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HONNING MAGASINET
Medlemsblad for GL. Roskilde Amts Biavlerforening

Kalender:
Den 8. november kl. 19.00 – 21.30 kommer Flemming Vejsnæs
og fortæller om Danmarks Biavlerforenings nye varroastrategi.
Vi mødes på Trekronerskolen i cafeteriet i hallen, Trekroner Allé 1, Roskilde.
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Deadline for næste nummer
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Bierne er nu indvintret, og der forestår kun de sidste varroabehandlinger. For
førte gang afprøves behandling i oktober. Den ”normale” behandling forgår
som sædvanligt i i december.
Som konsekvens af den nye varroastrategi, kommer Flemming Vejsnæs d. 8 november for at give foreningens medlemmer baggrunden for det nye tiltag. Det
foregår i cafeteriet på Trekroner Skole kl. 19.00.
Sten, Ejlif og Tina fra bestyrelsen repræsenterede d. 3. sept. foreningen på Grøn
Familie Festival arrangeret af Sankt Jørgensbjerg Kirke.
Den tidligere annoncerede låge til vores grund er nu kommet på plads. Der er
ikke længere adgang til grunden uden nøgle. Har I ærinde til grunden, bliver i
nødt til at kontakte mig eller et andet medlem, der er i besiddelse af nøgle. Det
kan være et bestyrelsesmedlem eller en tovholder.
Der arbejdes i øjeblikket på at finde en løsning på vore lokaleproblemer. Der
har været møde med Roskilde Kommune. Vi må konstatere, at det er op ad
bakke, med hensyn til kommunens forståelse af vore problemer. Arbejdet fortsætter.
I bestyrelsen sker der en udskiftning. Lars Slyngborg, der har varetaget næstformandsjobbet, trækker sig fra bestyrelsen pga. for stort arbejdspres i sit lærerjob.
Tina Sall (suppleant) indtræder som fuldgyldigt medlem i stedet.

Efterlysning!!
Når tovholderne i skolebigården mødes for at planlægge næste års temaer i om
tirsdagen, mangler vi ideer og forslag til emner der tilgodeser både nybegynderen og den erfarne biavler.
Hvad kunne være aktuelt stof til oplæg / dialog etc. Sende en mail til
ejlif@mohairstrik.dk med dit forslag eller ønske.

Udgivelses oversigt
HONNINGMAGASINET UDKOMMER 6 GANGE ÅRLIGT
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Af formand Hans Janstrup

Februrar
April 		
Juni 		
August
Oktober		
December

deadline 10. - Feb.
deadline 10. - Apr.
deadline 10. - Jun.
deadline 10. - Aug.
deadline 10. - Okt.
deadline 10. - Dec.

-

udkommer ca. d. 20.
udkommer ca. d. 20.
udkommer ca. d. 20.
udkommer ca. d. 20.
udkommer ca. d. 20.
udkommer ca. d. 20.

Giv os dit bedste

Vær med til at gøre Honningmagasinet bedre.
Send os dit bedste billede, en god historie eller bare
en god idé. Det vil blive meget værdsat.

Hilsen Redaktionen
3

Besøg hos Mogens Mundt
af Sten Legène

De fleste af vores medlemmer kender Mogens Mundt. Mogens leverer jo bier
og ikke mindst dronninger til både nybegyndere og mere øvede biavlere i vores
forening.
Vi syntes det kunne være interessant at se og høre om, hvordan vores bier og
dronninger blev fremavlet. Så den 13. august havde vi planlagt en ekskursion til
Assentorp lidt nord for Stenlille. Vi var 19 på den tur. Vejret var ikke for godt,
men vi kom igennem en meget flot natur det sidste stykke vej. Mogens og især
hans kone havde lavet et flot traktement med kaffe, hjemmebagt kage og øl og
vand.
Mogens indledte med at fortælle hvordan han, da han havde taget beslutningen
om at blive erhversbiavler, kom i praktik hos Keld Brandstrup. Mogens havde fra
start haft en ambition om 50 stader, men den ambition var for længst opfyldt, og
hvor mange stader Mogens havde nu, stod ikke helt klart for ham, men det var
mange. Al den honning, der kom ud af de mange bistader, blev solgt på tanke,
og kun meget lidt blev rørt og fyldt på glas til eget brug. Vi så slyngrummet med
en 12 solds slynge, programmerbar og forbundet til tankanlægget med pumpe.

