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BESTYRELSEN 
 

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 6 bestyrel-
sesmøder, heraf 4 fysiske møder og to telefonmø-
der. Bestyrelsessuppleant Peter Sjøgren har delta-
get i bestyrelsens møder.  

Når bestyrelsesmøder foregår på Skype, så vi slip-
per for at bruge tid og penge på at rejse for at mø-
des. Vi anser det dog for vigtigt, at vi jævnligt kan se 
hinanden i øjnene og lærer hinanden at kende via 
fysiske møder. Det sker oftest på Fyn, som ligger 
dejligt i midten af landet. Bestyrelsen har det sidste 
år ændret lidt på den interne fordeling af opga-
verne, så det ikke altid er formanden der tegner for-
eningen ud ad til, men at næstformanden og de øv-
rige bestyrelsesmedlemmerne gør dette i forskel-
lige sammenhænge. 

Personalet har som altid ydet en stor indsats i det 
forløbne år. De har ud over deres normale arbejds-
opgaver været værdifulde samarbejdspartnere for 
især formanden, når der har været brug for faglig 
sparring og støtte. 

 

 

Fysiske møder er vigtige. 

Medlemsudviklingen 
Takket være den store lokale indsats, så er med-
lemstallet er fortsat i stigning, og i 2018 rundede 
foreningen 6000 medlemmer, hvilket blev markeret 
på formandsmødet i november. Ved årets udgang 
udgjorde medlemstallet 6004 medlemmer. Der er i 
2018 ikke optage nye lokalforeninger. 
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Strategien 
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. Stra-
tegien indgår blandt andet i udarbejdelsen af den 
årlige årsplan, som samtidig indgår i budgetlægnin-
gen.  

I nærværende beretning, er flere af målsætningerne 
fra strategien indsat nogle af de steder, hvor vi  

direkte arbejder på at understøtte strategien.  

I 2020 udløber den strategi, som foreningen følger 
lige nu. Bestyrelsen er i fuld gang med at planlægge 
hvordan den fremtidige strategi skal se ud. Der er 
enighed om, at der skal laves en strategi, som er 
mere fleksibel i forhold til de ting der sker i løbet af 
strategiperioden. Desuden er der enighed om, at 
strategien i højere grad skal fokusere på forenin-
gens mange interessenter. 
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Det politiske arbejde 

Bliv bivenlig 
Danmarks Biavlerforening har altid arbejdet for at 
skabe gode leveforhold for bier og andre insekter. 
Vi har selvfølgeligt taget udgangspunkt i vores hon-
ningbier, men vi mener ikke, at der er en modsæt-
ning mellem dem og de øvrige insekter, men der-
imod, at det er brug for en fælles indsats for at for-
bedre forholde for alle insekter.  

Vores kampagne ”Bliv Bivenlig”, hvor vi bredt infor-
merer via instruktører, hjemmeside, temahæfter og 
udnævner bivenlige kommuner, sætter fokus på 
emnet og kommer med klare praktiske anvisninger 
på tiltag til forbedringer, der kan gennemføres af 
såvel private som kommuner og landbrug. 

Vi planlægger at fortsætte og udvide aktiviteterne 
på dette område også i det indeværende år. 

Pesticider 
Danmarks Biavlerforening arbejder aktivt i forhold 
til og har klare holdninger til pesticider for at be-
skytte bierne, honningen og bestøvningen. Vi mener 
ikke, at den nuværende godkendelsesprocedure, 
hvor hovedfokus er på pesticidernes akutte giftig-
hed er tilstrækkelig, men at det også er nødvendigt 
at se på de langsigtede virkninger og midlernes 
kombinationseffekt. 

Ud over midlernes virkning på bierne har vi fokus 
på at holde dansk honning fri for pesticider og vi 
har udgivet temahæftet ”Bier og sprøjteskader”, der 
giver anbefalinger til brugere af pesticider for at 
undgå skader på bier og honning. 

 
Det også er nødvendigt at se på de langsigtede virk-
ninger og midlernes kombinationseffekt. 

Binævnet 
Bodil Branner, der er tidligere mangeårig formand 
for Nordsjællandske Bivenner, er i 2018 blevet ud-
nævnt som ny formand for nævnet. 

