler	og	i	et	indslag	i	P1	Orientering.	
Kommerciel	dyrkning	af	GM-afgrøder	har	endnu	ikke	fundet	sted	i	Danmark.	Derimod	pågår	flere	
forsøgsudsætninger	i	Danmark.	I	2011	var	seks	forskellige	forsøgsudsætninger	i	gang	(på	12	
forskellige	lokaliteter),	hvoraf	en	er	GM-sukkerroer,	mens	de	resterende	er	GM-majs.	
	
Markedsføringsudvalget	
I	årets	løb	er	der	sket	en	udskiftning	i	udvalget	idet	udvalgets	formand	Claus	Groth	Hede	valgte	at	
trække	sig	fra	Danmarks	Biavlerforenings	bestyrelse.	Han	fortsætter	dog	i	markedsføringsudvalget,	
men	har	overladt	formandsposten	til	Inge-Lise	Balken.	Udvalget	består	desuden	af	
bestyrelsesmedlemmerne	Ernst	Harder	og	Benny	Gade	samt	menigt	medlem,	Bente	Christensen,	og	
DBF-direktør	Steen	Fogde.	
	
Honningfestivalen	
2011	har	for	markedsføringsudvalgets	vedkommende	stået	i	honningfestivalens	tegn.	Den	27.	august	
gennemførte	vi	den	tredje	honningfestival	i	et	tæt	samarbejde	med	biavlerforeningen	i	Kolding.	
Arrangementet	blev	holdt	på	og	omkring	Koldinghus	med	god	opbakning	fra	de	omkringliggende	
biavlere	og	biavlerforeninger.	3000	mennesker	gæstede	festivalen,	hvor	de	fik	et	indblik	i	honning	og	
dansk	biavl.	Også	Danmarks	Biavlerforening	deltog	med	en	stand,	hvor	vi	informerede	om	biavl	og	
solgte	bøger,	film,	beklædning	og	markedsføringsmaterialer.	Biavlerne	over	hele	landet	bidrog	med	
120	forskellige	honninger,	der	var	med	til	at	vise	bredden	i	dansk	honning.	I	forbindelse	med	
honningfestivalen	blev	der	produceret	2000	honningøl,	hvoraf	en	del	desværre	manglede	smag.	Vi	har	
derfor	indgået	forlig	med	producenten,	Jelling	Bryghus,	der	har	taget	restpartiet	tilbage.	
	
Festivalens	fremtid	
Udvalget	har	efterfølgende	evalueret	på	festivalen.	Festivalen	er	en	stor	opgave	for	en	lokal	forening,	
så	derfor	er	det	besluttet,	at	hovedansvaret	for	festivalen	fremover	forbliver	hos	Danmarks	
Biavlerforening.	Vi	vil	i	stedet	i	stigende	grad	uddelegere	opgaver	til	forskellige	lokalforeninger	og	
personer	for	at	sikre,	at	festivalen	giver	et	endnu	bredere	indblik	i	dansk	biavl.	Festivalens	primære	
formål	skal	dog	fortsat	være	markedsføring	af	dansk	honning.	Den	skal	afvikles	hvert	andet	år	på	
skiftende	lokaliteter.	For	at	sikre	et	endnu	større	besøgstal,	må	festivalen	gerne	knyttes	til	større,	
eksisterende	arrangementer	eller	steder,	hvor	mange	mennesker	samles.	Det	er	ikke	besluttet,	hvor	
festivalen	i	2013	skal	arrangeres.	
	
Kontrakt	med	Jakobsens	
Gennem	årene	har	det	været	kritik	af,	at	honninggrossister	kan	anvende	Danmarks	Biavlerforenings	
etiket.	Problemet	er	nu	løst,	idet	der	er	indgået	en	kontrakt	med	honningtapperiet	Jakobsen,	der	har	
udviklet	deres	egen	etiket,	men	med	tilladelse	til	at	bruge	Danmarks	Biavlerforenings	logo.	Jakobsens	
bidrager	fortsat	til	honningreklamefonden	med	et	øre-beløb	pr.	etiket,	der	svarer	til,	hvad	
medlemmerne	betaler	til	fonden.	Etiketten	vil	herefter	udelukkende	kunne	bruges	af	Danmarks	
Biavlerforenings	medlemmer.	



Nye	etiketter	
Flere	medlemmer	har	ønsket	nye	former	for	etiketter,	hvor	der	er	muligt	selv	at	påføre	vægtangivelse	
og	tekst.	Det	bliver	et	fokuspunkt	i	2012,	hvor	vi	kommer	til	at	diskutere,	i	hvor	høj	grad	ønskerne	kan	
imødekommes.	
	
