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Gl. Roskilde Amts Bialverforening

Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelse og udvalg med flere
Hans Janstrup
Formand
Gadesvinget 6,
2670 Greve
janstrup@hotmail.com
4057 8473

Mogens Larsen
Næstby Gade 23,
4305 Orø
mogensln@me.com
2485 1224

Ejlif Larsen
Næstformand
Ramsøvejen 47,
4622 Havdrup
ejlif.larsen@gmail.com
2360 7064

Michall Cadovius
Gadevænget 5,
4030 Tune
michall@wetouch.dk
2254 0713

Tina Sall
Sekretær & Kasser
Tinggårdslunden 36,
4030 Tune
Tina.Sall@outlook.dk
6057 8988

Ralf Kristensen
Højagervej 3,
2690 Karlslunde
ralf33@live.dk
2226 9832

af Hans Janstrup
Ove Olsen
ove@olsen.mail.dk
Oldvejen 2
4050 Skibby
2025 8847

Næste års begynderhold er nu ved at blive besat. Spørgsmålet er så, om vi kan
blive ved med at fylde holdene helt op, og starte 40 nye biavlere op, eller om vi
er ved at nå et mætningspunkt.
Datoen for næste års generalforsamling fastlægges inden jul og vil blive annonceret på vores hjemmeside og næste Honningmagasin.
I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.

Æresmedlem
Erling Bech
Udvalg
Aktivitetsudvalg:Michall Cadovius, Ralf Kristensen, Dyreskueudvalget: Hans Janstrup og
Michall Cadovius.
Hans Janstrup, Mogens Larsen og Tina Sall.
Redaktionsudvalg:
Michall Cadovius, Ejlif Larsen og Tina Sall.
Fagligt udvalg: Mogens Larsen, Michall Cadovius
og Ejlif Larsen.
Undervisningsudvalg: Ejlif Larsen

Honningmagasinet
Udgives af Gl. Roskilde Amts
Biavlerforening
Gadesvinget 6
2670 Greve
Bank
Spar Nord, Svogerslev
Reg.nr.: 930
Kontonr.: 6500770722

Når vi d. 30 dec. mødes i skolebigården til oxalsyredrypning, gløgg og æbleskiver, kan vi se tilbage på en bisæson der vejrmæssigt har været noget broget. Der
var ikke mange tirsdage, hvor vi kunne nyde vejret. På trods af det har vi haft
et rigtigt godt fremmøde af såvel begyndere som erfarne biavlere. Vore begyndere har (igen!!) udtrykt stor tilfredshed med den måde, der bliver taget hånd
om dem fra foreningens side.

Hans Janstrup, formand.

Skolebigårdsudvalg: Ralf Kristensen*,
Mogens Larsen, Ejlif Larsen, Ove Olsen og Hans
Janstrup. (*Udlån af grill, håndslynge og bidragter)
Giftskader: Bent Larsen, Ringvej 21, 4750 Lundby
Tlf.: 20 45 10 82
Varroaoplysning og vejledning: Ejlif Larsen og
Knud Graaskov

Kalender

Redaktion, annonceekspedition
Michall Cadovius
michall@wetouch.dk

30. Dec. kl. 13:00 - Den sidste oxalsyrebehandling, vi mødes i skolebigården.

Deadline for næste nummer
Den 10. Februrar 2018

08. Mar. - Generalforsamling på Trekronerskolen, spisning fra klokken 18:00
Gerneralforsamling starter klokken 19:30

Udgivelses oversigt
HONNINGMAGASINET UDKOMMER 6 GANGE ÅRLIGT
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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.

