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Danmarks Biavlerforening 
Danmarks Biavlerforening er videns- og interesseorganisation for Danmarks 6500 biavlere. Forenin-
gen er stiftet i 1866, og har siden dengang udgivet magasinet: ”Tidsskrift for Biavl”. Tidsskriftet er 
i dag det førende magasin inden for branchen, og det udsendes til landets biavlere, organisationer, 
institutioner, biblioteker og mange flere.

Tidsskrift for Biavl udkommer 12 gange årligt med et omfang af 36 sider. Indholdet er faglige artikler, 
nyheder fra ind- og udland, informationer til medlemmer, annoncer og meget mere. Hertil kommer et 
antal temahæfter, som jævnligt udsendes med tidsskriftet.

Fakta om Tidsskrift for Biavl

Frekvens: 12 gange årligt 
Udkommer omkring den 20. hver måned
Omfang: 36 sider
Oplag pr. udgivelse: 6800 eksemplarer
Format: 17x24 cm
Farve: Fuld farve (4 farvet offset tryk)

Annoncepriser og betingelser

Pris pr mm. enkelt spalte:  8,25 kr. 
1 hel side:  4183,00 kr. 
Bagsiden inkl. særplacering:  4434,00 kr.  
Gentagelsesrabat, 6 gange:    5 % 
Gentagelsesrabat, 12 gange: 10 %  
Alle priser er ekskl. moms.  

Alle annoncer trykkes i farver. Annoncer skal 
være redaktionen i hænde senest den 26. i 
måneden forud for den måned hvor annon-
cen skal i bladet.

En målgruppe i udvikling

Biavl er populært og Danmarks Biavlerforening 
oplever i disse år en stor medlemsfremgang.

 
Medlemsudviklingen 2004-2022.

Medlemmerne er fordelt over hele landet, og 
selv om en stor del er bosiddende på landet, ser 
vi i disse år en medlemsfremgang i byerne. 
Ligeledes udlignes forskellen på antallet af 
mænd og kvinder, idet der bliver flere og flere 
kvindelige medlemmer.

Medlemmerne udgør alle typer af medlemmer, 
fra den naturinteresserede, der fokuserer på de 
vilde bier, over fritidsbiavleren til den store er-
hvervsbiavler med flere hundrede bifamilier.
 

Medlemmernes fordeling i hhv. erhvervsbiavlere, 
deltidsbiavlere og fritidsbiavlere.

BIAVLEN I DANMARK4

BIAVLERNE 
OG DERES BIFAMILIER
Flest fritidsbiavlere
Vi har i de senere år udskiftet ordet ”hobbybiavler” med 
”fritidsbiavler”. Vi synes det lyder bedre og giver indtryk 
af, at biavlen drives med en vis seriøsitet. Det ændrer 
ikke ved, at det er fritidsbiavlerne, der, antalsmæssigt, 
er den dominerende gruppe inden for vores branche 
(figur 1 og tabel 2). Den store medlemsfremgang, vi 
har oplevet i de 10 seneste år har gjort, at andelen af 
fritidsbiavlere er gået fra 88,1 til 93,1 procent af vore 
medlemmer. 

Figur 1. Fordeling af biavlere efter type (2016).

Tabel 2. Sammensætning af biavlere (i %).

År 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016

Fritid 88,8 87,8 88,8 88,2 88,1 93,1 93,9

Deltid 10,3 9,9 9,3 9,5 9,3 5,0 4,7

Erhverv 0,9 2,2 1,9 2,3 2,6 1,9 1,5

Andelen af deltidsbiavlere er faldende og udgør nu 
4,7% af medlemsskaren. Også andelen af erhvervsbi-
avlere er for nedadgående, og ligger nu nede på 1,5% 
af medlemmerne. Biavl som erhverv har igennem en 
årrække været presset af især dårlige honningpriser. 

Fejlkilder
Der kan i datamaterialet være fejl omkring kategorien 
„erhvervsbiavler“, da vi kan se af data, at nogle af de 
adspurgte har angivet, at de er erhvervsbiavlere, selvom 
de har et forholdsvis beskedent antal bifamilier. Det 
kan skyldes, at disse biavlere er blevet momsregistreret 
og er i en opstartsfase af deres erhvervsbiavl. Fratræk-
kes disse biavlere (med under 20 bifamilier), falder 
antallet af erhvervsbiavlere helt ned på 1,1%, hvilket 
svarer til, at der i Danmark er 70 erhvervsbiavlere.

Deltid: 4,7

Fritid: 93,9

Erhverv: 1,5

Kontakt

For nærmere information kontakt:
Ansvarshavende redaktør Rolf Theuerkauf
Tlf.: 57 86 54 68 
E-mail: rt@biavl.dk
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Modulannoncer i
TIDSSKRIFT FOR BIAVL
I modulsystemet findes 8 forskellige højder som 
vist her.

Disse 8 højder findes alle som 1-, 2- og 3-spaltede, 
således at der i alt findes 24 forskellige annon-
cestørrelser.

Pris pr. spaltemillimeter: 8,25 kr. ekskl. moms

Størrelsesangivelser som anført nedenfor.

Størrelsesangivelser:
1-spaltede (spaltebredde: 42 mm)
M1-21 = total 21 mm
M1-46 = total 46 mm
M1-73 = total 73 mm
M1-99 = total 99 mm
M1-125 = total 125 mm
M1-150 = total 150 mm
M1-177 = total 177 mm
M1-207 = total 207 mm

2-spaltede (spaltebredde: 89 mm)
M2-21 = total 42 mm
M2-46 = total 92 mm
M2-73 = total 146 mm
M2-99 = total 198 mm
M2-125 = total 250 mm
M2-150 = total 300 mm
M2-177 = total 354 mm
M2-207 = total 414 mm

3-spaltede (spaltebredde: 136 mm)
M3-21 = total 63 mm
M3-46 = total 138 mm
M3-73 = total 219 mm
M3-99 = total 297 mm
M3-125 = total 375 mm
M3-150 = total 450 mm
M3-177 = total 531 mm
M3-207 = total 621 mm

M1-99
816,75 kr.

M1-125
1031,25 kr.

M1-73
602,25 kr.
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M1-46
379,50 kr.

M1-150
1237,50 kr.

M1-21
173,25 kr.

M1-177
1460,25 kr.

M1-207
1707,75 kr.


