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opdateret liste findes i Det Centrale Bigårdsregister, hvor du også bestiller syn.

Registrer din bigård i Det Centrale Bigårdsregister CBR
CBR er tænkt som et redskab til bedre at kunne overvåge biernes sundhedstilstand i 
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Hvis du flytter, ændrer du adressen her, så kommer Tidsskrift for Biavl til din nye adresse. 
Du får login-oplysninger ved at vælge ’glemt login’ og skrive din e-mailadresse. Dit 
brugernavn er typisk dit medlemsnummer.
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Så letter vi!

Foreningsmæssigt har vintersæsonen budt på ingenting i form af 
indendørs, fælles aktiviteter og det kan man ikke skrive alverden om. Det 
har været ærgerligt for vores foreningssammenhold. Til gengæld har 
nedlukningen åbnet nogle nye låger i form af fælles foredrag via mødefora 
på nettet/webinarer fra Danmarks Biavlerforening. Det gør det unægteligt 
noget nemmere at deltage, når man ikke behøver forlade matriklen. Jeg 
synes det har været gode foredrag og man har taget sig tid til at besvare 
de spørgsmål der har været. Vi kan oven i købet (gen)se dem på 
Danmarks Biavlerforenings hjemmeside under ’Medlemmer’. Det kan 
måske også udvide kredsen af foredragsholdere til vores vinterforedrag, 
hvis de kan deltage pr. internet og ikke behøver møde op på Gribskolen i 
Nordsjælland. Hvor vi andre selvfølgelig sidder med kaffe og kage og 
følger dem på storskærm.

Vores generalforsamling 2020 og teoretisk begynderkursus 2021 er også 
afviklet over internettet. Det er coronasikkert og det er nødvendigt at vi har 
fået afviklet begge dele. Vi kan desværre ikke kåre Birkets Bedste Honning
2020 i fællesskab, så mon ikke der er omkring 128 vindere.

Bierne: Vi indvintrede 15 familier. Inklusive Kuben og Afrika. Der flyves ind
og ud af alle stader, så der er liv. Alle har fået en madpakke den 6. marts.

Stadevægtene: Der er gang i 3 af dem: 8, 10 og 11. Vægten under 9 er 
ustabil og døjer fortsat med utæt ledning (mus), trods vi har skiftet tre 
ledninger et sted under jorden. Så vi har bestilt nogle flere. 
De to første uger af april har familierne tabt ca. 500 og 600 g. pr. uge. Så 
der sker noget. Du kan følge vægtene på stadevægte.kvbb-biavl.dk

Medlemmer i foreningen: Vi er 126 her i april. Det er to færre end i 
oktober og vi har både udmeldelser og indmeldelser i dette regnskab. Et 
godt udgangspunkt for 2021. Begynderkursus 2021: Vi har ca. 25 på 
kursus. Det er lidt flere end vi plejer, men der er jo plads til alle hjemmefra.
Der er pres på begynderkurserne i år, fordi mange ikke blev gennemført i 
2020. Så vi har sagt ja til lidt flere der deltager ”på distancen”. 

Velkommen igen Så gider vi heller ikke være virtuel biavlerforening mere i år. Den 28. 
april åbner vi skolebigården for ”de erfarne” og den 5. maj møder begynderkurset også op.
Vi har siden 22. marts måtte være 50 personer når vi er forsamlet udendørs i 
foreningsregi. Det betyder at 2. halvleg også er udendørs – men dog mulig – indtil vi får 
anden besked.

Bestyrelsen glæder sig rigtig meget til at se jer!
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Bivenlig kommune 5 år

I september 2016 sagde Teknisk Udvalg i
Gribskov Kommune ja tak til at blive 
certificeret som bivenlig kommune. Det 
er snart 5 år siden.

Bivenlig kommune er et tiltag fra Danmarks 
Biavlerforening. Kommuner, der tilsår 
mindst 1 hektar af kommunens areal med 
bivenlig frøblanding, får et certifikat der 
kårer dem som ”Bivenlig kommune” og et 
banner fra Danmarks Biavlerforening om at 
kommunen hjælper bierne. Det kan de 
trække frem ved festlige lejligheder og i 
øvrigt bryste sig af at være bivenlig 
kommune. Certifikatet har i flere år hængt 
på rådhuset i venteværelset ved Borger-
service. Så måske lidt flere er klar over det 
end vi egentlig tror?