Medieudvalget	
Medieudvalget	har	et	mål	om,	at	inddrage	skiftende	medlemmer	i	arbejdet.	Derfor	er	udvalget	i	år	
blevet	suppleret	med	Keld	Andresen,	Gl.	Holte,	der	vil	give	en	hånd	med	de	kommende	måneder.	
Udvalget	består	der	ud	over	af	bestyrelsesmedlemmerne	Arne	T.	Henriksen,	Jan	Sæther,	Benny	Gade	
(formand)	samt	konsulenterne	Flemming	Vejsnæs	(hjemmeside)	og	Rolf	Theurkauf	(Tidsskrift	for	
Biavl).	Udvalget	forsøgte	i	årets	løb	at	danne	en	redaktionsgruppe	bestående	af	foreningens	
medlemmer.	Udvalget	efterlyste	medlemmerne	gennem	Tidsskrift	for	Biavl,	men	kun	to	viste	
interesse.	Derfor	er	gruppen	ikke	dannet.	
	
Tidsskrift	for	Biavl	
Medlemsbladet	er	udkommet	planmæssigt	alle	12	gange	i	2011	og	er	på	sammenlagt	368	sider	med	et	
indhold,	der	tilstræbes	at	ramme	både	den	nye	og	den	mere	erfarne	biavler.	Abonnenterne	har	som	
indstik	supplerende	modtaget:	•	Temahæfte:	Skolebigården	•	Temahæfte:	Biplantekalenderen	•	
Forsøgsrapport	2011	•	Program	for	Honningfestival	2011	•	Biavlerens	egne	honningopskrifter	•	
Revideret	bestøvningskontrakt	•	Revideret	branchekode	for	honningproduktion	•	Begynderpakken	
	
Udbringning	
Postvæsenet	har	pålagt	foreningen	en	væsentlig	portostigning	fra	1.	august	2012	på	cirka	70.000	
kroner	oven	i	de	250.000	kroner,	der	normalt	betales	for	udbringningen.	Derfor	har	udvalget	set	på	
flere	alternativer	til	udbringningen,	men	uden	at	finde	ønskede	besparelser.	Redaktøren	har	søgt	om	
distributionsstøtte	gennem	Kulturstyrelsens	»Bladpuljen«,	der	giver	tilskud	til	distribution	af	visse	
periodiske	blade	og	tidsskrifter,	der	udkommer	mindst	to	gange	årligt.	Tilskud	kan	søges	af	blade	af	
almennyttig	eller	humanitær	karakter,	eller	inden	for	områderne	kultur,	undervisning,	idræt,	miljø	og	
religion.	Vi	har	desværre	fået	afslag	med	den	begrundelse,	at	biavl	er	en	hobbypræget	aktivitet.	En	
klage	har	ikke	ændret	på	resultatet.	
	
Bladomlægning	
Vi	har	året	igennem	diskuteret	forskellige	muligheder	for	at	omlægge	bladet,	men	endnu	ikke	truffet	
afgørelser	på	området.	Det	bliver	et	fokuspunkt	i	2012	–	ikke	mindst	på	grund	af	de	stigende	udgifter	
(især	porto)	samtidigt	med,	at	annonceindtægterne	er	vigende.	
	
Hjemmeside	
Siden	efteråret	og	hen	over	vinteren	er	der	arbejdet	på	en	ny	og	mere	struktureret	hjemmeside,	der	
skal	gøre	det	lettere	at	navigere	rundt.	Der	ud	over	suppleres	med	flere,	nye	tiltag	i	form	af	blogs,	nyt	
forum,	modul	til	nyhedsbreve	med	mere.	Et	udkast	til	hjemmesiden	er	klar	og	bliver	nu	testet.	Vi	
venter	at	frigive	hjemmesiden	i	foråret.	
	
Nyhedsbreve	
Der	er	truffet	beslutning	om,	at	der	skal	udgives	tre	typer	nyhedsbreve	til:	•	Medlemmer	•	Bestyrelser	
•	Uddannelsesudvalget	(skrives	af	udvalget)	Det	tekniske	modul,	der	skal	bruges	til	at	udsende	
nyhedsbreve,	bliver	implementeret	i	den	nye	hjemmeside.	Derfor	afventer	nyhedsbrevene,	at	



hjemmesiden	går	i	luften.	I	det	forløbne	år	er	de	første	prøver	på	et	nyhedsbrev	sendt	ud	til	
medlemmerne.	Foreningen	har	i	dag	mailadresser	på	omkring	60	procent	af	medlemmerne.	
	
Uddannelsesudvalget	
Jan	Sæther,	Benny	Gade,	Inge	Lise	Balken	
	
Sammenhængende	uddannelsesforløb	for	biavlere.	
Uddannelsesudvalget	har	i	år	haft	meget	lille	aktivitet,	i	det	uddannelsesudvalgets	oprindelige	initiativ	
med	at	opbygge	en	trindelt	biavleruddannelse,	er	overgået	til	formændene	i	de	fem	biavlerforeninger,	i	
et	forsøg	på	at	få	kanaliseret	grøn	pulje	penge	til	en	biavleruddannelse.		
	
