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Kronborg Vestre Birks Biavlerforening
Skolebigården, Mårumvej 59, 3230 Græsted

Bestyrelsen
Mette Simonsen (Formand), Bomskolevej 9, 3220 Tisvildeleje................30114774
Sven Fristrup (Kasserer), Genopstiller ikke 17.11.2021 ...........................48704060
Dorte Garrit, Helsingevej 44, 3230 Græsted.............................................21422495
Birgit Søgaard, Grønnevang 354, 3250 Gilleleje.......................................22261790
Jan Nielsen, Rishave Park 22, 3230 Græsted...........................................28474433
Arne Henriksen, Rosenbakken 8, 3220 Tisvildeleje…..…….…….………..51481027
Jørgen H. Andersen (suppleant), Pårupvej 14b, 3230 Græsted………….40282014
Vakant (suppleant)

Søren Simonsen (Revisor), Engerødvej 13, 3200 Helsinge......................48791530
Erik Lassen, Esbønderupvej 53, 3230 Græsted……………….…..……….30292635
Dorte Arp (Revisorsuppleant), Genopstiller ikke 17.11.2021....................26227524

Områdets bisygdomsinspektør:
Nicolaj Wium, Toftemosevej 41, 3100 Hornbæk.......................................20829751

Hjemmeside: www.kvbb-biavl.dk
E-mail: formanden@kvbb-biavl.dk
Facebook: KVBB – Kronborg Vestre Birks Biavlerforening 
En lukket gruppe for foreningens medlemmer. Et lokalt sted, hvor fx begivenheder, undren 
og billeder kan deles, medlemmerne kan stille hinanden spørgsmål, måske gå sammen 
om bi-projekter, sælge/købe biavlerudstyr eller bier.
Bankkonto: Nordea, reg.nr. 2418, kontonummer 0604-412-650

Kyndige biavlere:
Ved flytning af bier til anden ejendom eller over 1 km skal bierne ifølge loven synes og 
have en sundhedsattest. Dvs. at hele bigården skal gennemses af en kyndig biavler.
I medlemslisten er kyndige (kendte) biavlere fra foreningen markeret med en *. En 
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 
Danmark. Det er frivilligt at registrere sine bigårde. Men da al syning og flytning af bier 
foregår via registret, så skal ikke mindst nye biavlere derind ret hurtigt fordi du skal stå der 
for at kunne ’modtage’ bierne når de er synet af en kyndig biavler. Læs mere om registret 
og opret din egen bigård: https://cbr.pdir.dk  Du skal bruge din Nem-ID.

Din ”Min side” på www.biavl.dk/medlemmer er vores kontaktinfo om dig
På Danmarks Biavlerforenings hjemmeside, ’For medlemmer’, er der under menupunktet 
’Medlemmer’ et link til ”Min Side”. Her står de oplysninger som DBF har om dig. Formand 
og kasserer kan også se disse oplysninger, og vi bruger adresserne herfra når vi sender 
noget til dig pr. post eller e-mail. Derfor er det vigtigt at du holder oplysningerne opdateret. 
Flytter du 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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Sommer med rekord

Vi har nu fjernet foderspandene i skolebigården og lagt remme om staderne, så vi ikke 
risikere at lågene flyver af i en mulig vinterstorm. Sommersæsonen er slut. I år har vi 
kunne mødes udendørs uden coronarestriktioner, men til gengæld med ”hue og vanter” i 
ret koldt og vådt majvejr. Det ændrede sig. Efterhånden blev vi tilbudt vacciner og der blev 
åbnet for indendørs foreningsliv = 2. halvleg og fællesspisning. Og det blev varmt og så er 
det kørt derudad. Da rapsen blomstrede og bierne opdagede markerne på den anden side
af Ny Mårumvej blev alle sat i sving. Flere rammer, mere voks, flere magasiner og flere 
uger i træk. 15 flittige bifamilier tømte foreningens materiellager helt og aldeles. Tak til  jer 
der gav, solgte eller udlånte materiel med kort varsel.

