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Strategi 2016-2020 

Ved generalforsamlingen 2016 blev vedtaget frem-

tidig strategi for Danmarks Biavlerforening. Strate-

gien fastsætter hvor Danmarks Biavlerforening skal 

være i 2020, samt hvordan vi kommer derhen. I 

nærværende beretning, er flere af målsætningerne 

fra strategien indsat nogle af de steder, hvor vi di-

rekte arbejder på at understøtte strategien. Den 

samlede strategi kan læses på: 

www.biavl.dk/om-bdf/missionvision 
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Bestyrelsen 
 

Bestyrelsen har i den forgangne periode bestået af 

Knud Graaskov (formand), Arne T. Henriksen 

(næstformand), Flemming Bech Thorsen, Rigmor 

Johannesen, Jens Sproegel, Bo Brebøl, Erling Atzen 

og suppleant Ivan B. Nielsen. 

Arne T. Henriksen har haft orlov fra bestyrelsesar-

bejdet i en periode på ca. 4 måneder. I denne peri-

ode indtrådte den valgte suppleant, Ivan B. Nielsen, 

i bestyrelsen. 

Samarbejdet og kommunikationen i bestyrelsen fo-

regår ved en kombination af skype-møder, enkelte 

fysiske møder og et særligt bestyrelsesforum på 

hjemmesiden, hvor hvert enkelt udvalg har sit eget 

afsnit. Bestyrelsesmøderne omtales efterfølgende i 

orientering i Tidsskrift for Biavl. 

Fortsat medlemsfremgang 
Danmarks Biavlerforening har igen oplevet en flot 

nettotilgang af medlemmer, så vi nu har i alt 5.771 

medlemmer. 

Lokalforeningerne har demonstreret en betydelig 

evne til at sikre, at den store interesse for bier også 

medfører et stadigt stigende antal biavlere/med-

lemmer. Vi skal huske den store udfordring, nemlig 

at mange af de nye medlemmer gerne vil inddrages 

i og bidrage til det lokale foreningsarbejde – hvis de 

ellers kan få lov for de ”gamle”, og der skabes rum 

og mulighed for dette. Et manglende generations-

skifte kan betyde alvorlig tilbagegang for en lokal-

forening. Lad de unge få fingrene i foreningsarbej-

det og staderne i skolebigården. Træd to skridt til-

bage og lad dig afløse i tide. 

Nye lokalforeninger 
Danmarks Biavlerforening har i 2016 budt velkom-

men til en ny lokalforening og en ny specialfor-

ening. 

Rudersdal Biavlerforening har som formål at hjælpe 

nye bi-interesserede til at lære om biavl og de polli-

nerende insekter og deres pleje. Foreningen holder 

til i Rudersdal kommune, bl.a. ved kulturcentret 

Mariehøj. Danmarks Biavlerforening ønsker held og 

lykke med foreningsarbejdet. 

Foreningen for brune bier i Danmark blev stiftet 

den 21. august 2016 på Læsø. Foreningen har som 

formål at bevare og udbrede kendskabet til den 

brune bi. Danmarks Biavlerforening ønsker den nye 

specialforening held og lykke med det videre ar-

bejde. 
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Det politiske arbejde 
 

Det fagpolitiske arbejde med henblik på at varetage 

danske biavleres interesser er højt prioriteret. Gen-

nem møder og korrespondance med politikere, em-

bedsmænd, organisationsfolk, mv. sikres at Dan-

marks Biavlerforenings interesser og holdninger er 

velkendte og nyder fremme. 

Foreningens konsulenter udarbejder høringssvar i 

forbindelse med revision af for biavlen relevante 

love og bekendtgørelser, og opnår herigennem be-

tydelig indflydelse på det endelige resultat. Alle hø-

ringssvar offentliggøres på foreningens hjemme-

side. 

 

Samarbejde 
Samarbejdet blandt de 5 danske biavlsorganisatio-

ner forløber godt. Der er bred enighed om at foku-

sere på de mange områder, hvor vi har fælles inte-

resser og holdninger. Det medfører at organisatio-

nerne udadtil kan optræde samlet og dermed opnå 

en betydelig indflydelse i forskellige sammen-

hænge, bl.a. vedr. høringssvar og i Miljø- og Fødeva-

reministeriets binævn.  

Der er grund til at bringe en tak for dette gode sam-

arbejde til 

• Danske Biavleres Landsforening (DBL) 

• Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiav-

lere (SDE) 

• Erhvervsbiavlerne (EB) 

• Dronningavlerforeningen af 1921 

Folkemøder 
De senere år, har vi prioriteret højt, at være aktivt 

til stede ved Folkemødet på Bornholm. I 2016 delta-

gelsen prioriteret lavere, og det vurderes generelt, 

at natur og miljø fylder mindre på det bornholmske 

folkemøde. Folkemødet er fortsat et attraktivt sted 

at pleje vores kontakter, og opnå en uformel dialog 

med beslutningstagere og andre organisationer. 

Men det vil fremover blive overvejet fra år til år, om 

vi skal være til stede, og i hvilket omfang. 

Hirtshals har nu fået sit eget folkemøde, som kaldes 

”Naturmødet”. Dette møde prioriteres allerede højt 

af mange organisationer, og det vurderes lige nu, 

om Naturmødet skal prioriteres endnu højere i 

Danmarks Biavlerforening. I 2016 havde vi med 

hjælp fra Hjørring Amts Biavlerforening en flot 

stand på Naturmødet, og det lykkedes at få sat god 

fokus på biavlen. 

Kommunale interesser 
Mange kommuner har etableret såkaldte grønne 

råd. De grønne råd rådgiver kommunerne i princi-

pielle spørgsmål inden for naturbeskyttelse og na-

turforvaltning. De grønne råd er normalt sammen-

sat af organisationer og foreninger, som har speciel 

interesse i beskyttelsen, benyttelsen og udviklingen 

af naturen i den pågældende kommune.  

Flere biavlerforeninger har opnået repræsentation i 

lokale grønne råd, og dermed opnået indflydelse på 

lokale beslutninger vedr. naturbeskyttelse og natur-

forvaltning. F.eks. er ønsker om skove, hegn og be-

plantninger, der tilgodeser de bestøvende insekter, 

herunder honningbien, ønsker som med rette kan 

fremføres i det lokale grønne råd.  