Der har været afholdt 2 møder i Binævnet siden sid-
ste generalforsamling. I nævnet er foruden Dan-
marks Biavlerforening repræsentanter for de øv-
rige 4 biavlerorganisationer, offentlige myndighe-
der, Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug & 
Fødevarer og universiteterne. Nævnet er rådgi-
vende for Miljø- og Fødevareministeren i biavls-
spørgsmål. Heldigvis har det også været muligt for 
Danmarks Biavlerforening at mødes med ministe-
ren og fremføre vore synspunkter direkte for ham.  

I forbindelse med Binævnet er der et rigtigt godt 
samarbejde mellem de 5 biavlerforeninger i Dan-
mark. Dette samarbejde bl.a. resulteret i ”Bestøver-
portalen”, som er finansieret af biavlsstrategimid-
lerne, der administreres af Landbrugsstyrelsen. In-
den biavlssæsonen vil der desuden blive udsendt 3 
faktaark om regler inden for biavlen. 

Vi har i nævnet kunne fremføre vores bekymringer 
omkring de tiltag, der er omkring tildeling af stade-
pladser på offentlige arealer. Det er blevet under-
streget at der ikke er ændringer på vej fra Natursty-
relsen, men at efterspørgslen i visse områder er 
større end det man kan opfylde, hvorfor man i en-
kelte områder må fordele pladser ud fra lodtræk-
ning. Dette vil man foreløbig gøre som pilotprojekt. 

I Binævnet er vi blevet gjort opmærksomme på, at 
vi kan forvente, at der kommer et krav om obligato-
risk registrering af alle bigårde i Det Centrale Bi-
gårdsregister. Vi har fremført, at vi ikke kan gå ind 
for en tvungen registrering i det nuværende system, 
der på trods af mange forbedringer stadigvæk er 
meget lidt anvendeligt. Vi har også gjort opmærk-
som på at vi ikke ser nogen grund til at der for hver 
bigård skal angives hvor mange bifamiler der er, da 
det i forhold til at opspore bisygdomme ikke er re-
levant.  

  

Målsætning fra Danmarks Biavlerforenings 
strategi 2016-2020: 

”Fortsat igangsætte initiativer, der kan øge 
biernes fødegrundlag.” 

Målsætning fra Danmarks Biavlerforenings 
strategi 2016-2020: 

”Sikre at der er udviklet et brugbart system til 
registrering af bigårde og sygdomme.” 
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DET INTERNATIONALE ARBEJDE 
 

Stadig flere politiske indsatser udspiller sig på den 
internationale bane. Som eksempel på dette kan 
nævnes en lang række EU-bestemmelser med ind-
flydelse på biavlen i Danmark. Ligeledes har vi erfa-
ret at en del af den faglige sparring kan opnås gen-
nem kontakt til internationale kollegaer. 

Danmarks Biavlerforening prioriter det internatio-
nale arbejde og de internationale relationer meget 
højt. Vi får meget vigtigt information og viden fra 
vores samarbejdspartnere og vi øger vores indfly-
delse ved at samarbejde med vores søsterorganisa-
tioner. 

En af de vigtigste internationale netværk er CO-
LOSS, hvor der foregår et stort og vigtigt fagligt ar-
bejde. I Nordisk Baltisk Biråd er samarbejdet og in-
spirationen mellem de nordiske og baltiske søster-
organisationer i højsædet. Og to gange årligt delta-
ger vi i møder i biavlsarbejdsgruppen under EU's 
landbrugsråd COPA-COGECA. 

Med henblik på at kunne styrke biavlen i Danmark 
endnu mere både politisk og fagligt, har bestyrelsen 
i 2018 indmeldt Danmarks Biavlerforening i Euro-
pean Professional Beekeepers Association (EPBA). 
EPBA har en grøn profil, og arbejder aktivt med for-
skellige miljøspørgsmål. Herunder søger EPBA ind-
flydelse på en lang række EU-spørgsmål gennem 
møder med kommissionen. Som navnet antyder, så 
har EPBA især fokus på den kommercielle biavl, der 
drives af erhvervsbiavlere og deltidsbiavlere. 

