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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. 
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Bestyrelsen 
 

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 5 bestyrel-

sesmøder, heraf 4 fysiske møder og et enkelt tele-

fonmøde. Bestyrelsessuppleant Helle Sehested har 

deltaget i bestyrelsens møder. 

 

Flere medlemmer 
Danmarks Biavlerforening nyder fortsat godt af et 

støt stigende antal medlemmer til nu i alt 5892 

medlemmer. 

Begynderkurser er indgangen for langt de fleste nye 

biavlere, og tallene viser at mange lokalforeningers 

ihærdige arbejde på dette område bærer frugt. Tak 

for det. Mange medlemmer betyder at vi står stærkt 

rustet til at møde de forskelligartede udfordringer, 

som bierne står overfor. 

 

Nye lokalforeninger 
DBF har i den forgangne periode budt velkommen 
til 3 nye lokalforeninger. 

Foreningen Tårnby-bi’s formål er at udbrede kend-

skabet til bier og biavl. Foreningen holder til i 

Tårnby kommune på Amager. 

Biavlerforeningen Trelleborg tilbyder medlem-

merne en biavlerforening, hvor der lægges vægt på 

både den teoretiske viden om biernes verden – om 

deres fantastiske egenskaber, og om det miljø som 

bierne arbejder i samt naturligvis oplæring i prak-

tisk biavl. Foreningen er hjemmehørende i Slagelse 

Kommune. 

Omkring årsskiftet blev foreningen Vestbien opta-

get som lokalforening i Danmarks Biavlerforening. 

Foreningen har eksisteret i flere år, men har nu be-

sluttet at blive en del af Danmarks Biavlerforening. 

Vestbien er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 

Danmarks Biavlerforening ønsker de nye lokalfor-

eninger held og lykke med foreningsarbejdet. 
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Det politiske arbejde 
Det fagpolitiske arbejde med henblik på at varetage 

danske biavleres interesser vægtes højt. Møder og 

korrespondance med politikere, embedsmænd, or-

ganisationsfolk, mv. sikrer at Danmarks Biavlerfor-

enings interesser og holdninger er velkendte og ny-

der fremme. 

Foreningens konsulenter udarbejder høringssvar i 

forbindelse med revision af relevante love og be-

kendtgørelser. Senest er der udarbejdet hørings-

svar vedr. 

• Miljø- og Fødevareministeriets overimplemente-

ringsscreening 

• Udkast til Pesticidstrategi 2017-2021 

• Udkast til bekendtgørelse om autorisation og regi-

strering af fødevarevirksomheder 

• Udkast til bekendtgørelse om erhvervsmæssig 

dyrkning, håndtering og transport m.v. af genetisk 

modificerede afgrøder 

• Udkast til bekendtgørelse om økologisk jord-

brugsproduktion 

• Udkast til vejledning om økologisk jordbrugspro-

duktion 

Høringssvarene er tilgængelige på foreningens 

hjemmeside www.biavl.dk.  

 

 

Samarbejde 
Samarbejdet blandt de 5 danske biavlsorganisatio-

ner forløber fortsat udmærket. Der er enighed om 

at fokusere på de områder, hvor vi har fælles inte-

resser og holdninger. Det medfører at organisatio-

nerne udadtil kan optræde samlet og dermed opnå 

indflydelse i bl.a. Miljø- og Fødevareministeriets 

Binævn.  

Aktuelt gennemføres et samarbejdsprojekt vedr. 

etablering af en datingportal hvor biavlere og 

frøproducenter mv. kan mødes. Landbrugsstyrelsen 

er sponsor, Danmarks Biavlerforening er udførende 

og de øvrige biavlsorganisationer bidrager sammen 

med Landbrug & Fødevarer med krav og ønsker til 

den fælles løsning. 

 

 

Der er grund til at kvittere for det gode samarbejde 

med 

• Danske Biavleres Landsforening (DBL) 

• Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere 

(SDE) 

• Erhvervsbiavlerne (EB) 

• Dronningavlerforeningen af 1921 

 

Repræsentanter fra de fem biavlsorganisationer. 

 

Konkurrence med vilde bier 
Honningbierne beskyldes fortsat af en række rabi-

ate biologer for at udkonkurrere de vilde bier. Selv 

om der kun er en svag indikation om en sådan kon-

kurrence i det danske landskab, påberåber man sig 

et forsigtighedsprincip, og kræver honningbierne 

fjernet fra en række naturområder, bl.a. de såkaldte 

nationalparker. Der er tale om misbrug af forsigtig-

hedsprincippet, som har sin berettigelse, når der fo-

religger en klar indikation, men ikke noget bevis. Og 

p.t. er der hverken beviser eller en klar indikation. 