KVBB honningrekord
Det resulterede i ca. 360 kg forårshonning.
Sommerslyngning i august gav 145 kg. Så ½
ton honning. Flot hentet ind og slynget ud. Vi
har stadig omkring 170 kg, der står og modner
på glas. Så har du mulighed for at sælge noget
af det, så kontakt os endelig.          Lagervarer:

Projekt blomsterbakke ved skolebigården
Lagde godt fra start. Led lidt under en tør juni.
Blev ”saboteret” start juli, da kommunen ikke
havde fået arealet ud af beskæringsplanen. Det
meste blev meget dygtigt skåret ned til jordhøjde             Det var træls. Heldigvis var der 
stadig krudt tilbage i mange af de frø og planter der blev sået. Med vand fra oven kom der 
igen gang i planterne. Både honningbier, vilde bier og sommerfugle er set derovre. Så der 
er liv og det er en start.

Medlemmer i foreningen: Vi har 133 medlemmer her i oktober. Det er 5 flere end i april. 
Vi har desuden 8 lokalmedlemmer, der er hoved-medlemmer i en anden forening, men har
valgt også at være med hos os.  

Bierne: Vi indvintre 13 familier. Vi havde et par dronelæggere sidst på sæsonen og de 
blev for små. Men det gør ikke noget vi har lidt færre familier. Så kan vi måske nå noget 
andet i stedet for. Vi har desværre mistet Kuben og Afrika-stadet ved biavlerfejl. De har lidt
under at de andre har fyldt så meget. Det kan vi godt gøre bedre.

På gensyn i vinter
kan vi heldigvis sige i år. Måske ved fællesarrangement i november? Forhåbentlig til 
generalforsamling og Birkets bedste honning – også i november. Og så i det nye år, når vi 
arrangerer nogle live-foredrag som vi plejer.  

                       v/ Mette Simonsen
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Indkaldelse til generalforsamling 2021

Kronborg Vestre Birk Biavlerforening afholder ordinær
generalforsamling

onsdag den 17. november 2021 kl. 19.00.

Sted: Kantinen på Gribskolen, Græsted Stationsvej 10, 3230 Græsted.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg af formand – på valg er Mette Simonsen (genopstiller)
7. Valg af bestyrelse og suppleant 
– på valg er 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
Dorte Garrit (genopstiller)
Sven Fristrup (genopstiller ikke)
Valg af suppleant (vakant)
8. Valg af revisor – på valg er revisor Erik Lassen (genopstiller) og revisorsuppleant Dorte 
Arp (genopstiller ikke)
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes pr. brev eller e-mail til 
formanden, så de modtages senest 4 dage før generalforsamlingen.

/ Bestyrelsen

Birkets Bedste Honning
Ved generalforsamlingen byder foreningen på kaffe og ostemad og efter 
generalforsamlingen kårer vi som sædvanligt ”Birkets Bedste Honning 2021”.

Kåringen foregår ved ”blindsmagning”, så medbring et anonymiseret glas af din 
bedste honning.

Ingen forening uden bestyrelse – ta’ en tørn i bestyrelsen
Bestyrelsen holder 4-5 møder om året og ses løbende i skolebigården i sommerhalvåret.
Vi planlægger vores aktiviteter: begynderkursus, skolebigården, foredrag/udflugt, 
slyngning, Honningtavlen, generalforsamling, deltagelse ved marked eller andre steder 
hvor vi kan underholde om og/eller vise bier og biprodukter.
Drift af de praktiske opgaver: Arbejdsdag, tilsyn med bierne, fodring, kontakt til 
Danmarks Biavlerforening og evt. deltagelse i DBF-aktiviteter.
Forening: Vi vil også gerne være en forening med fællesskab, nyt netværk, 
erfaringsudveksling og hjælp til hinanden.
Der er selvfølgelig nogle opgaver, der skal holde foreningen i gang. Medlemmerne hjælper
med en stor del af dem. Men ellers er tanken at man kan sætte gang i det man synes er 
sjovt eller spændende. Har du spørgsmål eller lyst til at stille op, så kontakt formanden.
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Fællesarrangement i Græsted 13. november

Vi nærmer os en tradition med et fælles arrangement for de nordsjællandske 
biavlerforeninger den anden lørdag i november. Det arrangeres af foreningerne på 
skift. I år er det vores tur.