Dette fokus sikres bl.a. gennem konferencen Bee-
come, der er et tilbagevendende arrangement med 
udstilling af moderne biavlsmateriel, samt konfe-
rence med videnskabelige oplæg. Man kan læse 
mere om EPBA på:  
www.professional-beekeepers.eu 

 
Bestyrelsen har indmeldt Danmarks Biavlerforening i 
European Professional Beekeepers Association. 

Endelig er vi medlem af verdensorganisationen 
APIMONDIA. Vi vandt jo desværre ikke værtskabet 
for verdenskongressen, da vi søgte i 2017. Bestyrel-
sen har imidlertid ikke opgivet at få denne store be-
givenhed til Danmark, men det vil tidligt kunne ske 
i 2025, hvor vi planlægger at søge om værtskabet 
sammen med biavlerforeningerne i Norge og Sve-
rige. 

Vi deltog også i 2018 i International Meeting for 
Young Beekeepers, hvor unge fra over 20 lande mø-
des og konkurrerer på viden om biavl – og ikke 
mindst lærer hinanden at kende på tværs af græn-
ser og biavlstraditioner. Denne gang var mødeste-
det Toulouse i Frankrig og en af vores unge delta-
gere Mathias fra Fyn placerede sig flot på det vin-
dende hold sammensat af unge biavlere fra flere 
forskellige lande. 

SEKRETARIATET 
 

Danmarks Biavlerforenings sekretariat flyttede i 
december 2017 til nye lokaler, men stadig på 
samme adresse. Dette med henblik på at skabe en 
mere fornuftig opdeling for de mange medarbej-
dere i huset. Den nye placering og indretning funge-
rer godt og til stor tilfredshed for medarbejderne. 
Administrationen, som varetager medlemsadmini-
stration, økonomi, salgsafdeling m.m. bemandes af 
Sally Bech Malmroes, Annette Klavsen og Ane Marie 
Melsvik. Konsulentgruppe består af Flemming Vejs-
næs, Ole Kilpinen, Rolf Theuerkauf, Lise Hansted og 
Asger Søgaard Jørgensen. Den daglige ledelse vare-
tages af Rune Havgaard Sørensen.   
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ØKONOMIUDVALGET 
 

Udvalget består af Arne T. Henriksen (formand), 
Helle Sehested og Jens Sproegel. Tilknyttet: Rune 
Havgaard Sørensen. Udvalget fungerer særligt som 
sparringspartner for sekretariatet i økonomiske 
spørgsmål og kan træde sammen i særlige tilfælde. 

Foreningens økonomistyring finder sted på grund-
lag af en systematisk rapportering på kvartalsbasis. 
Hvert kvartal modtager bestyrelsen kvartalsrap-
port med følgende indhold:  

 Status på medlemsudviklingen  
 Foreningens politiske repræsentation 
 Høringssvar og aktuelle sager 
 Medieomtaler i interne og eksterne medier 
 Salgsafdelingens resultater 
 Status på hvert enkelt projekt 
 Foreningens arrangementer 
 Økonomisk status for foreningen med resul-

tatopgørelse, balance og noter 

Bivenlige bidrag 
Danmarks Biavlerforenings generalforsamlingen 
besluttede i 2016 at oprette en pulje til forbedring 
af biernes levevilkår. Puljen blev en realitet i star-
ten af 2018 og der blev i løbet af foråret givet til-
sagn til tre projekter i Svendborg, på Amager og på 
Ærø. Desværre kunne nogle projekter ikke realise-
res på grund af den tørre sommer, men vi håber på 
nye spændende tiltag i 2019. 

Midler til puljen tilvejebringes på følgende måde: 

 Frivillige donationer. 

 
 Afgift for brug af logo i forbindelse med na-

turtiltag. 
 Afgift for brug af logo, ved salg af produkter, 

som støtter biernes levevilkår. 
 Salg af merchandise til fordel for puljen. 

Midlerne fra puljen fordeles løbende på ud fra føl-
gende kriterier: 

 Pengene gives til et- og flerårige biotopfor-
bedrende tiltag, samt andre tiltag, der kan 
forbedre biernes levevilkår. 

 Lokalforeninger og Danmarks Biavlerfor-
ening kan søge puljen. 

 Privatpersoner og virksomheder kan søge 
efter indstilling fra lokalforening. 

 I mangel på indstilling fra lokalforeningen 
efter henvendelse til denne, kan økonomi-
udvalget bevilge midler uden indstilling. 