Målsætning fra Danmarks Biavlerforenings 

strategi 2016-2020: 

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

gør det vanskeligt at være biavler.” 

Målsætning fra Danmarks Biavlerforenings 

strategi 2016-2020: 

”Sikre at bestøvningens betydning er kendt og 

værdisat i hele landet. ” 
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Skulle der på et tidspunkt fremkomme et sådant be-

vis eller en klar indikation, skal vi biavlere naturlig-

vis respektere de vilde biers krav og behov for be-

skyttelse, og undgå at placere honningbier i nærhe-

den af sådanne områder. 

Der er derimod omfattende beviser for at tilbage-

gangen for insektlivet skyldes samfundets struktur-

udvikling gennem de sidste 50 – 60 år, hvor bl.a. 

landbrugsdriften har undergået en kolossal udvik-

ling fra mindre landbrug med en varieret fødevare-

produktion til den industrielle landbrugsdrift, som 

finder sted i dag. At ændre denne udvikling er åben-

bart for stor en mundfuld for de rabiate biologer, og 

i stedet kaster de sig så over honningbierne. Det er 

en paradoksal situation, da biavlere og biologer jo 

ellers på rigtig mange områder har fælles interesser 

i at fremme vilkårene for insektlivet. 

Det er værd at nævne, at såvel mange biavlere som 

Danmarks Biavlerforening gør en væsentlig indsats 

for at fremme insektlivet i Danmark. Det skal vi na-

turligvis blive ved med, da insekterne er i stor tilba-

gegang, og fortjener al den praktiske støtte som vi 

kan give dem. 

 

 

Økologisk biavl 
Det har været en torn i øjet på landets biavlere, at 

mere lempelige regler i andre EU-lande har betydet, 

at udenlandsk økologisk honning er strømmet ind i 

Danmark, hvor det tilmed forsynes med det røde 

danske ø-mærke. Også selvom det ikke overholder 

de danske krav for økologisk honning. 

Hidtil har et krav om, at der skal være tre kilome-

ters afstand til konventionelle marker, været særlig 

problematisk. Endvidere har det hæmmet udviklin-

gen, at bistaderne i økologisk biavl alene måtte be-

stå af naturmaterialer. Begge krav tolkes anderle-

des i vores nabolande. 

Danmarks Biavlerforening ønskede samtidig at 

skabe mulighed for at drive økologisk biavl på øko-

logiske gartnerier og landbrug. Her har bierne ad-

gang til et varieret fødegrundlag, og de økologiske 

bedrifter kan nyde godt af biernes bestøvning. 

I marts 2017 kom Miljø- og Fødevareministerens 

foreløbige ændringer, der skal sikre mere dansk 

økologisk honning. Danmarks Biavlerforening glæ-

der sig især over tre ændringer i de nye regler: 

• Økologiske biavl har hidtil skullet drives i træbi-

stader. Dette giver både en uhensigtsmæssig risiko 

for spredning af sygdomme hos bierne, ligesom det 

giver mange tunge løft for biavleren. Fremover skal 

bistadet bestå af minimum 50% naturmaterialer 

(opgjort ved vægt). 

• Det er ikke længere en hindring at drive økologisk 

biavl, hvis der i nærheden af bigården findes kon-

ventionelle 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 økologi-

ske nektar- og pollenkilder i nærheden af bigården. 

• 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 Fi-

skeristyrelsen omfatter dette naturarealer og 300 

økologiske bedrifter. 

Som følge af de nye regler, skal ansøgning om god-

kendelse af bigårde indgives i april. På baggrund af 

dette, kan vi konstatere, at interessen for økologisk 

biavl er stigende. I 2017 indsendte i alt 31 biavlere 

ansøgning om godkendelse af i alt 96 bigårde. 

Behandlingen af de indsendte ansøgninger resulte-

rede i godkendelse for i alt 15 biavlere med 277 bi-

stader. Heraf er 10 nye økologiske biavlere. I 2016 

var der 4 godkendte biavlere med i alt 59 bistader. 

Ligesom for andet økologisk jordbrugsproduktion 

gælder der en omlægningsperiode på et år, og nye 

økologisk biavlere kan derfor først sælge deres 

honning som økologisk fra 2018. 
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Forgiftningsskader 
Vinterdødeligheden for bier har været stigende 

gennem de seneste 4 år. Ingen ved på nuværende 

tidspunkt, om der er tale om en tilfældighed, eller 

om det måske er udtryk for at bierne er negativt på-

virkede af den omfattende brug af sprøjte- og bejd-

semidler, bl.a. neonikotinoider. I hvert fald oplever 

ganske mange biavlere at bifamilier dør af delvist 

uforklarlige årsager. Mistanke om forgiftning opstår 

jævnligt.  