Dansk dronningeavl er jo de senere år
blevet en eksportvare, primært til Sverige og England. Årsagen til at man
har fået øje på danske dronninger er
på grund af det dygtige avlsarbejde,
der laves hos danske dronningeavlere.
Avlsarbejdet fokuserer på at komme
sygdomme til livs, lave fredelige, rolige og tavlefaste bier, lave bier med høj
honningproduktion og lave bier, der er
sværmtræge.
Spændende at høre om, hvor meget
man kan optimere avlsarbejdet med de
rigtige tiltag for at hjælpe bierne, og tak
til Mogens og hans kone for et flot arrangement.

Foto Sten Legéne - en lidt større slynge end den de
fleste bruger

Vi fik også en god og spænende gennemgang af hvordan Mogens håndterede sin
dronningeavl. Mere end 1.000 dronninger blev det til om året. Men så kræver
det også at biavleren hjælper bierne.
Meget tæt på hver side af starterfamilien stiller man et stade med en støttefamilie, og man tilsætter yngeltavler
til starterfamilien, alt sammen for at
starterfamilien skal blive så kraftig som
muligt, og det skal jo helst være unge
ammebier, der fylder starterfamilien.
De gamle bier sidder enten uden på stadet eller søger ind i støttefamilierne.
De nye dronninger mærkes med årets
farve, inden de sælges som uparrede
eller først skal parres og derefter sælges
som parrede.
Foto Sten Legéne - Hyggeligt samvær hos
Mogens Mundt
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Gartnernes Forsikring
Dansk Jordbrug

Tegn din biavlsforsikring hos os!
- Vi har siden 1988 samarbejdet med Danmarks Biavlerforening

Biavlforsikringen dækker bistader med bifamilier
og den i bistadet værende produktion, nødvendigt
udstyr, dvs. tavler, magasiner, rammer, dronningegitre og pladegitre. Biavlsforsikringens dækninger gælder også for udebigårde overalt i Danmark:
Brand
Vandskade og oversvømmelse, når de
forsikrede genstande befinder sig i bygning
Tyveri, hærværk og skade forvoldt af
større dyr
Væltede træer og nedfaldne grene
Transport i eget køretøj af bistader til og fra
arealer med udebigårde
Transport af honning til aftager
Ondartet bipest, som omfattes af lov om biavl
(kan dog fravælges mod rabat i præmien)
Sprøjteskader, som ikke er dækket af anden
forsikring
Produktionsudstyr og lager af honning,
sukker, voks, emballage, etiketter mv. mod:
Brand, indbrudstyveri og vandskade
For momsregistrerede biavlere kan der
tillige tegnes Driftstabsforsikring
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www.garfors.dk
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HOVEDKONTOR
Struergade 24, DK-2630 Taastrup
Tlf. +45 43 71 17 77 · Fax +45 43 71 36 16
www.garfors.dk · E-mail: gaf@garfors.dk
· Vi kan forsikre alle - også private - til konkurrencedygtige priser!
· ID-sikring mod identitetstyveri er gratis meddækket på Familiens Basisforsikring 2.
· I mere end 100 år unik service og produkter til jordens folk
Læs mere om os og biavlsforsikring på www.garfors.dk eller kontakt os på hovedkontoret
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På bitur i Indien
Af: Tina Sall