 Tilskuddet udgør en andel på højst 50% af 
samtlige udgifter. 

 Danmarks Biavlerforenings Økonomiudvalg 
behandler indkomne ansøgninger og træffer 
beslutning om tildeling af tilskud. 

 Ansøgning om midler fra puljen kan frem-
sendes til Danmarks Biavlerforening på 
dansk@biavl.dk 

 Ansøgningen skal indeholde en fyldestgø-
rende beskrivelse af projektet, budget og 
navn på lokalforening, der ansøger eller an-
befaler projektet. 

 
Så flot kan en park på Frederiksberg med bivenlige tiltag blive. 
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UDDANNELSESUDVALGET 

Uddannelsesudvalget består af bestyrelsesmedlem-
merne Peter Nissen (formand), Ivan Nielsen, Helle 
Sehested, Erling Atzen, samt Bodil Branner og Poul 
Larsen. Fra sekretariatet deltager Ole Kilpinen.  

I året der er gået, har Uddannelsesudvalget fået sat 
system i opbygningen af et internt uddannelsessy-
stem for Danmarks Biavlerforening, ligesom vi har 
fået udviklet en lang rækker kurser, som vi har ud-
dannet instruktører i at bruge på instruktørdage. 
200 instruktører deltog i instruktørdage i 2018. Så 
vi er godt i gang! 

Grundkonceptet i DBF’s interne uddannelsessystem 
Grundkonceptet for vore kurser består nu som ud-
gangspunkt af undervisningsmateriale til hhv. kur-
sister og til instruktør, ofte et temahæfte af Tids-
skrift for Biavl om kursets emne samt en række re-
levante værktøjer herunder instruktionsvideoer. 

Vi har fået lavet en kursusportal, hvor alle der er in-
struktører kan logge sig ind med de samme koder 
som de bruger i øvrigt på www.biavl.dk. Her kan in-
struktørerne hente kursusmateriale og de kan di-
stribuere kursusmateriale til kursisterne, eventuelt 
med egne tilføjelser og tilpasninger.  

Formandsmøde om uddannelsesplanen 
I efteråret 2018 blev uddannelsesplanen drøftet på 
formandsmødet. Temaet var, hvordan vi får skabt 
”trækkraft”, så de mange nye uddannelser bliver 
brugt i lokalforeningen, og dermed til gavn for biav-
lerne. Drøftelsen resulterede i mange gode skriftlige 

tilbagemeldinger til Uddannelsesudvalget. Uddan-
nelsesudvalget har gennemgået dem og har lagt 
dem til grund for sin årsplan for 2019. 

Hvilke kurser er produceret? 
Dygtige biavlere har bistået med at lave en god por-
tion kurser. Tak til alle der har bidraget. De kurser, 
der indtil årsskiftet 2018/19 er lavet er følgende: 

 Dronningeproduktion i skolebigården 
 Begynderkursus 
 Honningkursus 
 Sensorikkursus 
 Bestøvningsbiavl 
 Bivenliginstruktør 
 Instruktørkursus 

Instruktørdage – uddannelse af instruktører 
Vi har holdt regionale møder på Sjælland, Sydjyl-
land/Fyn og Nordjylland, her er har vi præsenteret 
det nye begynderkursus, samt afviklet et instruk-
tørkursus. 

Vi har holdt én dages instruktørkurser ét sted i lan-
det for de øvrige kurser. Her har vi som hovedregel 
også afviklet et instruktørkursus. 

Vi har nu uddannet 200 instruktører i DBF, det ly-
der af mange, men der er stadig lokalforeninger 
som ikke rigtigt er kommet med. Så vi vil afholde 
nogen af dem igen, også for at interesserede in-
struktører, der af en eller anden grund ikke har 
kunnet deltage, får muligheden. 

 
Den nye kursusportal (www.biavlskursus.dk) hvor instruktørerne kan hente  

kursusmateriale og distribuere materiale til kursisterne. 

 
I efteråret 2018 blev uddannelsespla-

nen drøftet på formandsmødet. 

