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- Kom tæt på naturen og bliv selvforsynende 
- Deltag i begynderkurser i hele landet
- Køb en startpakke og kom godt i gang



Det er herligt at være biavler, og det giver en enestå-
ende mulighed for på nærmeste hold at få et blik ind i 
biernes verden. Man kan ikke andet end at fascineres 
af, hvor forunderligt bifamilien er indrettet.
I en bifamilie er der mange tusinde bier, som alle har 
deres særlige opgaver. Nogle bier passer og plejer bi-
yngel, andre gør rent, bygger nye vokstavler, mens an-
dre er optaget af at gemme honning og pollen i voks-
tavlerne. Og så er der det uendelige arbejde med at 
hente vand, nektar og pollen hjem til de andre bier i 
bifamilien. Alle disse opgaver har du mulighed for at 
følge med i på helt tæt hold.

Hver gang, man går forbi sit bistade, er man nødt til 
lige at se, om bierne flyver. Og så må man også lige se 
lidt nærmere på de tungtlastede bier, der lander ved 
indgangen til bistadet. Hov, der er en bi med mørkeblå 
pollenbukser – hvilken blomst har den mon hentet dét 
pollen fra? 
Som biavler bliver man mere opmærksom på naturen. 
Man lægger mærke til de planter og træer, som omgi-
ver en, for er det mon dem, bierne besøger?
 
Bierne indgår i et meget vigtigt samspil med plan-
terne, nemlig bestøvningen. Bierne lever af blomster-
nes nektar og pollen, og når de besøger blomsterne, 
overfører de pollen fra en blomst til en anden. Derved 
bliver blomsten bestøvet. Biernes arbejde med at be-
støve blomsterne resulterer i, at planterne kan produ-
cere frø, frugt og bær.

VIDSTE DU DET OM BIER?
• Bierne har et sprog, nemlig dans. Når en bi 

har fundet et sted med mange blomster, kan 
den gennem bidansen fortælle andre bier i 
stadet om afstand og flyveretning til blom-
sterne. 

• Biens topfart er cirka 40 kilometer i timen. 
• Bidronningen lægger op mod 2000 æg i døg-

net.
• Honningbierne indvandrede sammen med 

blomsterne efter istiden og bor naturligt i 
hule træer.

"Da jeg fik min første bifamilie, brugte jeg mange 
timer på knæ ved siden af bistadet, fordi jeg var 
så fascineret af biernes færden.” Da Cathrine 
Lejsgaard Isaksen købte sin første bifamilie, var 
hun meget betaget af bierne i bistadet og lå tit i 
mange timer for at observere og lytte til de inte-
ressante bier.

KOM HELT TÆT 
PÅ NATUREN 

Foto: Hanne Sølvkjær

Foto: Cathrine Lejsgaard Isaksen 



VIDSTE DU DET OM BIERNES 
PRODUKTER?
• Du kan udskifte 200 gram sukker med 125 

gram honning og opnå samme sødme. Der-
med kan du reducere antallet af kalorier i  
din madlavning.

• Honning har regenererende egenskaber.
• Pollen indeholder vigtige aminosyrer, vitami-

ner og mineraler.

Lottie Holm startede sin biavl med en drøm om 
at komme tættere på naturen og lave selvforsy-
ning i det små. I dag har det fået en meget større 
betydning for hende: ”Jeg havde aldrig forestillet 
mig at få så unikke naturoplevelser og at bierne 
ville berige min verden så meget.” 
Lottie elsker at komme helt tæt på naturen og 
forstå biernes forunderlige verden. I dag har hun 
sin egen honningbutik, hvor hun sælger hjem-
melavede produkter som læbepomade, vokslys 
og honning.

På billedet ser du Lottie Holm. Foto: Syrine Maj Pallisby

Tænk, hvis du kunne spise hjemmebagt brød med 
hjemmelavet marmelade, producere dine egne kos-
metikprodukter eller brygge din helt egen øl, som du 
kunne nyde til aftensmaden. Og forestil dig så, at du 
bruger biernes produkter til at lave det – vel at mærke 
fra dit helt eget bistade.

I husholdningen kan du blandt andet erstatte sukker 
med honning. Honning smager sødere end raffineret 
sukker, du kan derfor bruge en mindre mængde hon-
ning for at opnå den samme sødme. Vil du være selv-
forsynende med honning, skal der ikke så meget til, 
da en enkelt bifamilie kan give 30-50 kilo honning på 
et år. Og du behøver ikke engang et stort stykke jord, 
hvor bierne kan stå. En lille parcelhushave er rigeligt.