3

Generalforsamling 2018
Gl. Roskilde Amts Biavlerforenings Voksklub indkalder til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Onsdag den 7. februar 2018 kl. 19.00
i Klubhuset, Ringstedvej 79, 4000 Roskilde
Dagsorden ifølge vedtægterne – dagsorden kan løbende læses på
www.voksklubben.dk
Foreningen er vært med en øl/vand og en enkelt mad.
PÅ BESTYRELSENS VEGNE
Hans-Erik Germuth
Formand

Stalddørsalg

Sortshonning
Af Hans-Erik Germuth

Jeg har haft bier stående i min have i over 35 år. I starten var honningen bare et
klistret biprodukt som jeg havde mere af end jeg selv kunne bruge. Jeg forærede
honningen til venner og bekendte. Flere vendte tilbage med en bemærkning
om, at min honning smagte lidt af mentol. Vi blev enige om, at bierne nok
havde trukket på mynte – hvad skulle det ellers være?
Midt i 90’erne havde jeg svært ved at få bifamilierne til overleve vinteren. Jeg
var helt sikkert ikke omhyggelig nok med varroabehandlingen. Jeg valgte at gå
fra 1 til 2 familier op på 3 til 4 for ikke at skulle ud at købe nye familier hvert
forår.
I starten af 00’erne var jeg blevet en dygtigere biavler – alle mine familierne
overlevede vinteren – dvs. jeg havde pludselig meget, rigtig meget honning. Jeg
begyndte derfor at slynge to gange året – til Sct. Hans og omkring 1. august.
Jeg begyndte at sælge honning og fandt samtidig ud af, at min ”myntehonning”
i virkeligheden var lindehonning. I starten satte jeg en bagside etikette på,
hvor der stod: ”At honningen var indsamlet, mens lindetræerne blomstrede.”
Efterhånden blev jeg mere og mere sikker på, at jeg lavede lindehonning - en
af Danmarks mest velsmagende honninger – og begyndte for ca. 10 år siden at
markedsføre den som en sorthonning.

På vores hjemmeside www.roskildebi.dk er der afsnit som hedder:
”Bod ved vej / Stalddørssalg i Gl. Roskilde Amts Biavlerforening”.
Her er en liste over de af vores medlemmer som sælger honning fra deres hjem.
Ønsker du at stå listen, skal du skrive til webmasteren – hans@hanbi.dk – med
dine kontaktoplysninger.
En gang om året vil webmasteren kontakten dem for listen for at høre om de
stadigvæk er interesseret i at stå på listen.
Du finder listen her: http://roskildebi.dk/stalddorssalg/
Hans-Erik Germuth
Webmaster
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I 2017 fik jeg gennem Danmarks Biavler Forening mulighed for at få analyseret
lindehonningen, så den kan godkendes som sortshonning. Ud over det ville jeg
også få den testet for bl.a. pesticider, forureninger og giftstoffer.
Kunne jeg i det hele taget tillade mig at kalde det produkt, jeg sælger for honning. Levede den op til honningbekendtgørelse? Jeg havde selv målt min vandprocent til 16,5 % med mit refraktometer, hvilket blev bekræftet af analysen.
Indholdet af HMF (Hydroxymethylfurfural) var 1,7 mikrogram pr. kg – honningbekendtgørelsen siger at der må være 40 mikrogram pr. kg. Da smag, duft
og de naturlige enzymer var i orden, blev honningen godkendt som honning.
Jeg var ikke i tvivl om at jeg ville få honningen er godkendt som lindehonning,
men jeg kunne af gode grunde ikke vide mig sikker. Jeg vidste, at honningen
ville blive udsat for en pollenanalyse og troede, at den ville være udslagsgivende
for resultatet.
Resultatet viste, at der var 31% ægte kastanjepollen og 38 % kløverpollen i
honningen. Der var kun 12 % lindepollen i honningen. Det undrede mig, men
jeg har senere fundet ud af, at lind er en af planter, som er meget underrepræsenteret i en polleanalyse af honning.
Derfor laver man også en organoleptisk analyse af honning - dvs. man smager
og dufter til honningen. Det var den prøve, der viste, at min sommerhonning
er LINDEHONNING.