Målsætning fra Danmarks Bi-
avlerforenings strategi 2016-
2020: 

”Sikre at uddannelsesstruktu-
ren er fastlagt, implementeret 
og løbende udbygget.” 
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MARKEDSFØRINGSUDVALGET 
 

Markedsføringsudvalget består af de 3 bestyrelses-
medlemmer Bo Brebøl, Helle Sehested og Jens 
Sproegel samt Jørn Egholm Jensen og Klaus Hviid 
Petersen. Bo Brebøl er formand for udvalget, og 
sekretariatsleder Rune Havgaard Sørensen er se-
kretær. Klaus Hviid Petersen har ønsket at træde ud 
af udvalget. Vi takker for indsatsen og håber, at vi 
fra sag til sag også fremover kan nyde godt af Klau-
ses viden. Derudover har en række medlemmer fra 
sag til sag ydet værdifulde bidrag til udvalgets ar-
bejde.  

Bier og biavl i medierne 
Markedsføringsudvalget arbejder løbende med at 
positionere Dansk Honning i forskellige sammen-
hænge. I årets løb har der været samarbejde med 
DRs børneprogram Ramasjang, og det blev til kam-
pagnen ”Ramasjang redder bierne”. 

Gennem et år var Danmarks Biavlerforening i dia-
log med et produktionsselskab, der ville lave en 
DR2-temalørdag om bierne. Dette blev til en time 
lang udsendelse, der blev sendt på DR2 lørdag den 
1. september, hvor Anders Lund Madsen optrådte 
som biavler. 

Anders Lund Madsen og Flemming Vejsnæs under op-
tagelserne til DR2 tema-lørdag om bier. 

Mjødens Dag 
Der er indledt et samarbejde med mjødbryggerne. 
Det resulterede i, at vi på Mikkelsdag (29. septem-
ber) afviklede Mjødens dag ved et velbesøgt arran-
gement på Mjødbryggeriet Snoremark. Det vil blive 
gentaget i 2019. Samtidig har vi været fødselshjæl-
pere for en forening for mjødbryggere. Formålet er 
at styrke afsætningen af dansk honning til mjød. 

 

Biernes Dag 
For at rette fokus på biernes vanskelige kår og de-
res store betydning for den globale fødevarepro-
duktion, har FN valgt at udråbe den 20. maj som in-
ternational bi-dag. Initiativet, der er startet hos vo-
res kollegaer i Slovenien, er således også kommet til 
Danmark. Markedsføringsudvalget besluttede at da-
gen skulle følges op af en medieindsats, og det lyk-
kedes både at være informative om emnet i radio-
avisen det meste af dagen, samt i TV-Avisen om af-
tenen. 

Andre markedsføringsinitiativer 
De traditionelle begivenheder er videreført med 
Honning-Jordbærdag (23. juni) og International 
Food Contest i Herning (13.-15. november). Vi for-
søgte – desværre uden synderligt udbytte – at kom-
binere IFC med et B2B arrangement. Vi må nok 
sande, at mange markedsføringsindsatser skal gen-
tages og justeres, før de bærer frugt. 

Den gentagne markedsføringsindsats med løbende 
fornyelser findes blandt andet på hjemmesiden ”Vi 
elsker Honning” (www.vi-elsker-honning) og på fa-
cebooksiden ”Dansk Honning” (https://www.face-
book.com/danskhonning). Begge sider er velbe-
søgte med positive kommentarer. 

 

Madens Folkemøde 
Den 10.-11. maj introduceres Madens Folkemøde 
på Engestofte Gods ved Maribo-søerne. Danmarks 
Biavlerforening vil deltage på flere niveauer i for-
ventning og forhåbning om, at det vil blive en tone-
angivende begivenhed i lighed med Naturens folke-
møde i Hirtshals, hvor Danmarks Biavlerforening 
hvert år placerer bierne i både befolkningens og po-
litikernes bevidsthed. 

 

Målsætning fra Danmarks Biavlerforenings 
strategi 2016-2020: 

” Placere Dansk Honning i forbrugerens be-
vidsthed og hæve selvforsyningsgraden i Dan-
mark.” 
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Taskforce 
Efter nogle år med begrænset høst er engrosmarke-
det for honning fuldstændig brudt sammen i Dan-
mark. Vi har nedsat en taskforce, som skal gen-
nemgå problemerne ikke kun i Danmark, men også 
se på verdenshandelen med honning. En rapport vi-
ser, at der handles mere ”honning” på verdensplan 
end bierne producerer. Vore gode danske venner 
inden for engroshandelen tapper nu udenlandsk 

honning prydet med dansk flag og teksten ”Dansk 
Produkt”. Hårde tider kræver kontante reaktioner. 
Danmarks Biavlerforening har anmeldt forholdet til 
myndighederne. Vi afventer Fødevarestyrelsens re-
aktion. 

