


Basiskursus i Biavl

… er et kursus for dig, der som biavler vil 

udover begynderstadiet og 

vil lære mere …

Kurset henvender sig til alle biavlere, uanset om du har biavl som hobby med 

nogle få stader - eller som erhverv. Drømmer du om, at du en dag kan leve 
af din biavl - så er det lige kurset for dig. 
Kort sagt, så henvender kurset sig til alle, der ønsker at få håndværket som 
biavler helt ind under huden.  

Hvilke kompetencer kan du få på kurset?
Ved at deltage i kurset vil du kunne opnå kompetencer til, at optimere din 
honningproduktion gennem større viden om indretningen af din bigård og 
om biernes biologi og levevis. 
Du vil få større viden om de daglige rutiner i bigården og om hensigtsmæssig 

indretning af slyngerum m.m. Du bliver orienteret om grundlæggende
økonomiske principper og om det lovmæssige grundlag for biavl i Danmark. 
Du får en grundlæggende viden om sundhed og sygdomme i bifamilien.

Hvor omfattende er kurset - og hvor holdes det?
Kurset er på i alt ca. 50 timer og holdes centralt i Danmark, på Dalum 
Landbrugsskole i Odense. For at gøre deltagelsen mere overkommelig, er 
kurset delt i to dele, hvor del I er på ca. 30 timer, fordelt over to weekender. 
Del II er på ca. 20 timer og holdes i en forlænget weekend, fra fredag kl. 10
til søndag kl. ca. 15.

Hvornår holdes kurset?
Kursets del I holdes som regel i løbet af vinteren og del II i det efterfølgende 
efterår. Næste kursus (del I-A) holdes i  weekenden den 23. og 24.02. og igen
(del I–B) den 30. og 31.03. 2019. Del II holdes i efteråret 2019.

Se www.dalumlandbrugsskole.dk (under: Kurser, Egne kurser), for yderligere 
information.

http://www.dalumlandbrugsskole.dk/


Indholdet af kursets del I
På kursets del I har vi fokus på den generelle planlægning og daglige drift af 
din bigård. Du lærer om de rammer, myndighederne har sat for biavl i 
Danmark. Du lærer om indretningen af din bigård, at placere den mest 
hensigtsmæssigt og om, hvilke stadetyper der er mest optimale at arbejde 
med. Du lærer om indretning af slyngerum, så det tilgodeser de hygiejniske 
krav, der stilles til fødevareproduktion og således, at det bliver rationelt at
arbejde i, så du sparer tid og minimerer risikoen for arbejdsskader.

Du lærer noget om økonomi, både i forbindelse med etablering og drift og i 
forbindelse med en evt. udvidelse af din bigård. Du lærer, hvordan du kan 
planlægge arbejdet i bigården henover året, så det bliver så rationelt som 
muligt. Vi besøger en dygtig biavler for at lytte til hans erfaringer og se, 
hvordan han har indrettet sin bigård og øvrige faciliteter i forbindelse med 
biavl.

Du får et dybere kendskab til bierne og deres biologi på kursusdel I. Du lærer 
om biernes trækkilder, og du lærer de mest betydende sygdomme og 
skadedyr at kende. Du lærer, hvordan du kan tilrettelægge driften, så du kan 
bevare en sund bestand. 

Du får viden om biernes betydning for både det opdyrkede land og for den 
vilde natur. Du får også viden om biernes betydning for biodiversiteten.

Det er en styrke for kurset, at du bor på skolen under hele forløbet. Herved får 
du en masse inspiration fra de øvrige kursister og derfor dobbelt udbytte af 
kurset.



Indholdet af kursets del II
På del II går vi mere i dybden og fokuserer på lidt mere specifikke emner.  Her 
lærer du noget om biernes genetik og om produktion af dronninger. Du får 
viden om bekæmpelse af Varroa og om, hvordan du i din daglige drift kan 
mindske smittetrykket. Du lærer om dannelse af småfamilier og om, hvad 
dannelse af aflæggere betyder for sundheden i din bigård.

Du lærer også noget om honningbehandling og honningkvalitet, og om 
smagsbedømmelse af honning. Du får viden om, hvordan du kan fremme 
afsætningen af din honning og herved øge din indtjening. 

Det er også på kursets del II, vi går lidt mere i dybden med økonomi og med 
lovgivningen på hele området, herunder også lovgivningen om skat og 
moms.

Hvem underviser på kurset?
Alle undervisere er enten forskere, konsulenter eller erfarne biavlere med hver 
deres speciale. Desuden giver det faktum, at du bor på skolen under kurset, 
rig mulighed for erfaringsudveksling mellem kursisterne indbyrdes, men også 
med indlederne, da de ofte deltager i debatten udenfor klasselokalet.

Vil du vide mere?
Så kan du se hele kursusprogrammet på www.dalumlandbrugsskole.dk. Her 
kan du også få et indtryk af skolens kursusfaciliteter, eller du kan kontakte 
Dalum Landbrugsskoles kursusafdeling på mail: mh@dalumls.dk eller ringe 
direkte til Majken Helsgaard på tlf. 63 13 27 11. 

mailto:mh@dalumls.dk