Da jeg i foråret blev opmærksom på Danmarks Biavlerforenings tur til Indien, spurgte jeg min mand, om han ikke ville med mig til Indien. Svaret kom
promte, og det var nej! Så kunne denne artikel godt være stoppet her, men jeg
insisterede på at læse programmet op, og så blev det hurtige nej til et JA. Den
18. september drog vi derfor afsted til Indien sammen med 17 biavlere og deres
ægtefæller.
Turen var arrangeret af Magical Himalaya, og den indeholdt et virkelig fint mix
af biavl, kultur og natur.
Da jeg kender læserne til denne artikel, vil jeg spare jer for den store ferieberetning, og nøjes med det, der handler om de bier vi mødte under vejs. Det skal
dog siges, at vores køreture rundt fra sted til sted var en oplevelse i sig selv. Den
indiske trafik er meget anderledes end den danske. Fodgængere, cyklister, cykeltaxier, trækvogne, store trillebøre af træ, scootere, motorcykler, scooter taxier,
biler, traktorer, busser, lastbiler færdes mellem hinanden i en skøn forvirring.
Ud over det går kør, geder, grise og hunde frit rundt, de ligger sig ned midt på
kørebanen, hvor al anden trafik så trækker uden om, helst uden at sænke farten.
Endelig er vejene ikke af helt samme kvalitet som vi kender i Danmark. Det
tog det lige lidt tid at vænne sig til.
Første gang vi mødte bier, var i området omkring Doraha (det nordvestlige Indien). Her besøgte vi to lokale biavlere. De havde 150-200 stader i hver af deres
bigårde. Den ene biavler holdt bierne på én kasse og høstede honning så ofte
som hver anden uge. Den anden lod bierne gå op på to kasser med dronningegitter imellem, han høstede også ofte. Den hyppige honninghøst betyder også
at honningen ikke er inddampet af bierne, når den bliver høstet. Den kommer
senere igennem en proces, hvor den bliver inddampet. Det er lidt svært for
mig at sige hvad det gør ved smag og konsistens, men det ville jo nok ikke være
acceptabelt i Danmark. Biavlerne flytter deres bier rundt i landet, alt efter hvor
der er noget bierne kan trække på.

Foto Tina Sall - Bigård med mere end 150 stader, hos biavler, der rejser med bierne
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I Indien er det virkelig godt at være erhvervsbiavler med mange bier. Det er
ikke biavleren selv, der passer bierne, det har han ansatte til. De bor sammen
med bierne i bigården, og passer bierne og høster honningen. Den ene biavler
fortalte, at han var startet fra bunden som biavler med relativt få stader, men at
han havde kunnet betale for at to af hans børn var blevet uddannet til henholdsvis læge og økonom.

Foto Tina Sall - Telt hvor dem, der passer bierne bor

De biavlere vi besøgte har italienske bier (Apis mellifera). I begge bigårde
oplevede vi nogle meget fredelige og rolige bier, hvilket var interessant for det
virkede ikke som om der var særlig fokus på dronning avl eller udskiftning af
dronninger.
Efterfølgende besøgte vi nogle materialeforhandlere. Begge steder fremstillede
de selv slynger og andet udstyr, ligesom de selv raffinerede honningen – altså
dampede den ind og fjernede voks inden den blev tappet på glas. Forholdene var nok ikke helt som de ville have været i Danmark, hverken hvad angår
hygiejne eller arbejdsmiljø, men det var interessant at se, og det var spændende
at opleve den entusiasme især den ene materialeforhandler udviste. Han synes
virkelig, det var spændende at udvikle på det udstyr og de maskiner, der blev
brugt i honninghåndteringen.
Så gik turen videre op i bjergene til en lille by oven for Dhramsala. Det er der
hvor Dalai Lama har sit eksil. Her besøgte vi en forsøgsstation, hvor de arbejder med at træne biavlere og udbrede kendskabet til hvordan man bedst holder
bier. Det var også dem, der havde været med til at indføre den italienske bi i
Indien. Den forskningsmedarbejder, der fortalte og viste os rundt, var meget
engageret, og ville gerne fortælle rigtig meget, så vi havde svært ved at komme
derfra, men vi skulle jo videre. Vi skulle nemlig besøge en biavler, der kun havde biavl som hobby. Det betød at han kun havde omkring 150 stader, de blev
kun flyttet en gang om året for at komme hen til nogle gode vilde blomster.
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Her blev der kun høstet honning en gang om året, og der blev kun høstet den
honning der var forseglet. Det var altså en biavl der ligner vores lidt mere. Han
havde dog også folk til at hjælpe med at passe bierne, f.eks. var der en, der gik
rundt og baskede hvepse, der prøvede at komme ind i staderne.
Biavlerne skifter ikke rammerne og får dem omsmeltet på samme måde som
vi gør. De bliver brugt, til de ikke kan mere, eller bierne bliver for små, fordi
cellerne er fyldt op med pupper. De havde kendskab til behandling mod varoa,
men det virkede ikke som om det var sat helt i system.

Foto Tina Sall - Bistader på væggen i huset

Det var lidt af en ekspedition at komme rundt til de steder hvor bierne boede.
De bor typisk i et hulrum i muren på en bygning, eller en udhulet træstamme,
der står foran bygningen. Man er nødt til at have dem tæt på huset, ellers er der
alt for stor risiko for, at bjørne eller en honning grævling vil røve staderne.