 

 

FAGLIGT UDVALG 
 

Fagligt Udvalg har i perioden bestået af bestyrelses-
medlemmerne Ivan Nielsen (formand), Peter Nis-
sen, Peter Sjøgren, Erling Atzen, samt Frank Niel-
sen, Klaus Langschwager. Fra sekretariatet Flem-
ming Vejsnæs.  

Året 2018 har været et ganske aktivt år for Fagligt 
Udvalg. En del små opgaver klares uden flertallet af 
medlemmerne lægger mærke til det. Dette gør dog 
ikke disse opgaver mindre vigtige. Det er ofte dem 
der er limen i den store struktur. 

Af større opgaver skal her nævnes følgende: 

Erfadage og ekskursioner 
Der er i årets løb afholdt tre erfadage med fokus på 
mellemgruppen i dansk biavl.  

 I juni hos Palle Kristensen, Silkeborg med 
knapt 100 bifamilier og fuldtidsarbejde i 
forsvaret.  

 I august hos ByBi i København, hvor der dri-
ves med ca. 250 bifamilier. Her var fokusset 
afsætning af biernes produkter og den gode 
fortælling. 

 Sidst i september gik turen til Lene og Klaus 
Frandsen på Lolland. Lene og Klaus driver 
ca. 100 bifamilier som en del af et større 
planteavlsbrug. 

Værterne for disse dage skal have en stor tak for 
deres gæstfrihed og store åbenhed. Der ligger et 
stort stykke arbejde bag at åbne sine døre for en 
flok engagerede og nysgerrige biavlere. Snak, dan-
nelse af netværk og erfaringsudveksling er hoved-
formålet med disse arrangementer, og det er ind-
trykket at der er mange der tager hjem med god in-
spiration. 

I efteråret 2018 blev der afholdt en bustur til det 
sydlige Tyskland. Temaet for turen var økologisk 
biavl, som det drives i Tyskland, med besøg hos 

flere spændende biavlere. En dag af turen blev 
brugt på den store erhvervsbiavlerkonference, og 
materieludstilling i Donaueschingen. En lang tur 
med mange indtryk. På turen blev det virkelig tyde-
ligt hvor forskelligt økologireglerne forvaltes inden 
for EU.  

 
Erfadag hos Bybi med fokus på afsætning af biernes 
produkter. 

Apivar 
I 2018 blev der på baggrund af nye EU-bestemmel-
ser for første gang godkendt, og givet markedsfø-
ringstilladelse til, et lægemiddel beregnet for be-
kæmpelse af varroamider. Fagligt Udvalg skrev i 
fællesskab en artikel til Tidsskrift for Biavl, med fo-
kus på fakta og regler omkring dette så følsomme 
emne.  

Der kan med denne tilladelse ikke længere herske 
tvivl om, at der lovligt kan behandles mod varroa 
med et lægemiddel i dansk biavl.  

Danmarks Biavlerforening anbefaler dog stadigvæk 
at danske biavlere bruger de midler, hvor der ingen 
risiko er for, at der afsættes problematiske frem-
medstoffer i voks og honning. 

Oplæg til nye EU-støttede projekter 
Da der i februar 2019 skal indgives ansøgninger til 
en ny treårig projektperiode for EU-støttede pro-
jekter, blev der sidst på året brugt en del energi på 
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at forberede ny projektideer. Ansøgningsprocedu-
ren bliver mere og mere kompleks, og alene det at 
gennemskue regelsættet trækker store veksler på 
vort personale. Et stort og dybt arbejde er blevet 
lagt i ansøgningerne, og vi håber det bedste i for-
hold til godkendelser. 

