En bivenlig kommune
I sidste års jubilæumsår opfordrede Danmarks Biavlerforening landets
kommuner til at deltage i fejringen af bierne og udså en hektar bivenlige planter.
Som bonus kunne kommunen blive certificeret som bivenlig kommune.
AF METTE SIMONSEN
Fmd. Kronborg Vestre Birks B.F.
formanden@kvbb-biavl.dk
Hvem vil ikke gerne være biavler i en bivenlig kommune? Fra Kronborg Vestre Birks Biavlerforening i
Gribskov Kommune sendte vi derfor opfordringen til
kommunens tekniske udvalg i april 2016. Udvalget
havde også fået en henvendelse fra Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere, der opfordrede til
at plante bivenligt og klippe rabatter mindst muligt.
Det var en god oplevelse at være ”to” selv om det ikke
var koordineret – og det er måske noget vi skal være
bedre til. Teknisk Udvalg sagde ja tak til at blive bivenlig
kommune. Faktisk har kommunen været i gang med
de bivenlige planter allerede i 2015, så derfor var
beslutningen måske ikke så stor. Men det er så en anerkendelse af det arbejde der er i gang og det bliver mere
synligt for både politikerne og borgerne i kommunen.
Certifikat og håndtryk
Arealerne der har været i spil i år, er både rundkørsler

og rabatter, men også større områder ved en skole, en
idrætshal og et tidligere ”dødt” græsareal i et boligområde. Vi har i fællesskab lavet information om bier,
bestøvning og projektet og det er sat op ved de store
arealer. Vi havde en snak om opstilling af bistader de
forskellige steder. Et af vores medlemmer bor tæt på
græsarealet og opstillede to bistader i en lille bigård
efter at arealet var pløjet op. Forhåbentlig til gavn for
bierne men selvfølgelig også som blikfang for dem der
går forbi. Her blev projektet så certificeret den 15. maj
i år. Med repræsentanter fra Danmarks Biavlerforening,
byrådet, kommunen, pressen og vores biavlerforening.
Kommunens naturvejleder og friske børnehavebørn
startede såningen med at smide frøbomber og bagefter
var der honningmadder og juice.
Kommunen fortsætter indsatsen
Så Gribskov Kommune tog pænt imod, har engageret
sig i det og vi får alle sammen noget opmærksomhed
ud af det. Vi ramlede ind i at kommunen arbejder
med en grøn strategi og en bæredygtighedsstrategi
for kommunen samt for ”Forskønnelse af by og land”.

Den 15. maj blev projektet igangsat
og Gribskov Kommune blev officielt
certificeret som bivenlig kommune.
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I forbindelse med indvielsen fik de besøgende lejlighed
til at stifte bekendtskab med bierne på tæt hold.

Derfor regner vi også med, at vi fortsat vil have dialog
om, hvad vi kan gøre for både honningbierne og de
andre bier og insekter. Senest har Teknisk Udvalg afsat
midler til at fortsætte projektet næste år og også til
arbejdet med insektvenlige - og trafiksikre - rabatter
langs vejene og uddeling af frøposer.
Blomsterengene
Jo, der er sket noget fra den bare mark i maj. Især
honningurt og boghvede slår igennem her sidst i juli
og alle steder summer af - i hvert fald - både humlebier og honningbier. Så årets plan er lykkedes indtil
videre. Forhåbentlig synes de forbipasserende og
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Certificering som bivenlig kommune
Danmarks Biavlerforening har med sine observationsbigårde dokumenteret, at der er perioder i løbet
af sæsonen, hvor der stort set ikke er føde at finde
for bierne. Derfor opfordres alle kommuner til at
være med til at hjælpe bierne, ved at udså bivenlige
planter, der kan sikre bierne et godt fødegrundlag
gennem hele sæsonen.
Danmarks Biavlerforening har i samarbejde med
frøfirmaet DLF udviklet bl.a. en pollen- og nektarblanding, som kan anvendes af kommuner i forbindelse
med certificering som bivenlig kommune.
Alle kommuner, der etablerer mindst 1 hektar af
de bivenlige planter fra DLF får et certifikat, i form
af et roll-up banner, der kan pryde indgangen til
kommunens borgerservice eller lignende. Af dette
certifikat fremgår det, at kommunen har ydet en
særlig indsats for bierne.
Du kan læse mere om certificering som bivenlig kommune på www.biavl.dk/medlemmer/videnbank/
artikler/biplanter-2/certificering-af-kommuner/
Du kan se sammensætningen af pollen- og nektarblandingen, samt andre bivenlige frøblandinger,
på www.dlf.dk/landbrug/vildtafgroeder/find-dinvildtblanding/
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omkringboende også om synet og vil savne det hvis
det forsvinder igen.
Var det et stort arbejde for foreningen?
Vi lænede os op af Danmarks Biavlerforenings opfordring og sendte den videre sammen med information
om vores foreningsarbejde og med forslag til områder.
Det er svært at vide hvor kommunen kan komme til,
så derfor bliver det mere nogle pejlemærker om f.eks.
rabatter, tomme byggegrunde o.l.
Så var Kurt Hansen på arbejde i forhold til at etablere sin bigård. I starten blev den også besøgt på den
indvendige side af det opstillede hegn, men det er
aftaget. Måske i takt med at bifamilierne blev større...
En børnehave henvendte sig til kommune på grund af
bekymrede forældre der er bange for bistik. Kommunen
har beroliget lederen og henvist til naturvejlederen
for at blive klogere på bier. Det kunne vi også have
hjulpet med hvis ikke han var der. Han er heldigvis
også medlem af vores forening. Nu skal vi så huske
at holde os til. Men da kommunen også gerne vil dele
arbejdet med os, så forventer vi at få et udmærket,
løbende samarbejde. Kurt Hansen er vores lokale
DBF-koordinator for biavlsinteresser, der netop skal
pleje de lokalpolitiske interesser og derfor ser vi også
frem til det samarbejde i DBF-regi.

Ved indvielsen stod en flok børnehavebørn
for udsåningen af de første frø.

Den 29. juli, altså ca. 2½ måned efter
indvielsen, så arealet sådan ud.

Både humlebier og honningbier er
glade for den bivenlige beplantning.
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