Politikerne modtog certifikat for bivenlig 
kommune ved en event i maj 2017.

Hurtigt stik men der er stadig effekt
Da kommunen allerede havde tilsået det 
krævede areal med bivenlig frøblanding, 
var den sådan set på forkant og det 
kostede ikke ekstra at sige ja tak. Der er 
siden blevet fulgt op med bl.a. gensåning af
arealerne og med uddeling af frø til 

besøgende på genbrugsstationerne. De har
været efterspurgte. Desuden arbejder 
kommunen videre med drift og vedligehold 
af rabatter, der tager hensyn til både trafik 
og natur. Den har haft små honningglas 
med honning fra arealerne som ”visitkort” 
ved passende lejligheder. Kommunens 
naturvejleder underviser børn i bier fra et 
par kommunale bistader. Og som I nok har 
bemærket, er der plantet krokus i mange 
rundkørsler. De signalerer da noget positivt 
og kan måske også være optankning for 
tørstende insekter.

Det tilplantede areal i Gilleleje 2½ måned 
senere. Med Kurt Hansens bier i aktion.
Nedenfor fra certificeringen hvor en børnehave 
var inviteret til at se på bier og så de første frø.

Hvad så i 2021?
Igen i år sås frø ud ved hallen i Græsted og
ved Helsingehallen/ Nordstjerneskolen. Ved
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skolen vil en lærer og kommunens 
naturvejleder i samarbejde bruge arealet til 
undervisning og formidling.
Arealet i Gilleleje opgives, da det skal 
byudvikles. Til gengæld tilsås et endnu 
større areal ved det nye sundhedshus ved 
Helsinge station. 

At takke ja til blive bivenlig kommune 
kastede ikke store nye bevillinger af til 
bivenlighed. Men det forlyder at certifice-
ringen trods alt har gjort noget ved 
politikernes bevidsthed om og opmærk-
somhed på at være bivenlig - og på de 
medfølgende signaler om grøn, natur og 
miljøvenlig kommune. 

Senest har udvalget Udvikling, By og Land 
taget initiativ til at arbejde med: ”Mere 
biodiversitet på offentlige arealer - i 
samarbejde med foreninger og frivillige” 
(pkt 56 på mødet den 23. februar.) Så det 
kommer vi forhåbentlig til at høre mere om.

Tiderne skifter – biodiversitet
Kommunen kan selvfølgelig ikke dække det
hele og slet ikke de private arealer. 

I løbet af de 5 år har fokus ændret sig fra at
være ”bivenlig” til at være ”bi- og 
insektvenlig”, for at signalere at det handler 

om at hjælpe alle insekter og ikke kun 
honningbier. Og det nyeste er at det skal 
foregå ”Vildt”.

Danmarks vildeste kommune?

De lange seje træk trukket af danskerne og 
foreningslivet i Danmark, blandt andre 
vildebier.dk, giftfri-have.dk, vildmedvilje.dk, 
dn.dk og af Danmarks Biavlerforenings 
udnævnelse af bivenlige kommuner, 
Jægerforbundets promovering af 
faunastriber og landbruget af blomster-
striber i markerne har bredt sig og er 
sammen med Greta Thunberg og 
folkestemningen trængt helt ind i 
Miljøministeriet. Ministeriet har lanceret en 
konkurrence om at blive ”Danmarks 
Vildeste   Kommune  ”. Og selv om 
insektvenlige arealer ikke absolut behøver 
være vilde, så er det et godt initiativ til mere
fokus på de vilde insekter. Vores honning-
bier vil sikkert også gerne være med. 
Gribskov Kommune er tilmeldt 
konkurrencen sammen med 89 andre 
kommuner. Den er lige er skudt i gang og 
afgøres i efteråret 2022.