Andre af biernes produkter er pollen og propolis. Pol-
len indeholder blandt andet vitaminer og mineraler, 
og bruges af nogle som kosttilskud, mens propolis er 
kendt for at have antibakterielle egenskaber. 

Biernes produkter kan bruges til mange forskellige 
ting i husholdningen, for eksempel til brygning af hon-
ningøl og mjød. Men de kan også bruges til at lave læ-
bepomade, håndcreme, vokslys og læderpleje. Så du 
kan roligt slippe kreativiteten løs som biavler - det er 
næsten kun fantasien, der sætter grænser.

FÅ OPFYLDT DRØMMEN OM SELVFORSYNING



”Det var spændende at høre de mere erfarne bi-
avlere fortælle om livet som biavler. Det gjorde, 
at jeg følte mig sikker og godt klædt på, da jeg 
spændt hentede min første bifamilie.”  - Biavler, 
Camilla Harms.

”Selvom man er alene med sine bier i det daglige 
ude i bigården, så er man stadig en del af et fan-
tastisk fællesskab med hjælpsomme kolleger og 
et godt foreningsliv. I løbet af året er der mange 
spændende foredrag og kurser, der gør, at man al-
tid har mulighed for at blive bedre og udvikle sig 
som biavler.” – Biavler, Mathias Bech.

Hvis du går med en lille biavler i maven, så er Dan-
marks Biavlerforenings begynderkurser det rigtige 
sted at starte!
 
Størstedelen af de 84 lokalforeninger under Dan-
marks Biavlerforening afholder kurser for nye biav-
lere i løbet af foråret. Kurserne består typisk af en 
kombination af teori og praksis, hvor du blandt andet 
lærer om årets gang i bigården, biernes anatomi, hon-
ningproduktion og love og regler. Teorien kombine-
res ofte med undervisning i en skolebigård, hvor de 
gennemgåede emner afprøves i praksis. På kurserne 
bliver du godt klædt på til at starte din egen biavl og 
drive den på forsvarlig vis.

Da du på kurserne og i foreningen møder andre biav-
lere, får du samtidig adgang til et værdifuldt netværk, 

som du kan sparre med og hente hjælp hos, hvis du 
støder på udfordringer. Et godt fællesskab er vigtigt, 
da det er med til at gøre os til gode biavlere.

Lokalforeningerne tilbyder også forskellige aktivite-
ter i løbet af året, så du løbende kan få ny viden og 
inspiration. Disse kan bestå af at besøge bigårde, inte-
ressante foredrag, inspirerende kurser og aktiviteter 
som honningbedømmelse.

HVORDAN BLIVER DU BIAVLER? 
- Find et lærerigt begynderkursus i dit område

Foto: 
Camilla Harms

Fotos: 
Mathias Bech



”Kurset har givet mig en grundviden, som jeg ikke 
kunne have fået på andre måder. Hvis jeg bare var gået 
i gang med min biavl uden kurset og kun havde læst 
om det, havde jeg ikke anet, hvad jeg var gået i gang 
med,” lyder det fra biavler Trine Garde-Tschertok, som 
deltog på et begynderkursus i foråret 2021.

Det varrierer hvor mange timers teoretiske og prak-
tiske kursusgange, der indgår i begynderkurset. Da 
Trine deltog, bestod det af fire teoretiske kurser af 
hver tre timer og fire praktiske kurser i lokalforenin-
gens bigård. For Trine var det nogle lærerige lektioner, 
som klædte hende godt på til at starte sin egen biavl. 
Det samme mente hun gjaldt for de andre kursister, 
som hun nød at tale med i pauserne. Flere af de andre, 
havde prøvet sig frem inden kurset, men havde ople-
vet, at bierne døde eller fundet ud af, at de på anden 
vis, ikke havde nok viden, inden de begav sig ud i at 
drive en biavl.

Efter kurset har Trine været rigtig glad for det fælles-
skab, hun er blevet en del af. ”Efter kurset tog jeg flere 
gange ud i lokalforeningen, når jeg havde spørgsmål 
og brug for at få afklaret nogle ting”, og det gav hende 
en ro og en god start på sin nye hobby.

Som medlem af Danmarks Biavlerforening får du:
• Vores medlemsblad ”Tidsskrift for Biavl” leveret 

hver måned med aktuelt om biavl og omtale af mø-
der og kurser i biavl. Her annonceres også nyt og 
brugt bimateriel. 

