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KALENDER
HOLD DIG ORIENTERET PÅ FORENINGENS FACBOOK-GRUPPE, OG HOLD ØJE MED DIN EMAIL

Skolebigården lukker d. 21. august

Året evalueres og vi slutter som sædvanlig af med grillen tændt
GRAB giver pølser og brød
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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

Vi har haft besøg af TV-avisen pinsedag. Ejlif repræsenterede GRAB og Arne
Henriksen hovedforeningen. Flere timers optagelser blev til et kort indslag i aftenens TV-avis. Også den uafhængige avis Paperboy meldte deres ankomst. Det
blev en fin artikel i avisen om biernes forhold. Vi har fået lov at bringe artiklen
i sin fulde længde.

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

Vore tirsdagsaftener i skolebigården er i år særdeles velbesøgte. Det er helt normalt, at der dukker 30-35 mennesker op, hvilket er meget tilfredsstillende.
I øjeblikket bliver der slynget hos rigtig mange, hvilket kan mærkes på udlånet
af vores udstyr. Vore slynger er i brug et par gange om ugen, hvilket kun kan
lade sig gøre ved at medlemmerne selv laver aftaler indbyrdes om afhentning/
aflevering i løbet af ugen.

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

Viby Friskole var på besøg hos os mandag d. 4. juni. En 7. klasse med 23 elever
og 3 piger fra 9. klasse der skulle bruge viden til deres eksamensopgave om bier,
brugte et par timer hos os. Det er dejligt at vi kan bruges, vi stiller hellere end
gerne op.
Gitte og Dorthe har haft prøveslyngning med begynderne, med gennemgang af
Honninbekendgørelsen, så de kan være klædt på, når de selv skal i gang.
Den 23. maj godkendte Roskilde Kommune vore byggeplaner og sendte dem
videre til landzoneudvalget. Allerde d.31 maj lå der en landzonetilladelse. Hvis
ikke tilladelsen påklages, kan vi gå i gang. Økonomien i projektet er ikke på
plads, og vi forventer at afholde et møde for medlemmerne for at diskutere
muligheder.

Redaktion, annonceekspedition
Michall Cadovius
michall@wetouch.dk
Deadline for næste nummer
Den 10. August 2018

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.
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Bierne tager et stik hjem

Af Tomas Skov - bragt med tilladelse af Paperboy

Et nyt forbud i EU mod sprøjtemidlet neonicotinoider vækker et spinkelt
håb for vores bier. Men fødegrundlaget for landets over 280 biarter er fortsat på retur.
Bierne bliver presset af pesticider og landbrugsdrift med store monokulturer,
hvor alt hvad der hedder læbælter og grøftekanter bliver fjernet. Det gør jo, at
fødegrundlaget bliver reduceret. Landskabet er blevet ensformigt, og det er i
praksis som en grøn ørken for bierne”, siger tidligere formand for Danmarks
Biavlerforening Knud Graaskov, der sammen med to interessefæller er mødt
ind i klubhuset for medlemmerne af Roskilde Biavlerforening på Ringstedvej.
Massiv tilbagegang
Den stadigt mere ensartede natur og udbredt brug af den nu forbudte nervegift
neonicotinoider i det konventionelle danske landbrug har bidraget til en tilbagegang på 73 procent blandt de over 280 biarter i Danmark inden for de sidste
30 år. Derfor var det velkomment blandt biavlere og andre forkæmpere for en
varieret natur, da der blev vedtaget et forbud mod sprøjtemidlet i EU sidst i
april. Kun Danmark, Tjekkiet og Rumænien stemte imod forbuddet.
Billede af Thomas Skov