På bivenli  g.dk   er der gode ideer til den 
bivenlige kirkegård, boligforening, have, 
golfbane mm. Så del endelig siden hvis du 
selv eller andre har brug for inspiration til en
vild sommer for alle.

v/ Mette Simonsen
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Kom og se min bigård

Hvordan er det lige at have bistader i en 
almindelig villahave? Er mine naboer 
også glade for at være mine naboer efter
at mine bier er flyttet ind på matriklen?

Vi i bestyrelsen kunne godt tænke os at vi 
blev bedre til at vise vores bigård frem og 
gå på besøg hos hinanden, få inspiration 
fra andre. Få vist frem at det er muligt at 
have bigård i baghaven eller andre steder i 
naturen. Ligesom der er åbne haver rundt 
omkring i landet . 
Måske andre også har lyst?

Sur en sang
Sur, sur sur, lille bi, omkring!
Frygt ej for de vilde planter,
flyv kun ud på mark og have!
Sur, sur, sur, sur i lystig ring.

Sur, sur sur, lille bi, omkring!
Sid i blomsten som en dronning,
sug den søde, søde honning!
Sur, sur, sur, sur i lystig ring.

Sur, sur sur, lille bi, omkring!
Flyv så med dit rige bytte, 
hjem til cellen i din stade!
Sur, sur sur, sur i lystig ring

Den sang har jeg sunget mange gange da 
jeg var barn, for mine egne børn og ikke 
mindst for mit barnebarn Asger. 
Den giver mange minder fra min barndom 
på landet, hvor der var rigtig meget natur og
enge m.m. der fik lov til at passe sig selv.

Tre trugstader i villahaven
Nu giver den endnu mere mening, for jeg er
selv blevet biavler. Ikke i stor stil, men tre  

trugstader af ældre dato, restaureret og 
turkise i farven.

Jeg var lidt nervøs over om de søde bier 
ville være overalt i min meget blomsterrige 
have og hos naboerne.   

Ja for i sangen står der sur, sur lille bi 
omkring. KUNSTEN ER AT VI IKKE FÅR 
SURE BIER i vores have - har jeg fundet ud
af igennem de tre år jeg har haft bier. For 
så er det ikke så sjovt og spændende mere.
Så jeg vil helt sikkert mene, at det er det 
vigtigste for os haveejere som har bistader: 
ikke at få sure bi men SØDE bier.

Bierne står i hjørnet af min villahave på 
1000 m2. Der er en lystig summen rundt 
omkring i haven fra mine søde bier. Bierne 
sidder i kanten af vores fiskebassin ved 
terrassen uden at nogen er blevet stukket i 
de tre år jeg har haft bier. Naboerne er 
begyndt at spørge mig ”hvordan ser dine 
bier ud, for så kan jeg kende forskel om de 
kommer ovre fra dig? At der er lidt nektar 
og pollen fra min have når jeg køber din 
honning.” Det synes jeg er hyggeligt.
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Åben bigård – min og din?
Jeg vil gerne starte med åben bigård, 
lørdag den 15 maj kl. 10, for dem der har 
lyst. Tilmeld jer pr sms/telefon på 2226 
1790. Jeg bor Grønnevang 354 i Gilleleje. 
Måske var det noget for jer der er på 
begynderkursus, men alle er velkomne?

Har du selv lyst til at åbne din bigård en 
dag/aften, så kontakt mig med tid og sted. 
Så slår vi det op/sender det ud.

v/ Birgit Søgaard

Ny bikube
Siden sommeren 2017 
har vi haft bier i en 
kube. Det begyndte 
med en sværm. 

Der er skiftet dronning i 
hvert fald  en gang, for vi 

har set sværmceller. Men ellers er det ikke 
nemt at holde øje med hvad der foregår 
inde i kuben. Familien har hele tiden været 
aktiv. Den er varrobehandlet med myresyre 
og oxalsyre som de andre. Den får studset 
tavlerne lidt af og til, når kuben er ved at 
være fyldt op. Den får flydende foder et par 
gange i løbet af vinteren, så den bliver lidt 
særbehandlet, men ser ellers ud til at klare 
sig fint. 