• Et par temahæfter om året med mange forskellige 
aktuelle emner inden for biavl.

• Ret til at bruge Danmarks Biavlerforenings etiket til 
din honning, samt produktansvarsforsikring.

• Mulighed for deltagelse i lærerige kurser.
• Ansvarsforsikring for skader, som dine bier eller 

biernes produkter måtte forvolde. Det er heldigvis 
sjældent, det er nødvendigt. Men det er rart, hvis 
skaden er sket.

• Danmarks Biavlerforening har ansat konsulenter, 
som du kan henvende dig til og få gode råd og hjælp 
til at løse problemer.

• Danmarks Biavlerforening arbejder på at skabe fæl-
lesskab for biavlere, bedre forhold for bierne og ud-
breder kendskab til biernes produkter. Det støtter 
du som medlem.

TRINE KOM GODT FRA START

Find dit nærmeste 
begynderkursus på 
www.blivbiavler.dk



Når du skal i gang som biavler er 
det vigtigt, at du har det nødven-
dige materiel og at det er i god kva-
litet.

Danmarks Biavlerforening har der- 
for indgået et samarbejde med Ma- 
terielforhandlerforeningen og ud-
arbejdet en startpakke for kun 
3.950 kr. Pakken indeholder alt, 
hvad der er nødvendigt for at få en 
god start som biavler til en yderst 
fordelagtig pris. 

For at modtage startpakken, skal 
du være nyt medlem af Danmarks 
Biavlerforening (have tegnet med-

lemskab, og ikke været medlem 
indenfor de seneste 5 år). Ved ind-
meldelse i Danmarks Biavlerfor-
ening modtager du et gavebevis, 
som giver dig ret til at købe start-
pakken. 

Derudover skal du selvfølgelig købe 
en bifamilie. Din lokale biavlerfor-
ening kan hjælpe dig med at finde 
en avler, hvor du kan købe en bifa-
milie. Ved køb af bier er det sælgers 
pligt at sørge for, at bifamilierne 
bliver synet af en kyndig biavler. 
Biavlere skal registrere deres biavl 
i Centralt BigårdRegister hos Land-
brugsstyrelsen på www.cbr.pdir.dk

Når du skal til at høste din egen 
honning, så kontakt din forhandler 
af bimateriel for at høre om mu-
lighederne ved anskaffelse af hon-
ningslynge.

STARTPAKKEN SOM GIVER DIG DET NØDVENDIGE UDSTYR

Køb startpakken 
for 3.950 kr.

På www.blivbiavler.dk finder du mere 
information om, hvordan du kommer 
i gang som biavler. Her kan du også gratis 
downloade hæftet ”Biavl for Begyndere” 
(56 sider let overskueligt begynderhæfte).

FOR BEGYNDERE

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Danmarks Biavlerforening

Opbevares tørt og køligt. Bør ikke udsættes for direkte sollys. Sundhedsstyrelsen fraråder at give børn under  
1 år honning. Bedst før: se datostempel. Næringsindhold pr. 100 g: Energi 1420 KJ/340 kcal, Fedt 0 g  

Mættede fedtsyrer 0 g, Kulhydrater 83 g, Heraf sukkerarter 83 g, Protein 0 g, Salt 0 g

DANSK 
HONNING

AVLET I EGEN BIGÅRD
Biavler Brum

Kubevej 99, 9999 Honningby
DBF kontrol nr. 99999 · 225g

Opbevares tørt og køligt. Bør ikke udsættes for direkte sollys. Sundhedsstyrelsen fraråder at give børn under
1 år honning. Bedst før: se datostempel. Næringsindhold pr. 100 g: Energi 1420 KJ/340 kcal, Fedt 0 g

Mættede fedtsyrer 0 g, Kulhydrater 83 g, Heraf sukkerarter 83 g, Protein 0 g, Salt 0 g

DANSK
HONNING

AVLET I EGEN BIGÅRD
Biavler Brum

Kubevej 99, 9999 Honningby
DBF kontrol nr. 99999 · 225g

Ved indmeldelse i Danmarks Biavlerforening får 
du dine første 100 honningetiketter med navn 
på helt gratis (bemærk der skal udfyldes en de-
klaration).

Du kan læse  
hæftet digitalt 
ved at scanne 
QR-koden.