Avlsarbejdet 
Promilleafgiftsfonden bevilgede i 2017 penge til et 
pilotprojekt omkring mulighederne for avl mod hø-
jere tolerance mod varroamiderne hos danske bier. 
I forbindelse med dette arbejde er der afholdt to 
dage med foredrag og indlæg om emnet. Der er stor 
interesse for emnet, og håbet er at dette indledende 
arbejde kan tricke det praktiske arbejde omkring 
varroatolerance. Som afslutning på projektet er der 
udarbejdet et temahæfte med artikler om toleran-
ceavl og -forskning. 

Test af Brugsdronninger er en mangeårig aktivitet 
indenfor det faglige arbejde. Testværterne, som ud-
fører et stort og omhyggeligt arbejde med notatfø-
ring og observationer, er en ofte overset ressource i 
dette arbejde.  

Der er flere gange blevet talt om at afholde et er-
famøde for disse dygtige biavlere. Målet med mødet 
var at få delt erfaringer omkring testarbejdet, og 
derigennem få gjort testarbejdet så ensartet som 
muligt med endnu bedre resultater til følge.  

Mødet blev afholdt i efteråret med et næsten fuld-
talligt hold af testværter. Et intenst møde hvor der 
virkelig blev diskuteret detaljer. Vi håber at kunne 
gentage dette møde med passende mellemrum 
fremover. 

 

Projekter 
I den forgangne periode er der gennemført følgende 
projekter: 

 Udvikling og kvalitet i biprodukter: I perio-
den 2017-2019 gennemføres et projekt om-
kring indsamling og markedsføring af pol-
len og propolis. Projektet er finansieret via 
Promilleafgiftsfonden for Landbrug. 

 

 Produktion af sortshonninger: I perioden 
2016 til 2018 er projektet ”Produktion af 
sortshonninger” gennemført. Der har belyst 
mulighederne for at lave sortshonninger. 
Projektet er finansieret via Promilleafgifts-
fonden for Landbrug. 

 Overvågningsbigårde: I dette 3-årige pro-
jekt, som gennemføres i 2017 – 2019, vil vi 
have ekstra fokus på sygdomme og skade-
gørere i vores bigårde. Projektet er finansie-
ret af det nationale biavlsprogram. 

 Anvendelige værktøjer - Bisygdomsapp og 
bisygdomsbog: I dette projekt, skal vi i peri-
oden 2017-2019 udvikle en bisygdomsapp 
og en bisygdomsbog. Projektet er finansie-
ret af det nationale biavlsprogram. 

 Økologisk biavl - Udvikling og inspiration: 
For at holde momentum og inspirere flere 
biavlere til omlægning, er der med projektet 
bl.a. igangsat aktiviteter og nye tiltag i form 
af ERFA tur til tysk økologisk biavl, samt af-
holdelse af netværksmøder og workshop. 
Projektet er støttet af Fonden for Økologisk 
Landbrug. 

 Bestøverportal: I samarbejde med Land-
brugsstyrelsen, øvrige biavlsorganisationer 
og Landbrug & Fødevares Frøsektion er et 
projekt igangsat, hvor der blandt andet lan-
ceres en bestøverportal, derudover udarbej-
des et informations- og undervisningsmate-
riale til biavlere og jordbrugere. Projektet er 
finansieret af Landbrugsstyrelsen. 

 Forundersøgelse af nektarproduktion i 
raps: Gennem et lille projekt vil vi under-
søge variationen i rapssorters nektarpro-
duktion og nektarens sukkerindhold. Pro-
jektet er støttet af Ole Heyes Fond. 

 Varroatolerance under danske forhold: 
Dansk biavls største problem er varroami-
den og et pilotprojekt har derfor set på var-
roatolerance som arvelig egenskab. Projek-
tet finansieret via Promilleafgiftsfonden for 
Landbrug. 

Input og inspiration til udvalget 
Udvalget prøver løbende at have en finger på pul-
sen for at kunne følge udviklingen, og hvad der ge-
nerelt rør sig, i dansk biavl. For at kunne levere 
værdi til dansk biavl er dette meget vigtigt, men det 
er mindst lige så vigtigt at Danmarks Biavlerfor-
enings medlemmer bidrager med input og ideer til 
udvalget, så vi på bedste vis kan levere det medlem-
merne efterspørger. 

Målsætning fra Danmarks Biavlerforenings 
strategi 2016-2020: 

” Sikre at dansk biavl hviler på et fagligt kompe-
tent avlsarbejde.” 
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