Man foreslår, at der højst må være 21 mikrogram pr. 20 gram honning. idet
man regner med, at en dagsdosis for en voksen person højst er 20 gram honning dagligt. Min honning indeholder alt i alt 22,6 mikrogram pr. kg - ca. 50
gange under den foreslåede grænseværdi. Ud over Pyrrolizidine alkaloids er
honningen også blevet testet for andre pesticider. Disse prøver var også negative.
Det er ikke kun mig og min familie, der synes, at lindehonningen er Danmarks
bedste honning. Jeg har flere restauranter i Roskilde, der anvender min lindehonning i køkkenet og mange private kunder som år efter år kommer igen for
at købe lindehonningen. Med denne gennemgående analyse kan jeg dokumenter, at min honning på alle måde lever op til kravene om at være en kvalitetshonning med en karakteristisk smag af lind.
Du kan se hele testresultatet på min hjemmeside:
http://hanbi.dk/honning/honning%20analyse.html
Du kan læse mere om undersøgelsen i Tidskift for Biavl november
2017 – side 338 – 344.

Igennem de sidste par år har man fundet rester af Glyfosat(Roundup) over
grænseværdierne i honning både i Danmark og Tyskland. Det er et problem for
de biavlere, der har deres bier stående i det traditionelle landbrugsland. Mange
landmænd sprøjter deres marker med Glyfosat for at nedvisne markerne inden
høst. Det ukrudt, som blomstrer i marken, vil optage Glyfosat og inden planten visner, vil nektaren indeholde Glyfosat. Bierne har brug for vand og henter
det, der hvor det er lettest at finde - det kan fx være dug på planter, som er
sprøjtet med Glyfosat, som derved kan komme over i honningen. Jeg har mine
bier i byen, har vand stående i haven, derfor er den helt fri for Glyfosat.
Honningen indeholder lidt - meget lidt Pyrrolizidine alkaloids. Pyrrolizidine
alkaloids er giftstoffer som findes naturligt i mange forskellige planter bl.a. engbrandbæger, hjortetrøst og kulsukker. De fleste har hørt om heste, der er blevet
forgiftet, når de har spist hø indeholdende engbrandbæger. Det Europæiske FødevareSikkerheds Agentur (EFSA) har konkluderet, at man mangler tilstrækkelige informationer om forekomst i andre fødevarer til at kunne vurdere risikoen
sikkert. EFSA har dog foreslået en form for grænseværdi for indhold i honning.
6
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Hvorfor startede jeg med at have bier?
Af Tina Sall

Jeg ved ikke præcist, hvorfra idéen om at blive biavler er kommet. Måske var
det al den snak, der har været om, hvor vigtige bier er og risikoen for at bier er
ved at uddø.
Sociale insekter som bier og myrer har altid fascineret mig. Det med at de
enkelte arbejdere har forskellige funktioner, men ikke kan klare sig alene, de er
afhængig af stadet/boet. Deres samspil med dronningen, der godt nok regerer
og sikre der kommer nye beboere, men samtidig også er helt afhængig af arbejdernes indsats. Det er da fascinerende.
Myrer har jeg i overflod i haven, men dem kan jeg jo ikke studere, og det er
svært at følge med i deres liv. Mens myrerne godt kan være noget af en pestilens, fordi de graver huller under terrassen så fliserne sætter sig, og de prøver
alle mulige trick for at komme ind i huset, er bierne jo nyttige små hjælpere,
der er med til at sikre et bedre udbytte af frugt og bær, og i sidste ende kvitterer de oven i købet ved at producere honning. Så lige pludselig en dag i 2014,
vidste jeg bare, at jeg da skulle have bier.
Åbenbaringen kom til mig i august måned, hvor man jo ikke starter op som
biavler. Det betød at jeg havde lidt tid til at tænke over det, og ikke mindst tid
til at overbevise min mand om, at det var en god idé. Han deler ikke ubetinget
min interesse for sociale insekter.
I vinteren 2015 begyndte jeg derfor på begynderkurset hos GRAB. Mens jeg
gik og blev klog på bier og biavl, fik jeg min mand til at lave en terrasse i den
ene side af haven, hvor bierne skulle stå i fred og ro uden at genere os. Troede
vi. For det første år med bier var virkelig lærerigt.