Lørdag den 13. november kl. 10.00 – 15.00
Gribskolens kantine, Græsted Stationsvej 10, 3230 Græsted
Der er begrænset antal pladser, så deltagelse kræver tilmelding – og betaling. Den går 
bl.a. til forplejning i løbet af dagen.

Tilmelding senest 5. november til tilmeld@kvbb-biavl.dk
Opgiv fulde navn(e), lokalforening samt evt. ønske om vegetarsandwich.

Pris: 100 kr. som indsættes på KVBBs konto i Nordea 2418 0604412650
Skriv navn og ”fællesmøde”
eller indbetales på MobilePay til KVBB: 7864km   - Skriv navn.

Program:
Kl. 9.30: Ankomst med kaffe/te og rundstykker

Kl. 10.00: Pas på bierne, de passer på dig. Foredrag af Hans Jørn Kolmos.

I mere end 30 år har Hans Jørn passet bierne på et biodynamiske 
landbrug.
Han vil fortælle om biernes liv og sin måde at holde bier på.
Hvilken betydning har bierne for os og miljøet? Bier er en følsom 
indikator for miljøets tilstand og menneskers sundhed. Han vil også tale 
om honning. Honning er ikke bare et levnedsmiddel, men også et 
lægemiddel, som bl.a. kan bruges i kampen mod bakterier.

Hans Jørn Kolmos er professor i Klinisk Mikrobiologi ved Syddansk Universitet – og 
biavler.

Kl. 12.00: Frokost med sandwich og en vand. Kaffe/te og kage.

Kl. 12.45: Brug biernes produkter. Foredrag og lidt praktisk med Kaia Albin Pedersen

Kaia fortæller om sine erfaringer med at fremstille produkter af bivoks, 
bipollen og honning. Der bliver mulighed for at se, smage og prøve de 
forskellige produkter, samt få div. opskrifter. Derudover får du 
muligheden for selv af fremstille læbebalsam.

Kaia Albin Pedersen har været biavler i 7 år og er 2 gange 
Danmarksmester i fast honning og har fået sølv for sin honning med 
pollen. Kaia bruger flittigt biernes honning og voks til hjemmelavede 
produkter og har bl.a. undervist ved Danmarks Biavlerforenings 

årskonference og ved ”Bi-gejst” for nyere biavlere.

Afrunding ved 15-tiden.
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Vinterleje på nyt magasin med jomfrutavler

I foreningens facebookgruppe, KVBB – 
Kronborg V.. osv., delte Jørn Eriksen 
den 16. april sidste år en video fra 
Youtube med biavler Steen Mønsted 
Kristensen: ”Biavl Dronning på 10 
rammer” og Jørn efterlyste erfaringer.

Steen Kristensen viser bl.a. hvordan han 
laver vinterleje i sit opstablingsstade. Han 
sætter et magasin med tomme jomfrutavler 
nederst. Han ryster alle bier fra det gamle 
yngelleje ned i magasinet og lægger 
dronningegitter på. Det gamle yngelleje 
sættes ovenpå som 2. magasin og 
honningmagasiner øverst. Så er det klaret!
Familien har med garanti fået friske tavler til
vinteren og både han og bierne slipper for 
roderiet med at sortere i rammerne og sikre
at dronningen nu også er med i nederste 
magasin. Vi ved alle at dronninger har 
evnen til at gøre sig usynlige når man har 
mindst brug for det.

Skolebigården har forsøgt sig
Vi har nu med lidt forsinkelse prøvet 
systemet hos fire familier i skolebigården. 
To familier blev udvalgt til forsøget og to 
familier blev spontant inddraget, da vi netop
brugte en masse tid på ikke at finde 
dronningen og dermed ikke kunne ”lukke” 
vinterlejet. Da vi kun er i skolebigården en 
gang om ugen og har fastlagt slyngedag, så
er det lidt svært bare at vente til næste uge,
fordi vi gerne vil styre hvor der er yngel, så 
vi ikke får yngel med ved slyngningen.