I Danmark har vi et lovfæstet voldgiftsystem til 

håndtering af biforgiftningsskader. Systemet omfat-

ter en række voldgiftsmænd med dels biavlsfaglig 

baggrund og dels planteavlsfaglig baggrund. Syste-

met fungerer slet ikke. Den seneste voldgiftssag lig-

ger mere end 10 år tilbage. Årsagen er 2-delt, nem-

lig dels at det er uhyre svært at påvise en skadevol-

der med en sådan sikkerhed, at beviset holder i en 

evt. retssag. Den anden årsag er, at en biavler, der 

rejser en voldgiftssag, må påregne at skulle lægge 

ca. kr. 50.000 på bordet til diverse omkostninger 

ved sagens behandling, og uden nogen som helst 

sikkerhed for at få dette udlæg godtgjort. Set i det 

lys foretrækker de fleste biavlere at bære tabet af 

nogle bifamilier selv. 

En væsentlig årsag til at det er næsten umulig at på-

vise en skadevolder, er at sprøjte- og bejdsemidler 

før de godkendes til brug i landbruget hovedsagelig 

afprøves for deres akutte virkning på honningbier. 

Derimod finder der ingen afprøvning sted af mid-

lernes langtidsvirkning eller midlernes såkaldte 

cocktaileffekter. Det har bevirket, at kemikaliepro-

ducenterne har udviklet midler med en lav akut 

virkning på bierne. Midlernes langtidsvirkning er 

derimod stort set ukendt. Denne situation gør det 

umuligt at kæde brugen af f.eks. et sprøjtemiddel 

sammen med forgiftede bifamilier, da der kan gå 

flere måneder før virkningen af et sprøjtemiddel vi-

ser sig. 

Danmarks Biavlerforening har gjort såvel Miljøsty-

relsen som Landbrugsstyrelsen opmærksom på 

denne helt uholdbare situation, og opfordret til at 

godkendelsesprocedurerne udvides til at omfatte 

såvel langtidsvirkninger som cocktaileffekter. 

Voldgiftssystemet har ingen reel funktion i dag, og 

bør erstattes af en mere tidssvarende funktion, 
hvor man som biavler ikke blot bliver mødt med en 

stor regning, og hvor der ved påviselige forgift-

ningsskader er mulighed for en passende erstat-

ning.  

Nye efterlønsregler 
Folketinget har kort før jul vedtaget et lovforslag 

om bl.a. ændrede regler for dagpenge og efterløn. 

Loven træder i kraft 1. oktober 2018. 

Danmarks Biavlerforening fremsatte i december 

2015 i samarbejde med Landbrug & Fødevarer for-

slag om ændrede regler via ”Virksomhedsforum for 

enklere regler”. De nu vedtagne nye regler indebæ-

rer væsentligt bedre muligheder for at fortsætte 

med biavl på hobbyplan, samtidig med at man mod-

tager efterløn. 

De nuværende regler indebærer at biavl betragtes 

som selvstændig virksomhed med den konsekvens, 

at det stort set ikke er muligt at modtage efterløn 

samtidig med at man fortsat er biavler på hobby-

plan.  

 

Vinterdødeligheden for bier har været stigende gennem de seneste 4 år. 



 

8 

 

Først og fremmest indebærer de nye regler, at biavl 

inden for en bagatelgrænse (på formentlig 20 bista-

der) ikke længere betragtes som selvstændig virk-

somhed, men derimod som fritidsbeskæftigelse. Og 

man må gerne modtage efterløn samtidig med, at 

man har en fritidsbeskæftigelse. Dog foretages der 

et mindre fradrag i efterlønnen med de timer, der 

bruges på fritidsbeskæftigelsen. Timetallet oplyses 

af biavleren selv. Såfremt timetallet sættes til 4 ti-

mer pr. bifamilie, vil der maksimalt skulle ske fra-

drag for 80 timer årligt for en biavler med 20 bifa-

milier.  

Biavl inden for bagatelgrænsen vil ikke blive omfat-

tet af 400-times reglen og kræver således ikke for-

udgående tilladelse. Det betyder også, at der ikke 

årligt skal aflægges og indsendes regnskab for akti-

viteten. Heller ikke momsregnskab er aktuelt, hvis 

aktiviteten er under den gældende bagatelgrænse 

på kr. 50.000 (omsætning). 