Bier i haven
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Vi startede ud med to stader, rigtig fine bier. Familierne voksede hurtigt, men
den ene sværmede den 4. juni. 1½ time før vi skulle i byen, var der pludselig
bier i hele haven. Jeg havde ikke før oplevet en sværm, der lige var lettet, så jeg
blev virkelig forskrækket og ringede til Ejlif, for at høre hvorfor mine bier opførte sig så besynderligt. Mens vi talte sammen, samlede bierne sig i et æbletræ
og jeg kunne slå dem ned i et stade, så nu havde jeg tre familier. Vi blev dog
lidt forsinkede til vores aftale.
Den ene familie udviklede sig til at blive rigtig sur og gnaven. Den følte at hele
haven var dens territorium, og alle der kom inden for hækken, var ude på at
genere dem, og derfor måtte angribes heller først end sidst. Min ene datter blev
stukket på et øre, så det voksede til tredobbelt størrelse, og den anden datter
klagede over, at når hun gik ind ad indkørslen, hang der 2-3 bier og ventede på
hende, for at sværme rundt om hovedet på hende ind til hun kom ind i huset.
Det var ikke holdbart, så vi endte med at aflive familien (altså bifamilien).
De to andre bifamilier viste sig at være yderst revolutionære, så de smed dronninger ud for et godt ord. Jeg har faktisk ikke tal på hvor mange dronninger jeg
købte i løbet af den sommer. Jeg begyndte at synes, det var pinligt at ringe til
den samme dronningeavler og bede om at få tilsendt nye dronninger, så jeg ringede rundt til lidt forskellige. I dag ved jeg godt, at det nok har været mig, der
ikke været god nok til at finde dronningen, og har haft for lidt tålmodighed.
Når jeg ikke syntes, der var æg, skyndte jeg mig at bestille en ny dronning og
sætte hende til. Det har bierne ikke været interesseret i, fordi de allerede havde
en regent. Man bliver da heldigvis klogere.

Bierne i den nye bigaård
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Lea Bradovich
af Lea Bradovich

Da sommeren var ved at gå på hæld, viste det sig, at der rent faktisk ikke var
nogen dronning i den ene familie. Der var en arbejderbi, der var begyndt at
lægge æg. Så fik jeg også prøvet det. Jeg håbede jeg kunne sætte en ny dronning
til, ved at tømme stadet for bier, sætte den nye dronning ind og lade bierne
flyve ind til hende. Da jeg nåede til oxalsyredrypningen i december døde stadet,
der var simpelthen ikke flere bier tilbage. Så det kan godt være at dette stade
alligevel var meget revolutionært og troede det kunne klare sig uden dronning.
Det gik bare ikke i længden.
Mine næste to sæsoner som biavler har ikke budt på nær så mange oplevelser,
og jeg har kun haft behov for at bestille dronninger, når de skulle skiftes, eller
til de små familier jeg har startet. Min ene bigård i haven er blevet suppleret
med endnu en bigård, som jeg har fået lov at have i bunden af en stor have, der
ligger op ad et naturområde, hvor bierne rigtig kan boltre sig. De oprindelige
2 familier har hen over tiden udviklet sig til 8 familier. Bierne skal kun være
en hobby, og planen er ikke, at jeg skal have mere honning end jeg selv kan
komme af med, så det er ikke meningen at min biavl skal udvikle sig yderligere,
men efter at have haft bier i tre år, hvor sommervejret ikke har været særlig bi
venligt, håber jeg snart at opleve et rigtig godt år, hvor bierne stortrives og får
samlet rigtig meget honning.
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Lea Bradovichs magiske-realistiske portrætter skildrer et legende engagement
med naturen, i hendes bestræben på det evige feminine. Hends figurer bærer
bitavler, sommerfuglkroner og larve-halskæder.
Som barn blev Lea Bradovichs tiltrukket af de små verdener, der blomstrede i
baggården. Biernes rige med deres kongelige familier, orm som larver fasinerede
hende dybt.
I eventyr og myte gav hun disse skabninger menneskelige træk. År senere kom
disse tidlige fascinationer, frem i hendes malerier.
Selvom hendes akademiske uddannelse var gennemsyret af modernismen, har
hun i den senere tid studeret, og malet det klassisk protræt.
Lea Bradovichs er amerikansk kunstener bosidende i Santa Fe - New Mexico.
Se mere på www.leabradovich.com - hvor hele hendes verden kommer til udtyk.
Månedens forside er brugt med tilladelse af Lea Bradovichs selv.
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BRYG DIN EGEN MJØD
Kom nemt i gang med mjødbrygningen for