Der ligger en stor opgave i at skabe forståelse for, at 

de store offentlige skov- og naturområder ikke bør 

passes og plejes som sterile golfbaner, men i højere 

grad overlades til at fungere på naturens egne præ-

misser, og herunder at bl.a. bi-venlige skove og 

hegn er nødvendige for at sikre levesteder og føde-

grundlag, så en mangfoldig natur kan udfolde sig.  

Det kommende kommunalvalg er en god anledning 

til at bringe biernes forhold på banen, og sikre at de 

kommende kommunalbestyrelsesmedlemmer er 

godt informeret om biernes behov for adgang til fø-

dekilder i grøftekanter og på andre kommunale og 

offentlige arealer. 

For at klæde lokalforeningerne bedst muligt på til 

at varetage lokale biavlsinteresser forventes lokal-

foreningernes koordinatorer for biavlsinteresser 

indkaldt til regionale ERFA-møder, hvor blandt an-

det ovenstående emner bliver gennemgået. 

Konkurrence med vilde bier 
Honningbierne beskyldes af en række biologer for 

at udkonkurrere en række af de vilde bier, og der-

med bidrage til en reduceret mangfoldighed i natu-

Målsætning fra Danmarks Biavlerforenings 

strategi 2016-2020: 

”Arbejde for, at der ikke er kommet regler, der 

gør det vanskeligt at være biavler.” 
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ren. Der er tale om påstande, som stort set er udo-

kumenterede. Kun en enkelt undersøgelse har vist, 

at der under helt særlige omstændigheder kan do-

kumenteres en sådan sammenhæng.  

Der skal ikke være nogen tvivl om, at Danmarks Bi-

avlerforening ser med stor interesse og velvilje på 

alle bestræbelser på at tilgodese de bestøvende in-

sekters forhold, herunder at sikre levesteder og fø-

degrundlag for alle arter af bier. Men at sådanne be-

stræbelser fører til påstande om at honningbierne 

udkonkurrerer de vilde bier, er usagligt og helt udo-

kumenteret.  

Biernes afgørende betydning for bestøvningen af 

blomster er veldokumenteret, og der er derfor al 

mulig grund til at samle kræfterne om at forbedre 

fødegrundlag og levevilkår til gavn for alle insekter. 

Økologisk biavl 
Økologisk biavl har igennem længere tid været et 

indsatsområde for Danmarks Biavlerforening. Den 

store og hastigt stigende import af udenlandsk øko-

logisk honning lægger et betydeligt pres på afsæt-

ningen af honning produceret i Danmark. 

Foreningen ser derfor med tilfredshed på, at en del 

af vores ønsker om at få justeret vilkårene for øko-

logisk biavl i Danmark er blevet imødekommet, og 

at Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har udsendt en 

revideret bekendtgørelse om økologisk jordbrugs-

produktion, herunder økologisk biavl. 

For Danmarks Biavlerforening har tre parametre 

især været vigtige, og dette er nu ændret: 

1. Økologiske biavl har hidtil skullet drives i 

bistader af træ. Dette giver både en uhen-

sigtsmæssig risiko for spredning af syg-

domme hos bierne, ligesom det giver mange 

tunge løft for biavleren. Fremover skal bi-

stadet bestå af minimum 50 % naturmateri-

aler (opgjort ved vægt). 

2. Det er ikke længere en hindring at drive 

økologisk biavl, hvis der i nærheden af bi-

gården findes konventionelle arealer, der 

ikke giver pollen og nektar til bierne (f.eks. 

en konventionel kornmark). I de nye regler 

fokuseres i stedet på, om der er økologiske 

nektar- og pollenkilder i nærheden af bigår-

den. 

3. Med de nye regler øges arealet, hvor det er 

muligt at drive økologisk biavl fra ca. 8000 

ha til ca. 200.000 ha. Ifølge oplysninger fra 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen omfatter 

dette naturarealer og 300 økologiske land-

brugsbedrifter. 

Der er dermed taget et skridt i den rigtige retning, 

men vi havde unægtelig håbet på et større skridt. Vi 

må erkende at det er en meget langvarig proces, 

hvor vi både udfordrer den danske fortolkning og 

EU-forordningen. Samtidig skal det selvfølgelig ske i 

fuld respekt for grundlæggende økologiske princip-

per.  

Vi vil nu se, om de nye regler får en reel effekt. Sam-

tidig vil vi følge tæt, om de administreres på fornuf-

tig måde, og uden for meget besvær for biavlerne. 

Vi er blevet stillet i udsigt, at reglerne evalueres i lø-

bet af efteråret 2017, og vi vil gøre vores for fortsat 

at forbedre mulighederne for økologisk biavl i Dan-

mark. 

Det Centrale Bigårdsregister 
Et af de centrale punkter i Landbrugs- og Fiskeri-

styrelsens biavlsstrategi vedrører det Centrale Bi-

gårdsregister (CBR). Som bekendt har CBR haft en 

svær fødsel, og har endnu ikke haft en så stor til-

slutning fra de danske biavlere, så systemets formål 

om at bidrage til en effektiv bekæmpelse af bisyg-

domme i Danmark opfyldes. 

Danmarks Biavlerforening har på flere måder søgt 

at opnå indflydelse på systemets udformning og 

funktioner uden større held. Det er dog lykkedes at 

indgå en aftale med Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 

om at DANMARKS BIAVLERFORENING udarbejder 

en brugervejledning bl.a. omfattende en række in-

struktionsvideoer, der viser hvordan biavleren gen-

nemfører typiske opgaver i systemet. Vi håber den 

nye vejledning vil bidrage til at flere biavlere vil an-

vende systemet, så mulighederne for en effektiv 

sygdomsbekæmpelse forbedres. 

Det er fortsat Danmarks Biavlerforenings holdning, 

at anvendelsen af CBR skal være frivillig og gratis 

for biavlerne. 