Alt i alt stiller de nye efterlønsregler biavlere på ef-

terløn væsentligt bedre end de nugældende regler. 

Husk at de nye regler først træder i kraft 1. oktober 

2018. 

Buddet på verdenskongressen Apimondia 
Gennem cirka et år samarbejdede Danmarks Biav-

lerforening tæt med Wonderful Copenhagen og en 

lang række interessenter i biavlen om at blive vært 

for biavlernes verdenskongres 2021 i Istanbul.  

Kulminationen på dette var deltagelsen verdens-

kongres i Istanbul i efteråret 2017. Her skulle API-

MONDIAS medlemsorganisationer vælge mellem 

Serbien, Slovenien, Rusland og Danmark, der alle 

havde budt ind på værtsskabet. 

 
Mærket som det lykkedes at få en stor del af delta-

gerne fra forskellige lande til at bære under verdens-

kongressen. 

En dansk delegation på ca. 20 personer, suppleret 

med Swienty, Aulumgaard, Dronningavlerforenin-

gen og Wonderful Copenhagen, tjekkede den 29. 

september ind i Istanbul. I de fem dage, som kon-

gressen varede, gjorde delegationen en kæmpe ind-

sats for at markedsføre København og dansk biavl.  

I markedsføringen blev der blandt andet fortalt om 

dronningeavl, biavlsforskning, dansk mjød og Kø-

benhavn som konferenceby. Mjødet passede i øvrigt 

perfekt ind i den danske delegations overordnede 

tema, der var vikingetiden. Der blev holdt vikinge-

fest for de delegerede fra alle lande og et par lur-

blæsere tiltrak stor opmærksomhed. 

 

En del af den danske ”Vikingedelegation” ved Api-

mondia 2017. 

 

På kongressens sidste dag, skulle de delegerede 

stemme på de kandiderende lande. Efter at have 

slået Slovenien og Serbien ud i første runde, blev 

Danmark desværre slået af Rusland i anden runde 

med 74 stemmer mod 48 stemmer.  

Aldrig har dansk biavl fået så meget fokus i interna-

tional perspektiv, der er skabt stor interesse og sået 

mange frø, som vi nok skal få god udbytte af. 
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Sekretar iatet  
 

Danmarks Biavlerforenings sekretariat summer af 

liv og en intention om at servicere alle medlemmer 

bedst muligt. Administrationen, som varetager 

medlemsadministration, økonomi, salgsafdeling 

m.m. bemandes af Sally Bech Malmroes, Annette 

Klavsen og Ane Marie Melsvik.  

Konsulentgruppe består af Flemming Vejsnæs, Ole 

Kilpinen, Rolf Theuerkauf, Lise Hansted, Asger Sø-

gaard Jørgensen og Palle Frejvald. Den daglige le-

delse varetages af Rune Havgaard Sørensen. 

 

I december flyttede sekretariatet til nye lokaler, 

men stadig på samme adresse. Dette med henblik 

på at skabe en mere fornuftig opdeling for de 

mange medarbejdere i huset.  

I den forbindelse fik Danmarks Biavlerforening ud-

videt sit areal en smule, og samtidig skabt en mere 

hensigtsmæssig indretning, således at salgsafdelin-

gen med trykkeri er placeret i sig eget lokale.  

Flytningen blev også anledning til at udskifte nogle 

møbler og sætte sit præg på udsmykningen. Derfor 

finder man i dag et sekretariat, hvor arbejdsmiljøet 

er optimeret, og hvor biavlen er blevet mere synlig. 

 

Arbejdet med foreningens medier varetages af se-

kretariatet. Hjemmesiden blev i 2016 fornyet, og se-

kretariatet har netop foretaget en gennemgang, 

hvor struktur og forskellige funktioner er blevet op-

timeret.  

Tidsskrift for Biavl udkommer hver måned, og ofte 

med et temahæfte inkluderet. Ligesom hjemmesi-

den netop er blevet gennemgået, så vil tidsskriftet 

også blive gennemgået og forsøgt optimeret i løbet 

af 2018. 
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Fagligt udvalg 
 

Udvalget består af Arne T. Henriksen (formand), 

Ivan Nielsen og Erling Atzen. Tilknyttede resurse-

personer er Frank Nielsen og Klaus Langschwager. 

Tilknyttet konsulent er Flemming Vejsnæs. Derud-

over har vi ad hoc tilknyttet resursepersoner til 

specifikke opgaver. En stor tak til disse for deres 
hjælp, der er med til at sikre en høj kvalitet i arbej-

det.  