I år får den ny kube. Familien bliver hældt 
over og må starte forfra. Det vil selvfølgelig 
sætte den lidt tilbage, men giver også 
mulighed for at efterlade yngel og nogle 
varroamider. 

Kender du en ko?
Halmkuben skal ”lorteklines” - det er det 
bedste - så holder den længst. Vi har en 
balje der skal fyldes halv op med frisk 
kolort. Så kender du en ko eller et sted hvor
der går køer, så hører Dorte gerne om det. 
Kender du også en der snart skal på 
polterabend eller lignende, så kan vi godt 
stille en morsom opgave til rådighed!

v/ Mette Simonsen

Arbejdsdag - blomster ved skolebigården 
15 medlemmer troppede op for at så 
blomsterblanding på arealet ved siden af
skolebigården. De var mindst lige så 
flittige, som dem der forhåbentlig 
kommer til at nyde deres indsats i løbet 
af et par måneder.

Det gik løs med greb, river og næverne for 
at få jorden vendt, stauderne plantet og 
frøene sået. Bakketoppen er nu tilplantet 
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med sommerfulgebuske og lavendler, 
blomsterløg og blomsterfrø. 

Frøblandingen indeholder både et- og 
flerårige arter, med variation i pollen og 
nektar til bier, sommerfugle og øvrige 
insekter. Den er ”gennemset” (?) af 
Danmarks Biavlerforening, så den må være

fornuftig til vores formål. Blandingen er fra 
dsv-froe.dk  Private kan købe deres frø på 
bl.a. naturegrass.dk - apropos tidens trend.
De kan sås frem til starten af juli. 
 
Bi- og Insektblanding indeholder:
28 % Boghvede, 25 % Oliehør, 8 % 
Honningurt og Hvidkløver, 6 % Blodkløver, 
4 % Kællingetand og Rødkløver, 3 % af 
hhv. Lucerne, Gul stenkløver, Gul sennep, 
Cikorie og Kommen, 2 % Hjulkrone.

Så håber vi på passende sol, varme og 
regn til at sørge for resten.

Tak for indsatsen alle sammen.
Det bliver spændende at følge.

  

Det var påkrævet med en pause, 
for der blev gået til den. 
                      Og til sidst velfortjent pizzafrokost
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Voksmøl – en dyr skrækhistorie

Voksmøl elsker gamle yngeltavler og 
fodertavler, så hvis du gerne vil avle 
endnu et insekt med vinger, så skal du 
bare glemme at sende dine vintertavler 
til fransk vask og strygning i tide!

Sidste år i august skulle jeg rengøre tavler 
fra sidste høst og fandt to glemte 
vintermagasiner bagerst i skuret. De havde 
været fulde af overskydende fodertavler og 
gamle vintertavler, og jeg havde pænt lagt 

et stykke pap over. Det var de store 
voksmøl rigtig glade for, for de havde lagt 
æg på undersiden af pappet, hvor jeg nu 
fandt et stort antal pupper! Adrr!
Der var pupper og møl alle vegne. Langs 
kanten af magasinerne lå pubberne på rad 

og række, godt nede i selve styroporen. 
Også inde i magasinerne var der et utal af 
huller i stadesiderne og hjørnerne efter 
voksmølpupper. Der var hverken meget 
voks eller foder tilbage i de to magasiner, 
men spind, møleskrementer, larver, pupper 
og masser af møl. Det var bare sååå 
ulækkert! Og så tog det en krig at få gjort 
rent efter svineriet!

Stor udgift
Voksmøllene havde fortæret 20 vokstavler 

til 360 kr, og havde ødelagt to magasiner til 
440 kr, i alt 800 kr! 
Øv! Men så kan jeg bare lære det!

Send dine tavler til omsmeltning - Max 
tager imod året rundt. Eller opbevar dem i 
et tårn af magasiner stående på plastik og 
med et lille glas med 80% eddikesyre 
øverst på rammerne, plast over magasinet 
og låg på!
                                          v/ Dorte Garrit
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Fra Birkets Bedste 
Honning 2019, hvor 
Tage vandt 2. pladsen.