Foto Tina Sall - Ramme fra bistade

Nu skulle vi endelige endnu længere op i bjergene og se hvordan man holder de
indiske bier (Apis cerana).
Dem der holder bierne, bor ude i bjergene, langt fra byerne, så vi måtte køre
et godt stykke op ad bjerget, og derefter gå til fods. Gå er måske ikke det helt
rigtig ord, for det var langs meget smalle stier, der var tilgroet med græs, nogle
steder skulle man nærmest kravle eller klatre op, for at komme til næste niveau.
Men det var spændende at komme rundt og se bierne, og der var et utroligt
smukt landskab, med mange vilde planter. En af de planter vi så vokse vildt var
hampeplanter.
Vi fik fortalt at de indiske bier ikke bliver holdt på samme måde som de italienske bier vi tidligere mødte. De indiske bier flytter ind, hvis der er et fornuftigt sted at bo, og så skal man lade være med at kikke for meget til dem, for så
flytter de igen. De kan også finde på at flytte, hvis der ikke er blomster, de kan
trække på eller hvis vejret ikke passer dem. Man må så lokke dem til og håbe
de flytter ind, hvis/når de kommer forbi. Der er ikke rammer i de kasser bierne
bor i, kun de tavler, som de selv bygger. Der var to steder hvor de åbnede et
stade så vi kunne kikke ind. Der kunne jeg konstatere at bierne havde valgt at
bygge varmbyg.
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Foto Tina Sall - Bistader i væg og i træstammer

Når bierne ikke bliver holdt, og de flytter hvis de bliver forstyrret, er det jo sværere at komme til at høste honningen, for man er nødt til at åbne stadet og tage
tavlerne ud, da tavlerne sidder fast i toppen kan man ikke rykke rundt på dem,
så det forstyrrer temmelig meget. Et sted fik vi lov til at smage honningen. Den
havde en utrolig fyldig og rund smag, meget anderledes end noget honning jeg
har smagt i Danmark.

Foto Tina Sall - Bistade i væg set indefra
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Et af de sidste steder vi besøgte før turen igen gik sydpå, var byen Naggar, hvor
der er i et af slottets templer er en stor flad sten på ca. 1,5x2m. Sagnet siger, at
stenen er blevet båret dertil af en sværm honningbier, som i virkeligheden var
fortryllede guder.

VI HAR ALT TIL
INDFODRING & VARROABEHANDLING
AF DINE BIER

Inden vi skulle hjem var vi en tur op i ca. 4000 meters højde. Vi blev kørt der
op, men vi travede på egne ben gennem et lille pas. Her efter skulle rejseselskabet deles. En del blev i bjergene og fortsatte med en 5 dages trekking tur. En
del tog sydpå til Agra hvor vi sluttede af med at se Taj Mahal, jeg hørte til den
sidste del.

Tank-selv foder
Kom med dine egne spande og
fyld dem direkte fra vores tank
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DANSKE DRONNINGER 2016

Buckfast dronninger fra Avlerringen
Uparrede:
125,- kr.
Parrede:
375,- kr.

Vi har glassene til din
sensommerhonning
- se alle mulighederne på
www.bihuset.dk

Foto Tina Sall - Taj Mahal

Det har været en ualmindelig spændende tur, hvor vi både har fået interessante
oplevelser med bier, set nogle spændende seværdigheder, har oplevet den indiske kultur og ikke mindst trafik og haft nogle naturoplevelser som virkelig har
været storslåede.
Der var så stor tilslutning til rejserne, at der var nødt til at blive lavet to ture,
jeg håber at dem der var med på anden tur har haft en lige så spændende og
vellykket en tur som vi havde.
Så tak herfra til Danmarks Biavlerforening for at tage initiativ til rejsen og en
meget stort tak til Lise og Harinder fra Magical Himalaya for at have sammensat den spændende tur.
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Find alle varerne og gode tilbud på www.bihuset.dk
Åbningstider:
Man.- fre.......8-17
Lørdag......... 8-12
(Tirsdag lukket)