 

Coalition of the willing on pollinators 
Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen har 

på Danmarks vegne tilsluttet sig et internationalt 

Målsætning fra Danmarks Biavlerforenings 

strategi 2016-2020: 

”Sikre at der er udviklet et brugbart system til 

registrering af bigårde og sygdomme.” 
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samarbejde blandt foreløbig 12 lande kaldet ’Coali-

tion of the willing on pollinators’. Se mere her: 

www.promotepollinators.org 

Samarbejdet forpligter de deltagende lande til:  

• at træffe foranstaltninger til at beskytte be-

støvere og deres levesteder ved at udvikle 

og gennemføre nationale bestøver strate-

gier 

• at udveksle erfaringer og udvikle og gen-

nemføre nationale bestøver strategier, her-

under især viden om nye metoder, nyska-

belser og bedste praksis 

• at nå ud til og søge samarbejde med et bredt 

spektrum af interessenter 

• at udvikle forskning i bestøver bevarelse 

• at sikre gensidig støtte og samarbejde 

De vigtigste mål for de samarbejdende lande er:  

• at forbedre de nuværende forhold for bestø-

vere  

• at fastholde insektbestøvning i naturen 

• at ændre landbrugsområder i mere insekt-

venlig retning 

• ændre samfundets forhold til naturen 

Danmarks Biavlerforening har overfor ministeren 

tilkendegivet sin fulde støtte til dette initiativ og på 

et møde fremlagt et idekatalog, som blandt andet 

opfordrer til at sætte fokus på følgende emner: 

• Landmænd skal i uddannelsen også lære om 

bier 

• Bivenlige planter til reduktion af udvasknin-

gen af næringsstoffer 

• Fradrag i gødningskvote først ved etable-

ring af over 10 pct. vildt- og bivenlige tiltag 

• Støtteordning til minivådområder med fo-

kus på biodiversiteten 

• Pesticidernes langsigtede skadevirkninger 

Efterløn 
Med de nuværende efterlønsregler oplever hobby-

biavlere ikke mulighed for, at fortsætte deres hob-

bybiavl når de går på efterløn, selv om de måske 

har haft biavl som hobby i 40 år. Dette skyldes at 

enhver form for biavl betragtes som selvstændig 

virksomhed. Det er indlysende urimeligt, da biavl 

på hobbybasis ikke adskiller sig væsentligt fra f.eks. 

at dyrke en lille køkkenhave. Begge dele omfatter 

kun en beskeden produktion som stort set kun går 

til eget forbrug.  

Danmarks Biavlerforening har – via ’Virksomheds-

forum for enklere regler’ - taget initiativ til at reg-

lerne ændres. Vores forslag til en mere hensigts-

mæssig ordning er at de nuværende regler ændres 

til følgende: 

• Biavlere med højst 15 bifamilier, som ikke 

genererer en indtægt til efterlønsmodtage-

ren, betragtes som hobby. 

• Ved indtægt forstås nettoomsætning fra-

trukket vareforbrug, svarende til det regn-

skabstekniske begreb »dækningsbidrag 1«. 

Således indvirker biavl af denne karakter 

ikke på udbetalingen af efterløn. 

• Såfremt en efterlønsmodtagende biavler har 

mere end 15 bifamilier foreslås det, at tids-

forbrug betragtes som ukontrollabel ar-

bejdstid, således at timeforbruget opgøres 

ved, at biavlerens indtægt deles med den til 

enhver tid gældende timesats for ukontrol-

label arbejdstid. Ved indtægt forstås netto-

omsætning fratrukket vareforbrug, sva-

rende til det regnskabstekniske begreb 

»dækningsbidrag 1«. 

Forslaget er fremsendt til Beskæftigelsesministeriet 

i december 2015 og er under fortsat behandling. 

Forgiftningsskader 
Voldgiftsystemet til behandling af sager om forgift-

ning af honningbier er ikke velfungerende, da der – 

heldigvis – kun er ganske få sager, hvorfor vold-

giftsmændene ingen større erfaring har med be-

handlingen af sådanne sager. Danmarks Biavlerfor-

ening har gjort Binævnet opmærksom herpå, men 

uden at det hidtil er lykkedes at finde frem til en 

bedre løsning. 

En mulighed kunne være at involvere inspektø-

rerne for bisygdomme i arbejdet, men denne mulig-

hed er hidtil blevet afvist af Aarhus Universitet.  

Vi har undersøgt hvordan man griber forgiftnings-

skader an i en række europæiske lande, men des-

værre uden at finde en for Danmark hensigtsmæs-

sig løsning. 

Målsætning fra Danmarks Biavlerforenings 

strategi 2016-2020: 

”Fortsat igangsætte initiativer, der kan øge 

biernes fødegrundlag. 

Øge forståelsen for pollens betydning for bier-

nes sundhed og ernæring” 
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Det internationale arbejde 
 

Apimondia til Danmark 
Hvert andet år samles biavlere, myndigheder, for-

skere, konsulenter og andre interesserede til biav-

lens verdenskongres Apimondia. Arrangementet, 

der varer cirka en uge, samler typisk 5000 – 8000 

deltagere fra hele verden. Arrangementet byder 

blandt andet på messe, videnskabelige foredrag, 

workshops, konkurrencer, formelle møder og en 

lang række kulturelle aktiviteter.  

Wonderful Copenhagen og Danmarks Biavlerfor-

ening har i en længere periode været i dialog om 

mulighederne for at trække arrangementet til Dan-

mark. Det har været vigtigt for bestyrelsen, at sikre 

at Danmarks Biavlerforening ikke løber en væsent-

lig økonomisk risiko ved denne satsning. Dette vur-

deres nu at være sikret, da selve afviklingen fore-

stås af en Professionel Congress Organiser, hvilket 

er et firma der gennem flere år står for afviklingen 

af Apimondia. Endvidere har Sverige tidligere vist 

interesse for kongressen, men de er ikke længere 

aktive omkring dette. 

I oktober 2016 blev muligheden forelagt formands-

mødet, der gav sin fulde opbakning til at arbejde vi-

dere med emnet. Herefter har foreningen været i di-

alog med mange i erhvervet, der ligeledes bakker 

op om muligheden. Dette har ført til, at bestyrelsen 

har vurderet, at tiden er moden til at gøre forsøget. 

Derfor vil Danmarks Biavlerforening i samarbejde 

med Wonderful Copenhagen i april indsende bud på 

at Apimondia-kongressen i 2021 afholdes i Køben-

havn.  