Fagligt udvalg bruger de nye medier i udvalgsarbej-

det i form af korte Skype-møder, mailkorrespon-

dance og forum. Men udvalget lægger også vægt på 

at der i løbet af året holdes flere fysiske møder med 

deltagelse af vores resurse personer. I efteråret 

2017 er der således afholdt et fysisk møde, med fo-

kus på planlægning af aktiviteterne for 2018. 

Testværter 
Fagligt udvalg arbejder med projekter, hvor vi øn-

sker at involvere danske biavlere i forsøgsarbejdet. 

Vi søger derigennem, at formidle de praktiske erfa-

ringer fra vore værter, videre ud til de danske biav-

lere.  

Der er ca. 250 biavlere involveret i vores test og for-

søgsarbejde. Udvalget ønsker at takke disse for de-

res store, ofte frivillige, arbejde. På denne måde ud-

vikles dansk biavl på bedste vis. Vi håber også i 

fremtiden at udvikle denne måde at arbejde på og 

endda involvere endnu flere biavlere.  

Projekter 
En stor del af udvalgets projekter er projekter som 

er finansieret af eksterne midler. Vi søger i udvalget 

at søge projekter som er så praktisk anvendelige 

som mulig for dansk biavl. Foreningens nuværende 

projekter er oplistet herunder. For nærmere beskri-

velse henvises til www.biavl.dk, www.varroa.dk og 

forsøgsrapporten som udkommer hvert år i maj 

måned.  

Udvikling og kvalitet i biprodukter 

Projektet finansieret via Promilleafgiftsfonden for 

Landbrug og løber fra 2017 – 2019. 

 

Produktion af sortshonninger  

Projektet finansieret via Promilleafgiftsfonden for 

Landbrug og løber fra 2016 – 2018. 

 

Overvågningsbigårde 

Projektet er finansieret af det nationale biavlspro-

gram og løber 2017 – 2019. 

 

Anvendelige værktøjer: Bisygdomsapp og bisyg-

domsbog 

Projektet er finansieret af det nationale biavlspro-

gram og løber 2017 – 2019. 

 

Valorizing African Agriculture (VALOR)  

Projektet er finansieret via DANIDA og løber 2013 – 

2017  

 

Naturtiltag i landbrugslandet  

Projektet finansieret via Promilleafgiftsfonden for 

Landbrug og Den Europæiske Landbrugsfond for 

udvikling af Landdistrikterne. Projektet løber 2016-

2017. 

 

Nye muligheder – mere økologisk honning  

Projektet er finansieret af Fonden for Økologisk 

Landbrug og løber i 2016-2017. 

 

Bestøver portal (2018-2019) 

Et projekt finansieret af Landbrugsstyrelse, i samar-

bejde med Landbrugsstyrelsen og de øvrige biavls-

organisationer. Se bestøverportal.dk. 

 

Forundersøgelse af nektarproduktion i raps 

Et lille pilotprojekt som løber i 2018 og finansieret 

af Ole Heyes Fond. 

 

Målsætning fra Danmarks Biavlerforenings 

strategi 2016-2020: 

” Øge afsætningen af voks, pollen, propolis, gele 

royal og bigift. ” 
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Varroatolerance under danske forhold 

Et pilotprojekt som løber i 2018 i samarbejde med 

dronningeavlerforeningen og danske biavlere. Pro-

jektet er finansieret af Promilleafgiftsfonden for 

Landbrug. 

Møder og arrangementer i 2017/2018 
Mødeaktivitet har været mindre i sidste periode, 

men vi har dog haft fine arrangementer. 

 

Møde for havebiavlere i Sønderjylland 

Fandt sted i skolebigården i Aabenraa, hvor emnet 

var produktion af småfamilier. 

 

Erfamøde hos Steen Mønsted Kristensen, Kjellerup 

Drift af en deltidsbiavl med ca. 100 bifamilier.  

 

Erfamøde hos Nicki Toftum, Glumsø, www.delika-

tesse-honning.dk  

Opbygning af en erhvervsbiavlsbiavl til bestøvnings 

opgaver med ca. 400 bifamilier. Derudover dron-

ningproduktion. 

 

Erfarejser 
Udvalget prøver i de kommende år at lave små Erfa-

ture til forskellige biavlskonferencer rundt om i Eu-

ropa. Konceptet er at DBF arrangerer turen, men 

hver deltager selv arrangerer transport. 

 

Tyske erhvervsbiavleres årsmøde i Celle 

Spændende tur. Denne udstilling ligger tæt på Dan-

mark og vi kan se at den udvikler sig fra år til år.  