www.bihuset.dk
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Heino Christiansen
Rødlersvej 11
4733 Tappernøje
Tlf. 55 96 53 22
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NEKROLOG
På en af de sidste aftener i skolebigården, blev Bøie Boldvig dårlig, medens han
stod og arbejdede med 12*10 staderne.
Det stod klart, at der skulle tilkaldes en ambulance. Bøie blev indlagt på Roskilde Sygehus, og første melding lød på en blodprop i hjernen. Desværre stødte
der også en hjerneblødning til. Bøie døde mandag d. 5. september efter at have
ligget i koma.
Bøie blev for mig fast inventar i skolebigården i foråret 2015. Hans kone var da
kommet på plejehjem. Han var ikke bare i skolebigården tirsdag aften med os
andre. Når jeg havde ærinde til skolebigården på andre dage, stødte jeg næsten
altid på ham. Så var der lige noget strøm, der skulle laves i containerne, så skulle der lige slås græs i bigårdene, så man kunne komme til.
Hele tiden fandt han noget at lave. Bøie producerede i mange år foderkasser
og tavleholdere som blev solgt til GRABs medlemmer til en fornuftig pris.
Vores flotte plexiglas-demomstrationsstade, som blev brugt ved Dyrskuet, kan
vi også takke ham for. Da planerne om at overdække mellem containerne blev
alvor, var det Bøie, der med sit kendskab til metalarbejde, lavede holderne til
overdækningen. Da vi planlagde ny låge til vores grund, var det også ham, der
lavede de rustfrie stolper, der i dag bærer vores nye låger. Dette projekt nåede
Bøie aldrig at være med til at gøre færdigt, da han døde ugen inden, det blev sat
i gang.
Jeg vil altid huske Bøie som en ildsjæl, som med sin arbejdsindsats har været
afgørende for gennemførelsen af vigtige projekter i skolebigården.
Vi kommer til at savne hans humor og lune.

Biinspektører:
biwiwe@dbmail.dk

Eigil Jørgensen Wiwe

sven.branner@mail.dk

Sven Branner

friholt@mail.tele.dk

Henning Rossau Friholt

buckfast@buckfast.dk

Keld Brandstrup

ejbech@pc.dk

Erling Jensen Bech

kruthuset.biavl@yahoo.dk

Per Ejgil Kristiansen

hek@agrovi.dk

Henrik Jensen Kjelkvist
Betinna Woller

honning@honningpigen.dk

Kyndige biavlere i GRAB:
				

		

Carsten Dalbøl 				
Lillegade 10, 2670 Greve 		

24 87 80 80

Jytte Nielsen 				
Lille Solhøjvej 8, 2640 Hedehusene

24 20 37 88

		 Lidvænget 29, 2640 Hedehusene 		

46 59 16 42

Hans Janstrup 				
Gadesvinget 6, 2670 Greve 		

40 57 84 73

Henrik Ruø Jensen
Poul Letholm Nielsen

Rendebæk Strand 17, 4050 Skibby

Knud Graaskov 			 Enghaven 33, Svogerslev, 4000 Roskilde

51 18 22 21
25 84 31 43

Hans-Erik Germuth

		 Bakkedrager 18, 4000 Roskilde 		

31 55 24 68

Søren Toft Nielsen

		 Degnevænget 8, 4330 Holbæk 		

50 24 73 73

Carsten Jespersen

		 Åbakkevej 9, 4130 Viby Sjælland 		

61 28 90 18

Bjørn Kallenbach

			
Grøftevej 18, 4180 Sorø 			 57 84 80 08

Flemming Vejsnæs

			
Øbrovej 11, 4295 Stenlille 		

57 80 42 44

Højbodalsvej 25A, 4295 Stenlille 		

24 89 30 46

Ejlif Larsen 			 Ramsøvejen 47, 4622 Havdrup 		

23 60 70 64

Marianne Prosch Andersen 			
Duevej 3C, 2600 Taastrup 			 51 29 05 76
Aage Nielsen 				
Søndergade 28, 4130 Viby Sjælland
Mogens Larsen
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Telefon
43 40 47 26

Stig Nielsen 				
Lille solhøjvej 8, 2640 Hedehusene

Mogens Mundt

Hans Janstrup

slaenbjerg@gmail.com

Henrik Jensen

Næsby Gade 23, 4300 Holbæk

21 54 44 51
24 85 12 24
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Afsender:
Gl. Roskilde Amts Biavlerforening
Gadesvinget 6
2270 Greve