Undertegnet havde lykkeligt glemt at Steen 
Kristensen ryster alle bier fra yngel-
magasinet ned i det nye vinterleje. Så 
instruksen gik på at finde dronningen og 
ekspederer hende ned i det nye slot og 

ryste tavlen så hun fik lidt selskab med. 
Den metode sparer også en del (synlig i 
hvert fald) opstandelse i familien. Hvis man 
ikke kan finde dronningen, følger det ret 
naturligt at bitømme tavlerne!

Hvad er anderledes?
- Det kræver at man har en del ekstra 
jomfrutavler at gi’ af. Det havde vi i år, da 
rapsmarkerne i nærheden som bekendt fik 
bierne på over-arbejde og vi havde mange 
gode tavler efter første
slyngning. 
- Det gør også at
familierne bliver et
magasin højere end
man er vant til, fordi de
sædvanlige to maga-
siner med yngel stadig
følger med og 1-2
honningmagasiner
yderligere.
- Det går afgjort hurtigere hvis man fra start 
har besluttet sig for metoden.
- Den største bekymring var egentlig om 
bierne kunne nå at samle tilstrækkeligt med
pollen. Vi tjekkede pollenbeholdningen før 
vi slyngede, så vi kunne indskifte en tavle 
hvis nødvendigt. Vi syntes ikke det var 
nødvendigt.

Summa summarum Vi mener det er gået 
fint med at lave yngelleje i tomme 
jomfrutavler. De bier der ikke blev rystet 
ned gik selv og i år blev der samlet pollen 
ind, så vi mener de klarer sig. Men det vil 
nok altid være et opmærksomhedspunkt.

Se videoen, gør forsøget
Vinterleje på jomfrutavler er 4½ minutter 
inde i videoen, der er på 8 minutter i alt.
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Steen Kristensen beskriver også et par 
andre fiduser ved sin biavl. Fx kun at have 
et magasin/10 rammer til yngelleje. Det 
sker efter en beregning af at dronningen 
aldrig skal bruge mere end 6-7 tavler til sin 
æglægning. Så han bruger dronningegitter 
over nederste magasin hele året. Det er 
med til at reducere stadehøjden. Så viser 
han at man kan nøjes med at cirkulere med
to honningmagasiner. Derved undgås at 
stadet kommer over 3 magasiner og det 
tunge arbejde med flere honningmagasiner.

Til gengæld skal man slynge lidt oftere (hvis
man er heldig nok).
Dette kan være inspiration til nyt forsøg og 
Honningtavlen bringer gerne jeres 
erfaringer.
Steen Mønsted Kristensen ”Biavl Dronning 
på 10 rammer”
https://www.youtube.com/watch?
v=MYJLvDd_fGQ

v/ Mette Simonsen

      

Bzzzere på dasset 

Dasset i skolebigården bliver ikke brugt 
ret ofte. Og i denne sensommer mindre 
end nogensinde – til formålet i hvert 
fald. 

En dronning af slægten stor gedehams har 
fået øje på den ubenyttede etværelses og 
brugt det som undskyldning for en bz-aktion
i løbet af sommeren! Lunt og tørt. 

Foto fra 11. august.

Med byggematerialer lige ved hånden og 
adskillige take-away muligheder udenfor 
døren. Oplagt! Længe var det et mindre bo

med fredelige beboere på op til 2,4 cm, 
som tillod os andre at benytte faciliteten. 

25. september var de blevet ret mange og 
ret sure. Boet er nu 40 cm højt, 30 cm bredt
og 20-25 cm dybt. Flot og imponerende i 

forhold til 
almindelige 
hvepsebo. 
Vi har nu 
ladet døren 
stå åben og 
håber de 
bliver trætte 
af det 
omskiftelige 
vejr og for-
svinder 
inden længe.

Næste år må vi sikre vores das yderligere 
mod bz’ere!!

v/Dorte Garrit
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Arbejdsdag i skolebigården

Arbejdsdagen i skolebigården først i 
september var som altid hyggelig og 
spækket med højt humør, latter, søde 
sager og gode snakke! 