Uddannelsesvideoer	
Uddannelsesudvalget	har	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	skal	formidle	såvel	praktiske	som	teoretiske	emner	med	relevans	for	biavlere.	Ansøgning	
om	midler	til	produktion	af	disse	videoer	er	indsendt	til	NaturErhvervsstyrelsen	og	der	er	blevet	
bevilget	400.000	kr.		
	
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	set	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.						
	
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.		Tak	til	Asger	Søgaard	Jørgensen,	Claus	Langschwager,	Eigil	Holm,	
Flemming	Vejsnæs,	Jan	Sæther	og	Robert	Kastrup	for	hjælpen.	
	
PÆDAGOGISK	KURSUS	FOR	INSTRUKTØRER	fortsætter	på	2.	år	i	træk.		Kurset	dækkes	økonomisk	af	
bevilling	fra	EU	Honningprogrammidlerne.	I	år	har	vi	to	eksterne	undervisere.		Kurset	i	marts	afholdes	
på	Dalum,	og	er	et	1	½	dags	kursus	med	overnatning,	og	endnu	et	pædagogisk	kursus,	der	skal	
afholdes	i	august	2012	på	Sjælland,	bliver	afviklet	dem	to	kursusdage	med	en	uges	mellemrum,	og	
uden	overnatning.			
DANSK	BIAVLSKONFERENCE	afholdes	i	marts	på	Dalum	Landbrugsskole,	med	deltagelse	af	
foredragsholdere	fra	både	England,	Tyskland,	Sverige	og	Danmark.	



Bestyrelsens	afsluttende	bemærkninger:	
2011	var	præget	af	store	ændringer	og	på	et	område	den	største	ændring	i	20	år,	nemlig	lederskiftet	i	
sekretariatet.	Selv	om	Danmarks	Biavlerforening	har	været	velfungerende	og	markeret	biavlens	behov	
i	mange	år,	er	det	blevet	stadig	tydeligere,	at	behovet	for	at	”høre”	biavlens	stemme	overbevisende	og	
klart,	ikke	mindst	på	det	politiske	og	lovgivningsmæssige	område,	er	steget.	En	elementær	
forudsætning	herfor	er,	at	vi	ved,	hvad	vi	vil	og	hvordan.	Det	samme	behov	havde	vi	for	at	kunne	
tiltrække	den	rette	afløser	for	Asger	Søgaard	Jørgensen.	Derfor	fik	vi	udarbejdet	Vision	2016	med	
støtte	fra	en	af	landbrugets	erfarne	konsulenter,	som	også	hjalp	med	ansættelsen	af	vores	nye	leder.		
Steen	Fogde	var	det	helt	rigtige	valg	og	med	sine	faglige	kvalifikationer,	erfaring	og	åbne	ledelsesstil	er	
Steen	blevet	vel	modtaget	både	internt	og	eksternt.	Det	meget	vigtige	tætte	samspil	mellem	bestyrelse,	
personale	og	lokalforeninger	samt	eksterne	samarbejdspartnere	har	gode	betingelser	med	Steen	ved	
roret.	
Det	lykkedes	desværre	ikke,	at	overføre	økonomistyrings	tradition	”system	Asger”	til	Steen	Fogde	
trods	alle	forberedelser,	gode	intentioner	og	velvilje	hele	året.			Der	er	pr.	februar	2012	indført	ændret	
økonomistyrings	praksis	bl.a.	med	månedlig	registrering	af	omkostningerne	på	diverse	projekter	og	
tilsvarende	månedlig	afstemning	mellem	intern	og	ekstern	finansiering.	Derudover	er	der	aftalt	
kvartalsvis	møde	herom	med	vores	revisor,	første	gang	medio	april	2012.	
De	planlagte	projekter	og	aktiviteter	i	2012	vil	blive		justeret	i	overensstemmelse	med	den	viden	vi	har	
ligenu,	men	viser	det	sig,	at	omkostningerne	til	realisering	overstiger	forventningerne,	vil	der	løbende	
blive	foretaget	de	nødvendige	justeringer.	
	
Tak!	
Tak	til	EU	og	Fødevareministeriet	for	finansiel	støtte	til	projekterne:	Observationsbigårde	i	Europæisk	
netværk	samt	Uddannelse	af	instruktører.	Tak	til	Promilleafgiftsfonden	for	støtte	til	projektet	Biernes	
fødegrundlag.	En	særlig	tak	til	alle	I,	der	med	ildhu	og	engagement	bakker	op	om	Danmarks	
Biavlerforenings	arbejde	både	i	lokalforeningerne	og	på	landsplan.	Jeres	indsats	er	afgørende	for,	at	vi	
sammen	kan	arbejde	effektivt	for	at	fremme	betingelserne	for	at	være	bi	og	biavler	i	Danmark.	
	