Vælg mellem 1 stk. krämerplade/ 
1 stk. Nassenheider-fordamper/ 
2 bakker Apiguard

* 50 færdigtrådede rammer kan  
også erstattes af 1 rulle tråd til  
rammerne, 1 æske blåstifter og  
50 rammer.

• Bistade i styropor med 4  
magasiner og dækplade

• 1 bi-jakke med hat og slør
• 1 par gummihandsker med 

manchetter
• 1 bibørste
• 1 stadekniv
• 1 røgpuster
• 1 dronning-gitter
• 5 kg vokstavler til at sætte  

i rammerne
• 50 færdigtrådte rammer*
• Lærebog i Biavl

STARTPAKKEN INDEHOLDER:

Mulighed for tilkøb:
Bistade i polyuretan
Startpakken med bistade 
i polyuretan 
Pris: 4.300,- kr.

Startpakken med bistade 
i polyuretan  
i rammemålet Langstroth 
Pris: 4.800,- kr.

Ønsker du et traditionelt dansk 
trugstade, kontakt 
da forhandleren og hør nærmere 
om pris.

Se oversigt over  
bimaterialforhandlerne  

på næste side. 
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1. Bihuset
 Heino Christiansen
 Rødlersvej 11, 4733 Tappernøje
 Tlf. 55 96 53 22
 www.bihuset.com

2a. Bibutikken (Græsted)
 Max Guldkjær
 Mestervangen 2, 3230 Græsted
 Tlf. 21 79 17 74
 www.bibutikken.dk

2b. Bibutikken (Herlev)
 Max Guldkjær
 Marielundvej 34 A, 2730 Herlev
 Tlf. 21 79 17 74
 www.bibutikken.dk

3. Bishop
 Einarsvej 16, 2800 Kgs. Lyngby
 Tlf. 31 34 14 00
 www.bishop.dk

4. Honningpigen
 Betinna Woller
 Alstedvej 77, 4173 Fjenneslev
 Tlf. 40 31 01 25
 www.honningpigen.dk

5. Sydfyns Specialfoder ApS
 Jan Staldgaard
 Skovsbovej 362, Egense
 5700 Svendborg
 Tlf. 62 20 97 40 / 20 90 97 40
 www.sydfyns-specialfoder.dk

6. Swienty A/S
 Hørtoftvej 16, Ragebøl, 
 6400 Sønderborg
 Tlf. 74 48 69 69
 www.swienty.com

7. Kongeå Biavl
 Jens O. Svendsen
 Jedstedmøllevej 3
 6771 Gredstedbro
 Tlf. 75 43 18 54 / 24 24 18 54

8. Midtjysk Biavlscenter
 Poul Ole Hansen
 Ølgodvej 39, Urup
 7200 Grindsted
 Tlf. 75 33 00 22

9. Vejen Biavlscenter
 Benny Gansler
 Bastrup Skovvej 20
 6580 Vamdrup
 og
 Borgergade 74,  6752 Glejbjerg
 Tlf. 75 36 79 00 / 21 74 79 59
 www.biavlscenter-vejen.dk

10. Aulum BiavlsCenter
 Mathias Hvam & Per From
 Buntmagervej 18, 7490 Aulum
 Tlf. 96 41 21 00
 www.aulumbi.dk

11. Nordjysk Biavl
 Ølsvej 46, 9500 Hobro
 Tlf. 98 52 27 80
 www.nordjysk.com 

12. OBC Biavl Havndal
 H. Hansen & A. Pedersen
 Østerbro 1, 8970 Havndal
 Tlf. 86 47 04 52
 www.obcbiavl.dk

13. OBC Biavl Hørning
 Damgaardens Biavl
 Dørup Gade 6, 8362 Hørning
 Tlf. 29 27 59 14
 www.obcbiavl.dk

14. Vokshuset.dk
 Vagtelvænget 7, 5610 Assens
 Tlf. 29 91 28 29
 www.vokshuset.dk

15. ALK Maskinservice
 Liljevej 12, 9740 Jerslev
 Tlf. 23 70 41 23
 www.alk-maskinservice.dk

www.blivbiavler.dk

STARTPAKKEN KAN KØBES HOS 
MATERIELFORHANDLERNE

Danmarks Biavlerforening
Fulbyvej 15 • 4180 Sorø
Tlf. 57 86 54 70  
dansk@biavl.dk
www.biavl.dk

MELD DIG IND I DANMARKS 
BIAVLERFORENING PÅ 
WWW.BISHOPPEN.DK
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