Hvis Danmark vinder muligheden for at være vært, 

vil der skulle igangsættes flest mulig initiativer i re-

lation til biavlen. Kongressen kan ganske enkelt 

være et argument for at igangsætte initiativer, der 

udvikler biavlen.  

Dertil kommer fordelen ved, at danske biavlere får 

en enestående mulighed for at besøge kongressen, 

hvis den afholdes i København. På den måde kan et 

meget stort antal danske biavlere pludselig opleve 

de mange spændende foredrag og besøge den me-

get store udstilling. Det vil give en meget let adgang 

til spændende viden for hele erhvervet.  

Selve valget vil foregå ved Apimondia-kongressen 

2017, der afholdes i Istanbul i september. Frem til 

da, vil Danmarks Biavlerforening i samarbejde med 

Wonderful Copenhagen arbejde for, at skabe størst 

mulig opbakning nationalt og internationalt. 

Studierejser 
Danmarks Biavlerforening udbyder løbende i sam-

arbejde med etablerede rejsebureauer tilbud om 

studierejser. Danmarks Biavlerforening bidrager til 

at sikre den faglige del af turen, mens rejsebureau-

erne sørger for den kulturelle del af turen, samt den 

økonomiske del af arrangementet. 

I efteråret 2016 lykkedes det at gennemføre to ture 

til Himalaya med i alt 39 deltagere og en tur til Ge-

orgien med 24 deltagere. Deltagerne havde nogle 

fantastiske oplevelser, og fik set hvordan man dri-

ver biavl andre steder i verden.  

 

Sekretariatet 
 

På foreningens sekretariat bliver der ydet en stor 

indsats for at servicere et stigende antal medlem-

mer. Der har ved tidligere generalforsamlinger væ-

ret udtrykt bekymring for, om foreningens sekreta-

riat er tilstrækkeligt bemandet med stigende med-

lemstal. 

Danmarks Biavlerforening er en arbejdsplads som 

så mange andre, og således er der også altid nok ar-

bejde at gribe i. Allerede tilbage i 2014 udvidede vi 

sekretariatet med endnu en konsulent, der nu er 

fastansat. Herudover blev enkelte opgaver dengang 

outsourcet, hvilket blandt andet gælder opsætning 

og layout af tidsskriftet, ligesom der trækkes ekstra 

på foreningens eksterne bogholder. Endelig priori-

teres der jævnligt i opgaverne, hvilket betyder at 

hele sekretariatet ikke er til stede ved alle arrange-

menter og møder. Den meget dedikerede stab af 

medarbejdere er en blanding af fuldtidsansatte og 

deltidsansatte, hvilket sikrer de rette kompetencer 

til de meget forskelligartede opgaver. Ansættelser 

godkendes i henhold til vedtægterne af bestyrelsen 

og den daglige ledelse varetages af sekretariatsle-

der Rune Havgaard Sørensen. 



8 

 

Administration 
Medlemsadministration, økonomi, salgsafdeling 

m.m. varetages af Sally Bech Malmroes, Annette 

Klavsen og Ane Marie Melsvik. Særligt service til lo-

kalforeninger prioriteres højt og det er glædeligt at 

alle tilsluttede lokalforeninger nu gør brug af vores 

kontingentopkrævningsservice. Dette er både en 

lettelse af arbejdet for sekretariatet og først og 

fremmest for de lokale kasserere. 

Dronningavlerforeningen af 1921’s bestyrelse har 

pr. 1. januar 2017 indledt et samarbejde med Dan-

marks Biavlerforening omkring sekretariatsarbej-

det. Det betyder at Danmarks Biavlerforening vare-

tager forskellige bogholderiopgaver, herunder op-

krævning af kontingent for Dronningavlerforenin-

gen. Vi glæder os over det tættere samarbejde mel-

lem foreningerne. 

Konsulentgruppen 
Danmarks Biavlerforenings konsulentgruppe be-

står af Flemming Vejsnæs, Ole Kilpinen, Rolf Theu-

erkauf, Lise Hansted, Asger Søgaard Jørgensen og 

Palle Frejvald. Konsulentgruppen holder møde en 

gang om måneden for at koordinere projektarbej-

det, samt at følge op på aktuelle emner. Her drøftes 

også aktuelle problemstillinger hos medlemmer, og 

hvis disse har et omfang der kræver særlige initiati-

ver eller omtale i foreningens medier planlægges 

dette. 

Foreningens medier 
Bestyrelsen besluttede ved konstitueringen at ned-

lægge foreningens Medieudvalg. Herefter har op-

følgning og udvikling af foreningens medier været 

sikret af sekretariatet. Dog bliver spørgsmål i rela-

tion til medier ofte vendt med relevante udvalg el-

ler bestyrelsen. 

I det forgangne år, er en fornyelse af hjemmesiden 

www.biavl.dk gennemført. Det er målet at den nye 

hjemmeside er mere målrettet forskellige målgrup-

per, med særlige sektioner til forbrugere (www.vi-

elsker-honning.dk), nye biavlere (www.blivbiav-

ler.dk), børn og unge, samt selvfølgelig medlemmer. 

Herudover er der lanceret et nyt Forum (www.biav-

lerforum.dk), der allerede bruges godt, dog må vi 

erkende at en del debat er overgået til Facebook. I 

processen med fornyelse af hjemmesiden er det 

lykkedes at ændre login-procedurer, så alt login 

sker med samme brugernavn og password på alle 

platforme. 

 

Økonomiudvalget 
 

Udvalget består af Knud Graaskov (formand), Rig-

mor Johannesen og Bo Brebøl. Tilknyttet: Rune 

Havgaard Sørensen. 

Økonomistyring 
Foreningens økonomistyring finder sted på grund-

lag af en systematisk rapportering på kvartalsbasis. 

Hvert kvartal modtager først økonomiudvalget og 

derefter bestyrelsen en omfattende kvartalsrapport 

med følgende indhold: 

• Status på medlemsudviklingen 

• Foreningens politiske repræsentation, hø-

ringssvar og aktuelle sager 

• Medieomtaler i interne og eksterne medier 

• Salgsafdelingens resultater 

• Status på hvert enkelt projekt 

• Foreningens arrangementer 

• Økonomisk status for foreningen med resul-

tatopgørelse, balance og noter 

• Kvartalsrapporten danner grundlag for den 

løbende budgetopfølgning. 