Vi fik klippet hækken langs p-pladsen og 
langs vejen. Vi fik skåret kanter til omkring 

staderne og bierne blev fodret. Rammer 
blev kørt til afsmeltning og vi fik ikke mindst 
ryddet grundigt op i materielrummet. 
Sidstnævnte var et stort arbejde! Men det 
er jo nemt nok, når vi er flere om det, og når
snakken samtidig går, ja, så flyver tiden.

Vi sluttede af med pizza, som vi plejer! Tak for indsatsen til alle fremmødte!

v/Bestyrelsen
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Giv dine bier lunkent vand
Bier skal – ifølge dansk lov – have 
adgang til vand indenfor 300 meter det 
meste af året. Ikke mindst i foråret 
bruger de meget vand. 

Har du oplevet at dine bier i foråret 
sværmer omkring urtepotteskjulerne på 
terrassen – eller endnu værre - ved 
naboenes terrasser og fuglebade? 

De søger mod det lave, lune vand og at det 
har lidt smag af jord gør det bare endnu 
bedre. Selv om man gør sig anstrengelser 
for at give bierne vandmuligheder i 
nærheden af staderne, kan man ikke 
nødvendigvis styre hvor solen varmer først.

Høns har det
Styre kan man så alligevel. Bjarne fortalte 

om sit trick med at bruge en 
vandautomat til høns med 
en varmeplade under - 
(autoriseret hønseudstyr).
Den med vandautomaten 
har jeg hørt før, men at man
kan købe varmeplade eller 

varmekabel med anede jeg ikke. Så hvis 
det er old news for hønseejere, så er det en
anledning til at huske at dele sine gode 
have- stald- og hønsehustips af alle slags, 

fordi nogle af os kan være helt uvidende om
hvad der rører sig i de forskellige brancher. 
Partér en klyne eller læg dækbark/blade/ 
kviste i vandautomaten, så bierne har noget
at sidde på mens de drikker. 
Varmepladen forudsætter indtil videre at du 
kan trække strøm ud i bigården, men hvis 
man søger lidt kan man måske finde noget 
på batteri eller solceller?

Alternativ

Ellers vil jeg fremhæve skolebigårdens 
omvendte vandtøndelåg som et prima 
drikkekar.
Pænt fyldt op med visne blade og kviste har
bierne gode muligheder for tørfodet landing 
og vanddybden er et par centimeter, der 
hurtigt varmes op – af solen.

                                      V/ Mette Simonsen
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Støb din egne julelys

Foreningen har en kasse med remedier til at støbe lys. 10 forskellige lysforme, væger i 
flere mål og vokskande til at smelte voks i. Du skal selv have voks. 

Kassen kan lejes for 50 kr. for en uge.

Læs mere på hjemmesiden under ’For medlemmer’ → ’Leje af udstyr’

https://kvbb-biavl.dk/forsiden/aktiviteter/leje%20af%20udstyr.html
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Honning på panden
For anden gang foregik årets sidste honninghøst i Høbjerghytten i Helsinge. Foreningen 
kan låne hytten gennem kommunens naturvejleder og Ungdomsskolen og der er god 
plads til os alle sammen. Mette havde bagt en lækker kage, og der var fri adgang til kaffe 
og the hvis man havde et ledigt øjeblik.

Kampen om honningen
Slyngningen blev en time forsinket. For i
skolebigården blev der kæmpet om honningen - ramme for ramme - med mange 
opmærksomme bier. I flere stader havde bierne ignoreret forventningen om at de ville 
forlade honningmagasinet og tjekke ind hos dronningen i løbet af de 2 døgn bitømmerne 
sad på. I en familie var der yngel over bitømmeren, så det kan vi forstå. Men de 4 andre 
familier??? Så det tog sin tid. Der blev udviklet metoder til at børste ramme af, snurre 
rundt, løbe hen til nyt magasin, løfte sæk, kaste ramme i magasin, sæk på, smugle (det 
kan man jo ikke i en skolebigård) magasiner ud til Arnes, heldigvis lukkede, trailer. 
Bierne var emsige, men ikke aggressive – måske fordi de havde honningmaverne fulde. 
Til sidst vandt biavlerne, omend vi alligevel havde en halv bifamilie i løs vægt med til 
Helsinge. Der blev desværre ikke taget billeder under kampen. 
  