Tak til Tage

Foreningens revisor gennem mange år, Tage Petersen, døde 
den 23. januar efter kortere tids sygdom.

Tage står som indmeldt i foreningen 01.01.00. Han har altid haft 
sans for tal!

Vi husker ham for hans gode humør og hans hjælpsomhed og 
for hans vejledning i forhold til såvel bier som bilag.

   Æret være Tages minde.

The Honning-julekalender 2021
Flere foreninger har lavet deres egen 
Honningjulekalender med 24 små glas 
(30 gram) forårs- og sommerhonning fra 
12 forskellige biavlere. Søg på 
honningjulekalender på nettet og se.

Glassene ligger i en fin æske evt. med 
træuld, og der ligger en seddel med 
biavlernes navne og korte beskrivelser af 
honningen. På låget af æsken er der en 
tegning/billede af noget julet med bier. 

Der skal selvfølgelig også stå, at vi er 
biavlere fra Nordsjælland. Max i Bibutikken 
tænker på at lave sådan en kalender med 
24 glas fra 24 forskellige biavlere, hvis der 

er nok interesserede? Max har de små glas
og vil selvfølgelig få produceret æskerne.
Udgiften er ca. 75 kr pr. æske, og den 
skulle kunne sælges for ca. 250 kr. Kan jo 
også bruges som private gaver eller 
firmagaver.

De interesserede skal så levere honning-i-
glas til det antal kalendere, som deltagerne 
samlet bestiller. Hver deltager bestemmer 
selv, hvor mange kalendere hun/han 
ønsker.

Er du interesseret i at deltage i juleprojektet
så giv Dorte Garrit besked på 2142 2495.

v/Dorte Garrit

EU's forordning om overførbare sygdomme
Ændringerne i forordningen trådte i kraft 21.
april og det nye for biavlere synes at være 
at der bliver krav om registrering af 
bigårde/biavlere (?) som det allerede 
kendes fra andre dyrehold. Loven er en 
dyresundhedslov og ikke en gener-
biavlerne-lov. I teksten står bl.a.:

”Den sigter mod at forebygge og bekæmpe 
dyresygdomme, som kan overføres til 
andre dyr eller mennesker.”
Den fastlægger krav til: - ”Identifikation og 
registrering af dyr...”,
- ”Sygdomsbekæmpelse og -udryddelse, 
herunder hasteforanstaltninger som fx 
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begrænsning af flytning af dyr, aflivning og 
vaccination”
Det sidste bliver nok ikke relevant for 
biavlere (kryds fingre). Loven retter sig 
selvfølgelig primært om transport af dyr – 
herunder bier og humlebier – mellem EU-
lande. Tyske biavlere kører fx bier til 
bestøvning af danske afgrøder. Man har 
kunne bestille humlebifamilier fra Holland, 
fordi de er så søde og vilde-insekter-i-din-
have, og hvad der ellers er af store og små 
dyreim-/exporter.  Konkret og lige nu ved 
jeg ikke hvad det betyder for os som 
biavlere. Det er Fødevarestyrelsen der 
forvalter loven, så de må komme med en 
bekendtgørelse på et tidspunkt. Har jeg 
læst hele loven igennem? Nej. Den ligger 
på nettet og er til at gå til, men lang: 208 
sider: EU's dyresundhedslov

Det handler om sunde bier
Vi anbefaler allerede nu at du opretter 
din(e) bigårde i Det Centrale 
Bigårdsregister (cbr-pdir.dk), fordi du så 

kan kontaktes af biinspektørerne i tilfælde 
af udbrud af bisygdomme omkring dine 
bier. Og er nogles bier i dit område ramt, så
kan det sagtens ende med at dine også 
bliver det. Så vi mener at registreringen er 
en fælles interesse. 

Sundhedsattest og syn af bifamilien før 
flytning 
Køber du en bifamilie er det sælgers ansvar
at bierne er synet for bisygdomme. Men det
kan blive din (og andre biavleres) 
hovedpine hvis der flyttes bisygdomme 
rundt mellem os. Så stå fast på at de skal 
synes. Du skal være oprettet i 
bigårdsregistreret for at kunne få din attest. 