 

 

7000

8000

9000

10000

11000

2013 2014 2015 2016

Medarbejdertimer på 

sekretariatet

Interne Eksterne



9 

 

Det er udvalgets opfattelse at rapporteringen er fyl-

destgørende og danner et solidt grundlag for at be-

styrelsen kan træffe de fornødne økonomiske di-

spositioner på et oplyst grundlag. 

Foreningens likviditet er tilfredsstillende og med en 

egenkapital der udgør 36 % af omsætningen, er for-

eningen passende polstret til at imødegå evt. kom-

mende udfordringer. 

Den konstante medlemstilgang har gjort det muligt 

at konsolidere foreningen uden stigninger i kontin-

gentet og uden at nedsætte aktivitetsniveauet. Hvis 

den positive medlemstilgang ophører, vil der på sigt 

opstå behov for justeringer. 

Debitorstyring 
Rykkerprocedurerne, som blev indført i 2013 fun-

gerer tilfredsstillende, idet udestående fordringer 

vedr. varesalg er reduceret til kr. 73.169.-. 

Projektstyring 
Den løbende projektrapportering fungerer godt og 

har sikret, at bestyrelsen hele tiden er ajour med 

projekternes faglige fremdrift og økonomi. 

Der er stort fokus på at projektledelsen er effektiv, 

og at såvel den faglige udførelse som den admini-

strative håndtering opfylder projektsponsorernes 

krav. Dette fokus har medført at foreningen i det 

væsentlige har opnået de forventede tilskud. 

Den i sidste års beretning omtalte klagesag vedr. 

2012 har foreningen som tidligere omtalt fået med-

hold i, men er samtidig i samme sag blevet mødt 

med et nyt krav om tilbagebetaling af et beløb på kr. 

167.209,-. Vi finder kravet uberettiget og har påkla-

get kravet. Desværre foreligger der endnu ikke en 

afgørelse. 

Det er bestyrelsens opfattelse, at projektarbejdet i 

Danmarks Biavlerforening er af afgørende betyd-

ning for det faglige udviklingsarbejde og for konsu-

lenternes fortsatte udviklings- og formidlingsar-

bejde. 

Pulje til forbedring af biernes levevilkår 
Bestyrelsen blev ved generalforsamlingen 2016 på-

lagt, at arbejde videre med forslag 5 om oprettelse 

af en pulje til forbedring af biernes levevilkår. Op-

følgningen på denne beslutning er sket i regi af 

Økonomiudvalget, der er nået frem til nedenstå-

ende kriterier for puljen.   

Danmarks Biavlerforening opretter snarest en selv-

stændig pulje, svarende til honningreklamefonden, 

med et hensigtsmæssigt navn. Der er således ikke 

tale om en selvstændig juridisk enhed. 

Indtægter tilvejebringes på følgende måde: 

• Frivillige donationer. 

• Afgift for brug af logo i forbindelse med na-

turtiltag. 

• Afgift for brug af logo, ved salg af produkter, 

som støtter biernes levevilkår. 

• Salg af merchandise til fordel for puljen.  

 

Danmarks Biavlerforening har foreløbig fastsat føl-

gende kriterier: 

• Pengene gives til et- og flerårige biotopfor-

bedrende tiltag, samt andre tiltag, der kan 

forbedre biernes levevilkår. 

• Lokalforeninger og Danmarks Biavlerfor-

ening kan søge puljen. 

• Privatpersoner og virksomheder kan søge 

efter indstilling fra lokalforening. 

• I mangel på indstilling fra lokalforeningen 

efter henvendelse til denne, kan økonomi-

udvalget bevilge midler uden indstilling. 

• Tilskuddet udgør en andel på højst 50% af 

samtlige udgifter. 

• Danmarks Biavlerforenings Økonomiudvalg 

behandler indkomne ansøgninger og træffer 

beslutning om tildeling af tilskud. 

 

 

Markedsføringsudvalget 
 

Markedsføringsudvalget består af Bo Brebøl (for-

mand), Jens Sproegel og Kirsten Rohde Jensen, fra 

sekretariatet er tilknyttet Rune Havgaard Sørensen. 

Udvalget supplerer sig endvidere fra sag til sag med 

personer, der har særligt indblik i det pågældende 

emne. Mange af markedsføringsopgaverne løses ru-

tinemæssigt af sekretariatet. Derfor har udvalget en 

begrænset mødeaktivitet. Udvalgets væsentligste 

opgaver er at følge op på markedsføringsplanen, 
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herunder bestøvning, samt drøfte løbende behov 

vedrørende etiketter og udstillinger mv. 

Markedsføringsplan 
Med de begrænsede ressourcer, der er til rådighed, 

gælder det om at placere Danmarks Biavlerforening 

som en katalysator for udviklingen og så vidt muligt 

styre processen i en større del af samfundet. Mar-

kedsføringsplanen skal bidrage til at placere Dansk 

Honning i forbrugerens bevidsthed og hæve selv-

forsyningsgraden i Danmark.  Markedsføringspla-

nen skal ikke alene understøtte salget af honning, 

men fremme salget af alle biernes produkter, her-

under voks, pollen, propolis, gele royal og bigift .  

Markedsføring på internettet 
Med lanceringen af hjemmesiden Vi-elsker-hon-

ning.dk og facebookgruppen danskhonning har vi 

etableret en effektiv og billig kommunikation med 

forbrugerne. Disse sider passer ikke sig selv, men 

bliver effektivt fulgt op og fornyet af sekretariatet. 

Nye ideer, opskrifter og omtale af bierne og deres 

produkter er grundlaget for at fastholde og udbygge 

kontakten til forbrugerne. 

Events og udstillinger 
Den traditionelle Honning-Jordbærdag bringer 

bierne i fokus tidligt på sæsonen. I år er det lørdag 

den 17. juni. Husk at bestille materialer! 

 

Hen over sommeren støtter Danmarks Biavlerfor-

ening flere lokalforeningers deltagelse på dyrskuer 

med udstillingsmaterialer og en underskudsgaranti. 

Andre arrangementer kan også opnå støtte. Kontakt 

sekretariatet herom. 