Produktionslinjer
Vi delte os i to grupper. Et udendørs sorteringshold, der sorterede tavlerne: til slyngning, 
gemmes eller direkte til omsmeltning. Bier blev så vidt muligt sorteret fra, så de ikke kom 
med ind. Sorte tavler blev pakket til omsmeltning efterhånden, som aftenen skred frem. 
Herligt!
Udesorteringen gav meget mere plads inde, hvor de
fyldte honningmagasiner efterhånden hobede sig op
mellem slynger og skrællefolk. Slyngerne hoppede
som sædvanlig rundt alt efter ligevægten i tavlerne,
eller mangel på samme, så de måtte holdes nede!
Det gav ’honning’ på panden, overarmsmuskler og
smil til fotografen!
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Rigtig meget honning i år
Årets høst var overvældende, og vi er
glade for, at medlemmerne købte meget
af den. Ved først slyngning i juni fik vi
360 kg pga. rapsen i nærheden af
skolebigården, og ved denne slyngning
fik vi 145 kg. Så årets samlede høst er
på 505 kg!
Hvis nogen mangler honning i deres bod
eller på arbejdspladsen, må de meget

gerne sælge foreningens. I løbet af en måneds tid forventer vi at den er smørbar igen.

Næste år bliver der sat skilte op til bierne med forbud mod at hente rapsnektar og de 
flittige slyngere kan måske træne med håndvægte i stedet for!!!

Vi har i øvrigt sendt sommerhonningen til pollenanalyse gennem Danmarks 
Biavlerforening, så vi bliver klogere på hvad den indeholder i løbet af vinteren.

v/Dorte Garrit

Honningbrød
Vi bringer den igen, igen.
Husopskriften på honningbrød.
Der kommer nye til og de skal
også have den. 

Man kan godt hælde et par
håndfulde mandler og/eller
nødder i hvis man bliver vild. Det
er heller ikke så ringe.
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Honningtavlen oktober 2021  -   27. årgang nr. 2

Til opslagstavlen

Med mindre andet er nævnt starter vi kl. 19.00. 
Vi bruger som regel lokaler på Gribskolen, Græsted Stationsvej 10, 3230 Græsted.

Vi forventer at afholde to arrangementer til foråret som sædvanligt.

Har du selv ideer til et fællesarrangement så kontakt os gerne.

Vi holder jer informeret via kalenderen, Tidsskrift for Biavl og mail.

Lørdag 13. november Fællesarrangement i Græsted. Se side 5. 

Onsdag 17. 
november

Generalforsamling. Kantinen, Gribskolen i Græsted.
Efterfølgende Birkets Bedst Honning 2021. Kl. 19..00

Lørdag 4. december Kl. 10.00. Oxalsyrebehandling i skolebigården og god 
jul. 
Du kan få oxalsyre med hjem til dine egne familier, så 
medbring syrefast emballage.

Tirsdag 22. februar Begynderkursus 2021 – sidste gang: Udvintring af 
bifamilier, tjek af foder, tidlig fodring, døde bifamilier, 
rensning af bunde mv. 
Gribskolen, Græsted kl. 19.00-21.00

Onsdag 9. marts Vi tråder rammer, sætter voks i og laver dronerammer. 
Sløjdlokalet, Gribskolen, Græsted kl. 19.00

Tirsdage fra marts Begynderkursus 2022 – nok fra 15. marts

Onsdag i april Foredrag – også en del af begynderkurset

Onsdag 27. april Skolebigården åbner

Vores naboforeninger afholder også foredrag i løbet af vinteren.
Så hold øje hos dem også – i Tidsskrift for Biavl eller på biavl.dk under 
arrangementer.

12


	Sommer med rekord
	Indkaldelse til generalforsamling 2021
	Kronborg Vestre Birk Biavlerforening afholder ordinær generalforsamling

	Fællesarrangement i Græsted 13. november
	Vinterleje på nyt magasin med jomfrutavler
	Arbejdsdag i skolebigården