 

Østrigske erhvervsbiavlerudstilling og BeeCome i 

Graz. 

BeeCome afholdes i forbindelse EPBA (de europæi-

ske erhvervsbiavleres) årsmøde. Arrangement Bee-

Come består af en omfattende materieludstilling, og 

en række faglige foredrag, som simultantolkes til 

tre hovedsprog. BeeCome afholdes hvert andet år, 

rundt i Europa af de lande som er medlem af EPBA. 

I år blev det afholdt i forbindelse med de østrigske 

erhvervsbiavleres årlige konference.  

 

Sygdomstolerance og test af brugsdronnin-

ger 
Vores indsats omkring sygdomstolerance og test af 

brugsdronninger prioriteres højt, da vi vurderer at 

disse projekter er medvirkende til at styrke målene 

for avl hos danske dronningeavlere. 

Vi er overbeviste om, at dronninger avlet i Dan-

mark, af danske dronningeavlere, efter danske avls-

kriterier, giver de bedste dronninger til at sikre en 

sund dansk bestand af bier.  

Vi ser med glæde på at man nu både fra Dronning-

avlerforeningens side, men også igennem vores 

projekter er begyndt at sætte fokus på arbejdet om-

kring varroa tolerante bier. Dette bør i de kom-

mende år være i fokus.  

Vi har gode økologiske bekæmpelsesmetoder til rå-

dighed, men vi er også nødt til at opbygge en mere 

modstandsdygtig dansk bistamme. Således at vi ad 

denne vej kan nedsætte mængde af varroa bekæm-

pelse. Dette opnås kun hvis vi alle, dronningeavlere, 

samt biavlere sætter fokus på dette emne. Vi har 

alle et ansvar. 

Et udvalg under fagligt udvalg har i det indevæ-

rende år arbejdet med at harmonisere metoderne 

omkring test af hygiejnisk adfærd. Efter praktiske 

test hos vores testbigårdsværter, er man blevet 

enige om her at indføre frysetesten fremover, såle-

des at test af brugsdronninger og vores dronninge-

avlere bruger samme test.  

 

Honningkontrol og pollenanalyse 
Danmarks Biavlerforening har igennem mange år 

regelmæssigt udtaget honningprøver til kontrol. 

Det har i mange år især været fokus på om honnin-

gerne var danske eller udenlandske. Det er sket 

igennem de såkaldte pollenprøver.  

Målsætning fra Danmarks Biavlerforenings 

strategi 2016-2020: 

” Sikre at dansk biavl hviler på et fagligt kompe-

tent avlsarbejde. ” 
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Sideløbende er honningerne blevet analyseret for 

forskellige fysiske/kemiske egenskaber. Resultatet 

har været at dansk honning er af højeste kvalitet.  

Via vores projekter har vi så også igennem de sidste 

år lavet de såkaldte 600 stoffer analyser. Og her har 

resultatet været mindre opmuntrende. Læs Tids-

skrift for Biavl 11/2017 (side 338-334): Nye meto-

der, nye udfordringer. Der er fundet flere restkon-

centrationer af landbrugssprøjtemidler. Alle er me-

get lave restkoncentrationer og ligger oftest under 

grænseværdierne. Men især et middel har der væ-

ret fokus på, nemlig Matrigon (aktivstoffet: Clopyra-

lid).  

Det er et gammelkendt ukrudtsmiddel med syste-

misk virkning. Det bruges til at sprøjte kamille væk 

i rapskulturer. Midlet må senest udbringes når rap-

sen står med de første gule knopper, samtidig med 

at det ikke må være for koldt. Dette er svært forene-

ligt, og har resulteret i restkoncentrationer i hon-

ning. Sandsynligvis pga. for sen udbringning. Dette 

har betydet at vi har biavlere der har fået afvist par-

tier af honning med rester af midlet. Det er util-

fredsstillende at der findes sådanne rester, som 

sandsynligvis skyldes forkert udbringning af stoffet.  

Samtidig lider vi under at der ikke findes nogen of-

ficiel maksimumsværdi (den såkaldte MRL), hvor-

for man pr. automatik vælger en grænse som er den 

dobbelte detektionsgrænsen. Det betyder at hon-

ning med kun meget ubetydelige mængder af Clo-

pyralid er blevet afvist.  

Danmark Biavlerforening har et meget klart stand-

punkt. Det er ikke acceptabelt at sådanne rester fin-

des i dansk honning, men også at der ikke er en 

maksimumsgrænse som er i overensstemmelse 

med andre danske fødevare, hvor der må være 

langt større restkoncentrationer.  