I forventning om at opnå større effekt ved delta-

gelse i en international begivenhed indgik Dan-

marks Biavlerforening et samarbejde med Mejeri-

foreningen og Messecenter Herning om deltagelse i 

International Food Contest. Vi har fortsat store for-

ventninger til dette samarbejde, selvom der har væ-

ret nogle sten på vejen. Ved den kommende IFC, 

som finder sted 3.-5. oktober i år, vil Danmarks Bi-

avlerforening i højere grad være ansvarlig for be-

dømmelsen af honning og mjød samt offentliggørel-

sen af resultaterne. Med samtidige udstillinger for 

maskiner til levnedsmiddelindustri, mejeriproduk-

ter og andre fødevarer, forventer vi en langt bedre 

eksponering, end vi kan opnå på en selvstændig 

honningfestival. 

Etiketter 
Det traditionelle salg af etiketter forløber tilfreds-

stillende. Vi er nu klar til at modtage de første be-

stillinger på nye individuelle etiketter, som den en-

kelte biavler designer direkte i Bishoppen over en 

skabelon, der sikrer det nødvendige fælles præg og 

tilstedeværelsen af alle lovpligtige oplysninger. 

Guldetiketten gælder nu også  for andre produkter 

end honning, idet Danmarks Biavlerforening har 

fået udvidet den fælles forsikringsdækning. 

 

  

 

Facebooksiden ”Dansk Honning” finder du på www.facebook.dk/danskhonning 

Målsætning fra Danmarks Biavlerforenings 

strategi 2016-2020: 

” Placere Dansk Honning i forbrugerens be-

vidsthed og hæve selvforsyningsgraden i Dan-

mark” 
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Fagligt udvalg 
 

Udvalget består af Flemming B. Thorsen (formand), 

Erling Atzen og Jens Sproegel. Tilknyttede resurse-

personer er Frank Nielsen, Ivan Nielsen og Klaus 

Langschwager. Tilknyttet konsulent er Flemming 

Vejsnæs. Derudover har vi ad hoc tilknyttet resur-

sepersoner til specifikke opgaver. En stor tak til 

disse for deres hjælp, de er med til at sikre en bedre 

kvalitet i arbejdet. Fagligt udvalg bruger i høj grad 

de nye medier i udvalgsarbejdet, Skype, mailsyste-

met. Udvalget holder dog mindst et fysisk møde om 

året med deltagelse af alle resursepersoner. 

Projektarbejdet 
Et møde omhandler Danmarks Biavlerforenings 

projekter og ideer til kommende projekter. På 

grund af en meget forsinket ansøgningsprocedure 

modtog Danmarks Biavlerforening først ca.1.dec. 

svar på de ansøgte projekter under det EU-støttede 

nationale biavlsprogram for perioden 2016- 2019. 

Vi mistede altså flere måneder af sæson 2016. På 

mødet den 8.december blev situationen omkring 

projekterne drøftet i fagligt udvalg med deltagelse 

af hele udvalget og alle resursepersoner. 

Foreningens nuværende projekter er oplistet her-

under. For flere af projekterne gælder det, at med-

lemmer medvirker i forsøgsarbejde og opsamling af 

praktiske erfaringer. For nærmere beskrivelse hen-

vises til www.biavl.dk og forsøgsrapport, som ud-

kommer med tidsskriftet i maj. 

• Udvikling og kvalitet i biprodukter 

Projektet finansieret via Promilleafgiftsfon-

den for Landbrug og løber fra 2017 – 2019. 

• Produktion af sortshonninger 

Projektet finansieret via Promilleafgiftsfon-

den for Landbrug og løber fra 2016 – 2018. 

• Overvågningsbigårde 

Projektet er finansieret af det nationale bi-

avlsprogram og løber 2017 – 2019. 

• Anvendelige værktøjer: Bisygdomsapp og 

bisygdomsbog 

Projektet er finansieret af det nationale bi-

avlsprogram og løber 2017 – 2019. 

• Valorizing African Agriculture (VALOR)  

Projektet er finansieret via DANIDA og lø-

ber 2013 – 2017 

• Naturtiltag i landbrugslandet 

Projektet finansieret via Promilleafgiftsfon-

den for Landbrug og Den Europæiske Land-

brugsfond for udvikling af Landdisstrik-

terne. Projektet løber 2016-2017. 

• Nye muligheder – mere økologisk honning 

Projektet er finansieret af Fonden for Øko-

logisk Landbrug og løber i 2016-2017.  

Møder og arrangementer 2016 
Den 4. juni afholdt vi et arrangement for erhvervs- 

og deltidsbiavlere på Fyn. 

Emne: Biernes produkter. 

Dorte og Peter Lundager fortalte om deres biavl: 

Detailsalg, sortshonninger, salg af bifamilier, be-

støvning. 

Om eftermiddagen tre indlæg om bestøvning ved 

Flemming Vejsnæs, Per Kryger og en Frøavlsrepræ-

sentant. En meget vellykket dag. 

Den 13. august ERFA-dag om lyngbiavl for alle inte-

resserede i Thy. Vi besøgte tre spændende biavlere: 

Jens Højbjerg, lyngbiavler og testvært. 

Inger og Knud Sørensen, økologiske biavlere, trug-

stader 

Knud Søgård, sorthonninger. 

Til slut eftermiddagskaffe og foredrag ved Sekreta-

riatsleder Rune H. Sørensen  

Emne: Økologisk honning i Danmark 

Vi var ca. 45 deltagere. En blandet flok lige fra er-

hvervsbiavleren til havebiavleren. Der blev ”ming-

let” godt i gruppen. 

 

Fra ERFA-dag om lyngbiavl 
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Den 17. august ERFA-aften hos Overgaard-Gutfelt, 

Ballerup. Karin fortalte om: Markedsføring af bier-

nes produkter og Tanker om fremtidens indtje-

ningsmuligheder. 

Weekenden 23.- 25. september rejste en gruppe er-

hvervsbiavlere til Sydsverige. 

De fik et indblik i svensk biavl. På trods af, at vi er 

nabolande, er der en forskel i måden at drive biavl 

på. Du kan læse om oplevelsen i oktober og novem-

ber numrene af Tfb.  

En stor tak til alle værter og hjælpere, der med de-

res indsats var med til at gøre disse arrangementer 

til en succes. 