Bifamilier synes af en såkaldt bikyndig, der 
har gennemgået et kursus i bisygdomme. 
Vi har adskillige bikyndige i foreningen, så 
har en sælger snydt dig for at syne bier, så 
kontakt os i foreningen, så vi kan hjælpe 
med at få familierne synet. 

v/ Mette Simonsen
            

Foreningen udlejer materiel  til medlemmer og kursister
Slynge – 50 kr./døgn
Det er en 2-solds håndslynge. Der medfølger en dobbeltsi og skrællebakke.
Du skal selv have en (tappe)spand eller andet til at tømme honningen ud i. 
Slyngen tager alle rammemål. 

Det er meget vigtigt at slyngen rengøres grundigt før og efter brug, da en 
slynge kan være årsag til spredning af bisygdomme. Brugs- og 
vaskeanvisning medfølger.

Mikke og Bent bestyrer slyngen. 
       Den kan reserveres på 2440 8677 og afhentes i Annisse Nord 

Dronningekit – 50 kr. Kan lånes op til 3 uger
Foreningen har 3 sæt som indeholder: Omlarvenål, Forstørrelsesglas 
med lys (ikke alle kasser har forstørrelsesglas), Dronninge-fangbur til 
mærkning af dronningen, Cellekopper, Cellekopholder, Plastburer til at 
beskytte dronningen når hun kryber, Tilsætningsbure.

Læs mere på hjemmesiden under For medlemmer – Leje af udstyr
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Til opslagstavlen
Med mindre andet er nævnt starter vi kl. 19.00. 
Vi bruger som regel lokaler på Gribskolen, Græsted Stationsvej 10, 3230 Græsted.
Har du ideer til et fællesarrangement så kontakt os gerne.

Onsdag 28. april Skolebigården åbner for de erfarne. Velkommen.
Vi tjekker foderstanden og rammebehovet.

Onsdag 5. maj

Onsdag 12. maj

Klubaften. Første aften for det nye hold biavlere. 
Velkommen.
Klubaften.

Lørdag 15. maj Åben bigård hos Birgit kl. 10 – se side 6

Onsdag 19. maj
Onsdag 27. maj

Klubaften.
Klubaften.

Onsdag 2. juni
Onsdag 9. juni

Klubaften og fællesspisning
Klubaften.

Mandag 14. juni Bitømmere på. Vi aftaler hvem og hvornår ugen før

Onsdag 16. juni Kl. 18.00 Første honningslyngning. Gribskolen Græsted.
Efterfølgende pandekager med jordbær og honning

Tirsdag 22. juni Klubaften. Obs på vi flytter til tirsdag pga Sankthans.

Onsdag 30. juni Klubaften.

Onsdag 7. juli
Onsdag 14. juli
Onsdag 21. juli
Onsdag 28. juli

Klubaften. Vi laver vinterleje.
Klubaften.
Klubaften.
Klubaften.

Mandag 2. august Kl. 17.30: Bitømmere på og fodring med madpakke

Onsdag 4. august Kl. 18.00: Honningslyngning. Vi håber på Spejderhytten 
i Helsinge.

Onsdag 11. august

Onsdag 18. august

Onsdag 25. august

Klubaften. Varroabehandling og fællesspisning. 
Medbring selv til grillen.
Klubaften. Vi tæller mider og giver foder. Tilsætter evt. 
nye dronninger.
Sidste klubaften i skolebigården

Lørdag 4. september Kl. 10-14 Arbejdsdag i skolebigården inkl. pizzafrokost.

Lørdag 25. september Kl. 10 Senfodring.

Lørdag 13. november Fællesarrangement med nordsjællandske 
biavlerforeninger

Onsdag 17. november Kl. 19.00. Generalforsamling. Kantinen, Gribskolen i 
Græsted. Efterfølgende Birkets Bedst Honning 2021. 

12



Honningtavlen april 2021  -   27. årgang nr. 1

13


	Så letter vi!
	Bivenlig kommune 5 år
	Kom og se min bigård