Danmarks Biavlerforening ser alvorligt på pesticid-

rester. Foreningen har derfor lavet en handlings-

plan, hvor vi er i kontakt med alle aktører, lige fra 

producenten, til landbrugsorganisationerne og 

myndighederne. Vi oplever at vores omgivelser ta-

ger situationen alvorlig. Der er blevet ændret og 

strammet op i sprøjtevejledningerne, både fra pro-

ducentens side, men også hos planteavlsrådgiverne. 

Man anbefaler herfra nu at tage andre midler i brug. 

Fra landbrugsstyrelsen vil der blive lavet ekstra pe-

sticidkontrol over for danske landmænd. Miljøsty-

relsen er også gået aktiv ind i sagen, med bl.a. hur-

tig godkendelse af nye etiketter. Fødevarestyrelsen 

arbejder via EU på at få ændret MRL værdien. Dan-

marks Biavlerforening følger sagen meget nøje og 

følger op på handlingsplanen.  

Danmarks Biavlerforening har endvidere fokus på 

glyfosat, flumetrin og thiacloprid. Dansk honning er 

et naturprodukt og det skal det blive ved med at 

være. 

 

Voks 
Vi har med bekymring fuldt situationen i udlandet 

omkring voksforfalskning. Situationen er den, at 

man fra Kina kan købe voks, men kvaliteten afspej-

les af prisen. Der er derfor kommet store vokspar-

tier til Europa, som er forfalsket på forskellige må-

der.  

Bierne enten dør, vantrives eller har meget svært 

ved at bygge regelmæssigt på disse tavler. Dette har 

skabt store problemer i især Tyskland, men også 

Sverige.  

Fagligt Udvalg har besluttet at udtage en række 

prøver i det nye år for at være helt opdateret på 

kvaliteten af dansk voks. Dansk voks indtager en 

helt unik position i Europa, som noget af det fineste 

og reneste voks.  

 

Vi så i perioder sidste år at forholdsvis store portio-

ner voks blev solgt ud af landet, da prisen på den 

rene danske voks var forholdsvis lav. Prisen er nu 

aktivt kommet op på verdensmarkedsprisen for 

voks af høj kvalitet.  

Det er noget vi bifalder i fagligt udvalg, som en nød-

vendighed for at dansk voks ikke sælges ud af lan-

det. Vi opfordrer alle til at være påpasselige med 

dansk voks, samt ikke at  lade sig friste til at købe 

billig voks. Man får hvad man betaler for og man på-

virker også andre biavlere, hvis det opkøbte voks 

blandes i den dansk vokspulje. 
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Uddannelsesudvalget  
 

Uddannelsesudvalget består af: Jens Sproegel, Ivan 

Nielsen, Erling Atzen og Peter Nissen (formand). 

Endvidere er Bodil Branner og Poul Larsen tilknyt-

tet som ressourcepersoner. Fra sekretariatet er til-

knyttet Ole Kilpinen. 

Uddannelsesudvalget har taget fat på at virkelig-

gøre DBF’s uddannelsesstruktur. I budgettet var der 

afsat 500.000 kr. til støtte for arbejdet, og flere dyg-

tige biavlere har meldt sig for at hjælpe med opga-

ven. Tak for det. 

 

Det system, vi bygger op: 

Uddannelsesstrukturen skal være fundamentet til 

et sammenhængende uddannelsessystem, og den 

skal løbende justeres. Den indeholder en række te-

maer, som generel biavl, dronningeavl, specielle 

driftsformer mv. Nogen steder er det relevant at 

sikre sammenhæng mellem de enkelte kurser, såle-

des at et kursus slutter, hvor det næste begynder. 

Dette forsøger vi at sikre ved at formulere lærings-

mål, dvs. hvad skal man vide og hvad skal man 

kunne, når man har deltaget i et kursus. Herved 

skal der sikres en sammenhæng fra begynderkur-

sus til fortsætterkursus og herfra til videregående 

kurser. Visionen er, at vi på et tidspunkt kan tilbyde 

en samlet uddannelse i biavl på linje med land-

brugsuddannelsen. 

 

Hovedprincippet vil være, at der for hvert kursus 

skal udarbejdes: 

• Et sæt kursusmaterialer til hhv instruktør og del-

tager 

• En oversigt over mulige instruktører, lokalfor-

eningerne kan bruge 

• Et temahæfte, hvor det er relevant, f.eks. begyn-

derkursus. 

 
Visionen er, at vi på et tidspunkt kan tilbyde en sam-

let uddannelse i biavl. 