Den 21. august var der inviteret til temadag om den 

brune bi på Læsø. Initiativtager til dagen var Tor-

ben Nielsen 

28 deltagere havde en fantastisk dag i flot solskin. 

Vi så på brune bier, parringsstation og flotte lyng-

arealer. Carl Johan Junge og Bjørn Johansen fortalte 

meget levende om arbejdet med Den brune bi. 

Dagen sluttede i Bødehuset, hvor Per Kryger kort 

gennemgik ”Læsøbiens” historie. 

Målet var at stifte en støtteforening for den brune 

bi. Vedtægter blev udarbejdet og en bestyrelse blev 

valgt. Navnet på foreningen er: Foreningen for 

brune bier i Danmark 

Fra Danmarks Biavlerforening bestyrelse deltog 

Knud Gråskov, Flemming B. Thorsen og Ivan B. Ni-

elsen. 

Sygdomstolerance og  

test af brugsdronninger 
Vores projekt i sygdomstolerance og test af brugs-

dronninger prioriteres højt, da vi vurderer, at disse 

projekter er medvirkende til at styrke målene for 

avl hos danske dronningavlere.  

Vi er overbeviste om, at dronninger avlet i Dan-

mark, af danske dronningeavlere, efter danske avls-

kriterier er de bedste dronninger til at sikre en 

sund dansk bestand af bier. 

Fagligt udvalg har i vinter haft et udvalg i gang med 

at se på udrensningstest: 

Nålestik contra frysetest. Udvalget har været sam-

mensat af repræsentanter for såvel dronningeav-

lere som testværter. Fra fagligt udvalg deltog Erling 

Atzen desuden konsulent Flemming Vejsnæs. Ud-

valgets konklusion er, at vi fremover bruger fryse-

testen hos såvel dronningeavlere som testværter, 

der tester brugsdronninger. Testen vil blive evalue-

ret løbende. 

Tak til medvirkende testværter, dronningeavlere 

resurcepersoner for deres indsats. 

 

Honningkontrol og pollenanalyse 
Vi oplever heldigvis sjældent sager, hvor honninger 

konstateres forurenet. Skal vi bevare troværdighe-

den om dansk honning som et unikt produkt, må vi 

værne om det. 

Som noget nyt er Danmarks Biavlerforening be-

gyndt at analysere for evt. indhold af pesticider og 

lægemidler i honning.  

2016 blev året, hvor der for første gang blev påvist 

lægemiddelrester i voks, der befandt sig i Danmark. 

Det antages, at dette parti voks er importeret. De 

høje danske vokspriser inviterer til at finde andre 

muligheder. Det er vigtigt, at vi står vagt om dansk 

voks. 

Danmarks Biavlerforening udtager et antal prøver 

af honning. Især kigger vi på pollenindhold, samt de 

fysisk kemiske forhold, såsom vandindhold, op-

varmning (HMF værdi og enzymindhold). Det er 

yderst sjældent, at vi ser problemer med honning-

kvaliteten for dansk honning.   

Ser du misbrug at Danmarks Biavlerforenings fæl-

lesmærke, så send besked til Danmarks Biavlerfor-

ening. Der står i vedtægterne, at vi skal værne om 

etiketten samt kvaliteten af dansk honning.  

Enhver, der får mistanke om fødevare-forfalsk-

ning/honningforfalskning kan anmelde den pågæl-

dende producent til fødevarestyrelsen.  

 

Målsætning fra Danmarks Biavlerforenings 

strategi 2016-2020: 

”Sikre at dansk biavl hviler på et fagligt kompe-

tent avlsarbejde” 
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Uddannelsesudvalget 
  

Uddannelsesudvalget har siden sidste generalfor-

samling bestået af: Rigmor Johannesen (formand), 

Erling Atzen, Arne T. Henriksen, Bodil Branner (res-

source person) og Peter Nissen (ressource person). 

Ole Kilpinen fra Danmarks Biavlerforenings sekre-

tariat har været tilknyttet udvalget som konsulent.  

Ny uddannelsesstruktur  
Efter at der sidste år blev taget hul på arbejdet med 

en ny struktur for Danmarks Biavlerforenings ud-

dannelsesstruktur, er det nu kommet til det mere 

konkrete arbejde med det nye undervisningsmate-

riale. Der er i foråret 2016 afholdt erfa-møder, 2 i 

Jylland og et på Sjælland og ca. halvdelen af lokal-

foreningerne var repræsenteret på møderne. For-

målet med disse møder var at få input fra lokalfor-

eningerne og få afstemt forventningerne. Der var et 

stort og helt klart ønske fra foreningerne om at un-

dervisningsmaterialet til begynderundervisningen 

blev opdateret og at der generel manglede uddan-

nelsestilbud.  

Der er i det forløbne år nedsat en arbejdsgruppe 

omkring udarbejdning af nyt undervisningsmateri-

ale til begynderkurserne, fordi dette blev betragtet 

som det mest presserende område. Gruppen består 

af Bodil Branner som tovholder, sammen med Lars 

Fischer, Poul Larsen, Leif Johansen og Ole Kilpinen 

fra sekretariatet. I starten at processen deltog også 

Klaus Hviid Petersen og Hanne Bormann Larsen. 

Gruppen har gennemarbejdet og opdateret det 

gamle temahæfte med henblik på at det kan indgå i 

begynderundervisningen i lokalforeningerne. Der 

er planlagt en udgivelse af et nyt ”Biavl for begyn-

dere” i april 2017 og senere skal det øvrige under-

visningsmateriale til kurserne udgives så det er klar 

til sæsonen 2018. 

Herudover har Poul Larsen udarbejdet undervis-

ningsmateriale om dronningeproduktion. Kurset er 

for den mindre biavler og er et simpel kursus i at la-

vet nogle få dronninger til eget brug. Kurset er prø-

vekørt i Vejle og omegns biavlerforening med stor 

tilfredshed. 

Der er endvidere fokus på ”3+biavlere”, der dækker 

over biavlere, som har mere end tre års erfaring. 

Peter Nissen har opsamlet erfaringer fra 3+ forløb, 

og de kan danne grundlag for videre arbejde med at 

skitsere et 3+ forløb til anvendelse i interesserede 

lokalforeninger. 