kun 550,- kr.

Bihusets mjødsæt indeholder:
• 30 l gærspand
• Termometer
• Hævert
• Oechslevægt
• Glascylinder
• Flaskerenser
• Kapselpåsætter
• Kapsler
• Ballon rens
Vi har alt, hvad du skal bruge til at lave din egen mjød

se mere på www.bihuset.dk

Åbningstider:
Man.- fre.......8-17
Lørdag......... 8-12
(Tirsdag lukket)

www.bihuset.dk

Heino Christiansen
Rødlersvej 11
4733 Tappernøje
Tlf. 55 96 53 22

Sælges

DIN ANNONCE
6-solds selvvendeslynge med
KUNNE
VÆRE
programautomatik.
HER!
Pris:
15.000,- kr. (nypris 29.550 kr.)
Dana api afsmelter.
Kontakt
medlem
Pris: et
15.000,kr. (nypris 31.560 kr.)
fra Kan
redaktionen
evt. leveres ved hurtig handel.
hvis duKjeld
kunne
Petersen (Løgstrup)
Tlf. 23
30 79 35i - kpe@uniktrading.dk
have
interesse

en annonce i
Honning Magasinet.
Vi forhandler næsten alt inden for biavl
Bladet
ud til
blandt
andetsendes
vokstavler,
fast & flydende foder, rammer,
foreningens
279
bidragter, opstablingsstader i styropor og meget andet
medlemmer samt
Bording Landhandel
oploades Øster
til foreningens
Jørn Pedersen/Lis Christiansen
website.
Øster Bordingvej 55 - 8600 Silkeborg
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TLF: 86 85 66 60
Mail: j-p-biavl@live.dk

www.landhobby.dk

Vejen Biavlscenter
Bastrup Skovvej 20
6580 Vamdrup

Åbent: tirsdag og torsdag
kl. 16-18 (hele året)
Fra 1.4-1.10 har centeret åbent på
fredage fra kl. 16-18 og
lørdage fra kl. 8.30-12.00
Øvrige dage efter aftale

Benny Gansler
Tlf. 75 36 79 00
Mobil 21 74 79 59
info@biavlscenter-vejen.dk

Vejen Biavlscenter
Borgergade 74
6752 Glejbjerg

Åbent hver onsdag (hele året) kl. 16-18
eller efter aftale

Tlf. 75 36 79 00
Mobil 21 74 79 59

info@biavlscenter-vejen.dk
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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

08

GAR
T

GR

UN

ING
KR

SF
RNE ORSI
NE

DLAGT I 19

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

15

Biinspektører:
slaenbjerg@gmail.com

Henrik Jensen

biwiwe@dbmail.dk

Eigil Jørgensen Wiwe

sven.branner@mail.dk

Sven Branner

friholt@mail.tele.dk

Henning Rossau Friholt

buckfast@buckfast.dk

Keld Brandstrup

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 		

Telefon
43 40 47 26

Stig Nielsen 				
Lille solhøjvej 8, 2640 Hedehusene

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 		

Søren Toft Nielsen

		 Degnevænget 8, 4330 Holbæk 		

31 55 24 68
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

Mogens Mundt

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

Næsby Gade 23, 4305 Orø

21 54 44 51
24 85 12 24

Afsender:
Gl. Roskilde Amts Biavlerforening
Gadesvinget 6
2270 Greve
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