 

Herudover vil der være et digitalt værktøj, hvortil 

instruktørerne har adgang, og hvor de kan finde re-

levante kursusmaterialer, og i øvrigt anvende værk-

tøjet til at distribuere kursusmaterialer til kursi-

sterne. 

Nedenstående kurser er enten klar nu eller bliver 

det i løbet af de kommende måneder: 

• Dronningeproduktion i skolebigården  blev fær-

digt i 2017.  

• Begynderkursus er klar. 

• Instruktørkursus klar. 

• Sygdomskursus introduceres på biinspektørmøde 

14. april 

• Foreningskurser klar 1. juni 

• Nyt honningkursus klar 1. juni 

• Nyt sensorikkursus klar 1. august 

• 2 nye økonomikurser klar 1. okt. (nok økonomi + 

drift) 

Herudover er ovennævnte digitale værktøj færdigt 

og sat i drift. 

 

Målsætning fra Danmarks Biavlerforenings 

strategi 2016-2020: 

” Sikre at uddannelsesstrukturen er fastlagt, im-

plementeret og løbende udbygget. ” 
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Markedsfør ingsudvalget  
 

Markedsføringsudvalget består af Bo Brebøl (for-

mand), Helle Sehested, Jens Sproegel, Jørn Egholm 

Jensen og Klaus Hviid Petersen. Udvalget supplerer 

sig fra sag til sag med personer, der har særligt ind-

blik i det pågældende emne. Mange af markedsfø-

ringsopgaverne løses rutinemæssigt af sekretaria-

tet. Derfor har udvalget en begrænset mødeaktivi-

tet. 

Udvalgets væsentligste opgaver er at følge op på 

markedsføringsplanen samt drøfte løbende behov 

vedrørende etiketter og udstillinger mv. 

Arbejdet med koordinatorer i lokalforeningerne går 

langsomt, men støt fremad. Af godt 80 foreninger 

har nu næsten 40 en koordinator for biernes pro-

dukter og en koordinator for presse og public rela-

tions. 

 

Det traditionelle salg af etiketter forløber tilfreds-

stillende. To tredjedele af salget udgøres nu af eti-

ketter med nyt design. De individuelle etiketter, 

som den enkelte biavler designer direkte i Bishop-

pen over en skabelon, der sikrer det nødvendige 

fælles præg og tilstedeværelsen af alle lovpligtige 

oplysninger, er også kommet godt i gang. 

Med hjemmesiden Vi-elsker-honning.dk og face-

bookgruppen Dansk Honning har vi etableret en ef-

fektiv og billig kommunikation med forbrugerne. 

Disse sider passer ikke sig selv, men bliver 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 forbru-

gerne. 

Mærkedage 
Den traditionelle Honning-Jordbærdag bringer 

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

den 23. juni. Husk at bestille materialer! 

Hen over sommeren støtter Danmarks Biavlerfor-

ening de lokale foreningers deltagelse på dyrsku-

erne i Roskilde, Odense, Herning og Hjørring med 

udstillingsmaterialer og en underskudsgaranti. An-

dre arrangementer kan også opnå støtte. Kontakt 

sekretariatet herom. 

Mikkelsdag er en gammel mærkedag i landbruget. 

Nu vil nogle mjødproducenter genoplive en gammel 

skik og fejre Mikkelsaften med mjød og kommens-
kringler. Det vil vi også støtte op om. 

Markedsføringsudvalget vil fortsætte med at pla-

cere biernes produkter i større arrangementer. Det 

er således planen at deltage i International Food 

Contest med honningbedømmelse i eget regi. Der-

udover undersøger udvalget muligheder i forbin-

delse med Aarhus Food Fastival og Kulinarisk Syd-

fyn. I forbindelse med en af disse festivaler planlæg-

ger vi en business-to-business temadag. 

Markedsføringsplanen 
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, propolis, gele royal og bigift . Bestøver-

strategien skal sikre, at bestøvningens betydning er 

kendt og værdisat i hele landet. Udover den kendte 

bestøverliste på biavl.dk er en fælles bestøverportal 

nu under etablering. I bishoppen kan du købe be-

støverskilte til placering i marken. 

 

 

Målsætning fra Danmarks Biavlerforenings 

strategi 2016-2020: 

” Sikre at koordinatorsystemet skal være imple-

menteret i mindst 75% af alle lokalforeninger. ” 

Målsætning fra Danmarks Biavlerforenings stra-

tegi 2016-2020: 

” Placere Dansk Honning i forbrugerens bevidsthed 

og hæve selvforsyningsgraden i Danmark. ” 
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