Biavlskonferencen  
Biavlskonferencen 2017 blev ligesom de sidste år 

afholdt i Vejen, på Sportshotellet. Vi havde igen 

valgt at biavlskonferencen løb over 2 dage, en lør-

dag med foredrag og en søndag med workshops. 

Der var desuden flere udstillende materielforhand-

lere end det sidste par, så det mener vi er meget po-

sitivt. Antallet af deltager var 240 lørdag og 202 

søndag. Der har været flere meget positive tilbage-

meldinger fra deltagerne og specielt om søndagen 

havde vi fornemmelse af stor tilfredshed med ar-

rangementet. Søndagen var også væsentligt bedre 

besøgt end sidste år. Vejen Sportshotel blev valgt 

igen, fordi der generelt er gode forhold og så er alle 

deltagere godt samlet. Der var dog i år visse proble-

mer med at skaffe overnatningspladser nok, et pro-

blem som skal løses bedre hvis konferencen igen 

skal afholdes i Vejen.  

 

Fra Dansk Biavlskonference 2017, hvor udstillin-

gerne er blevet en mere aktiv del af konferencen. 

Kursus for yngre biavlere  
Kurset for Yngre biavlere, blev i år arrangeret af 

Lars Fischer og Zofuz Knudsen. Lars og Zofuz havde 

sammensat et spændende program for kurset, der 

ligesom tidligere år, blev afholdt i forbindelse med 

biavlskonferencen. Traditionen tro var det igen i år 

fyldt med interesserede nyere biavlere og der har 

Målsætning fra Danmarks Biavlerforenings 

strategi 2016-2020: 

” Sikre at uddannelsesstrukturen er fastlagt, 

implementeret og løbende udbygget” 
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været stor begejstring for kurset. Kurset for yngre 

biavlere giver deltagerne en chance for at møde en 

række spændende og markante biavlere som un-

dervisere, samt en grundig indføring i en lang 

række af forskellige emner, som der ikke altid er tid 

til i lokalforeningerne.  

International Meeting for Yong Beekeepers 

(IMYB) 
Danmarks Biavlerforening var i 2015 repræsente-

ret med et hold på tre unge ved IMYB, der er en 

konkurrence for unge biavlere i alderen 12 til 16 år. 

Det var en god oplevelse for deltagerne, og inspire-

rende for Danmarks Biavlerforening. I 2017 vil vi 

igen danne et hold på tre unge til deltagelse på 

IMYB. Arrangementet finder sted den 6. – 9. juli i 

Marlborough i England. 

 

Ida er i gang med at løse en af opgaverne ved Inter-

national Meeting for Young Beekeepers 2015. 

 

Jubilæumsudvalget 
 

I starten af 2015 nedsatte bestyrelsen et ad hoc ud-

valg til at arbejde med det forestående 150 års jubi-

læum. Udvalget bestod af Jens Sproegel (formand), 

Bo Brebøl og Rigmor Johannesen. Fra sekretariatet 

var tilknyttet Rune Havgaard Sørensen. 

Forud for foreningens jubilæum gik der faktisk hele 

2 år, men forberedelse, og finden på. Hvad skulle te-

maet være, hvor skulle det afholdes, hvem ville 

være med, hvor mange penge skulle bruges, hvilke 

tiltag, osv. 

Mange snakke frem og tilbage, og i 100 vis af forslag 

kom frem.   – hvad nåede vi så? Først og fremmest 

var vores mål at gøre bierne berømte, og aldrig før 

har der været skrevet og talt så meget om bier i avi-

ser og tv. Vi fik den respons vi kunne ønske os. 

 

Jubilæet skabte god interesse i landets medier. 

 

 

Biernes Fest bød blandt andet på skæg med bier. 

 

Biernes Fest 
”Se det summer af sol over Engen”… sådan kunne vi 

godt synge i Ringe i weekenden i juli sidste år. Da vi 

fejrede vores 150 års foreningsjubilæum. Vejret var 

super, og folk hyggede sig. 

Det var med stor spænding vi valgte at fejre jubi-

læum udendørs, ville vi kunne få udstillere til at 

komme, og ville der komme besøgende hvis vi 

rendte ind i en weekend med regnvejr. Det hele lyk-

kes, og vi kan se tilbage på en succes. 
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Anders And og bierne 
I juni udgav vi i samarbejde med Egmont et sær-

nummer af Anders And & Co, som tillæg til det al-

mindelige Anders And blad. Særnummeret inde-

holdt flere historier om bier og honning i Andeby, 

samt 20 faktuelle sider om bier. Med et ekstra oplag 

af udgivelsen, er det sikret at særnummeret også 

kan anvendes til lokalforeningernes arrangementer 

for børn og unge. 

 

Så for bierne 
Bierne skulle også mærke jubilæet. Derfor opfor-

drede Danmarks Biavlerforening kommuner, land-

mænd og haveejere til at gøre det lidt ekstra godt 

for bierne. Sammen med frøfirmaerne Weibull og 

DLF lancerede vi frøsortimenter til formålet. 

Først udgave af Tidsskrift for Biavl 
I januar genudgav vi i elektronisk form første num-

mer af Tidsskrift for Biavl fra 1866 

Ny bog: ”Biavl - Bier, blomster og honning” 
I marts udgav vi bogen Biavl - Bier, blomster og 

honning. Folkeskoler, landmænd, haveejere og na-

turinteresserede efterspørger ofte mere informa-

tion om honningbierne. Bogen blev udgivet i samar-

bejde med forlaget Lindhardt og Ringhof og fortæl-

ler generelt om biavlen i Danmark. 

 

Honning i et historisk perspektiv 
I forbindelse med jubilæet kunne medlemmer købe 

en ekstra gimmick til sine honningglas. En lille jubi-

læumsfolder til at sætte på glasset gav indblik i bi-

avlens og honningens historie. 

Jubilæumsskrift 
I juni udkom med Tidsskrift for Biavl foreningens 

jubilæumsskrift, der blev skrevet af forfatter Eigil 

Holm. Jubilæumsskriftet er omfattende, og beskri-

ver både biavlens historie og foreningens historie. 

Samtidig sættes historien i perspektiv til hvad der i 

øvrigt er sket i samfundet siden 1866. 

Vi er fulde af forventning og selvfølgelig klar igen 

om 25 år.  

 