Magtfuldt landbrug
Så selv om Danmark således cementerede sin plads langt fra den snart glemte
grønne førerposition, burde det i det mindste være godt nyt for bierne. Alligevel synes det kun at vække forbeholden begejstring blandt de tre fremmødte biavlere i landets næststørste biavlerforening, der tæller omkring 300 medlemmer.
”Vi håber, at giften bliver en saga blot, og flertallet af de europæiske landmænd
klarer sig glimrende uden. Men det er jo nemmere at bruge et sprøjtemiddel,
og det er det, det handler om.
Det er et stort paradoks, at der er en modsætning mellem biavlere og landbruget. Anvendelsen af giften sker på bekostning af insektlivet og bierne, som både
sikrer frøavl og frugtavl. Så landbruget saver sin egen gren over, når bierne forsvinder”, fortsætter Knud Graaskov, som frygter at ministeren vil give dispensation for brugen af sprøjtemidlet, da landbrugets interesseorganisation er en
magtfuld lobbyorganisation.
”Landbrug og Fødevarer er lige så magtfulde i EU som riffellobbyen er i USA.
De har oceaner af ressourcer”, siger næstformand i Roskilde Biavlerforening
Ejlif Larsen.
Billede af Thomas Skov
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Bier kan ikke finde hjem
Den nicotinbaserede nervegift påvirker både biernes immunforsvar og orienteringsevne, og det har derfor ført til, at hele bifamilier på tusindvis af individer
pludselig bare forsvinder – til stor ulykke for både bierne og biavleren. Det
kender biinspektør Per Kristiansen, som tidligere levede af biavl, lidt til.
”Du kan ikke leve af honningen alene. Men du kan supplere med bestøvningsopgaver for landmænd, dronningeavl og produktion af bifamilier. Der er måske
et par håndfulde, der lever af det på landsplan i dag. Men det er risikabelt, for
dine bier kan forsvinde lige pludselig, og så ramler det hele”, siger han.

FAKTA:
• Der anslås at være 7000 biavlere i Danmark.
• Deres stader huser ca. 5000.000.000 honningbier.
• Der er op til 80.000 honningbier i et enkelt bistade.
• Bier, insekter og sommerfugle bestøver bærbuske,
• frugttræer og vilde blomster.
HJÆLP BIERNE:
• Lad græsplænen blomstre.
• Lad døde træer stå eller ligge.
• Så kløver i haven.
• Lav et bihotel (se mere på www.bivenlig.dk).
• Work out i haven - drop sprøjtemidlerne.
• Køb økologisk.

Billede af Thomas Skov
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Nu er jeg Kyndig Biavler
af Tina Bech Sall

Da jeg i 2015 startede på begynderkursus i GRAB, var jeg allerede meget fascineret af bier, og deres liv i stadet. Jeg deltog i undervisningen tirsdag aften, og
i løbet af de tirsdage i det tidlige forår, fandt jeg ud af, at der virkelig er meget
at lære om bier. Før jeg startede, vidste jeg intet om de sygdomme bier kan
komme til at lide af, eller at der er en streng lovgivning, der påbyder at bier skal
synes, når de skal flyttes eller overdrages til andre. Jeg kunne blive helt bekymret, for at kommet til at gøre noget forkert.
Den første sommer høstede jeg honning fra mine to bistader. Honningen
blev holdt adskilt, fordi jeg var nysgerrig efter at finde ud af, om der ville være
forskel mellem høsten fra hvert stade. Det viste sig, at der var tydelig forskel.
Selv om staderne stod med under 1½ meters afstand, var honningen forskellig i
både farve og smag. Det samme gjorde sig gældende ved den sene høst.
Det betød at jeg havde fået lyst til at prøve, at få forskellige honningtyper, ved
at flytte bierne så de kan komme på træk på forskellige planter.
Men-men-men, bierne skal jo synes inden jeg kan flytte dem, og de skal synes
igen når jeg skal flytte dem hjem, så jeg syntes ikke, jeg kunne være bekendt at
bede andre om alle disse syn, bare fordi jeg havde lyst til at eksperimentere med
forskellige honningtyper. Der var altså ingen anden udvej, end at tage et kursus
som kyndig biavler. Jeg skal være ærlig og indrømme, at det passede mig meget
godt, for jeg er meget begejstret for at lære noget nyt.
Man skal have haft bier i mindst 3 år, før man kan blive Kyndig Biavler, så da
jeg havde haft bierne i tre somre, meldte jeg mig til kurset på Aarhus universitet. Det kursus jeg deltog i, blev afholdt i Flakkebjerg nær Slagelse. Kurset er
relativt hårdt. Der er undervisning i 2½ dag, hvor de første 2 dage er fra 9 om
morgenen til ca. 9 om aftenen. Den sidste dag fik vi fri til frokost.
Det var et meget lærerigt kursus, hvor Per Kryger og Per Kristiansen førte os
rundt i biernes sygdomme og pasning. Per Kryger have fået assistance af flere af
sine dygtige kollegaer, der havde forskellige specialer, og derfor gav nogle rigtig
inspirerende forelæsninger om de forskellige sygdomme. De lange dage med
forelæsninger blev afbrudt af nogle praktiske øvelser.
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Vi var blevet bedt om at medbringe en kop fuld bier fra vores stader. Vi prøvede både at vaske bierne for varroamider, og at mose dem og undersøge dem i
mikroskop for at se om de havde nosema. Vi fik også lov til at se på tavleprøver
med bi-pest, og udføre den analyse, der kan vise om prøven er inficeret med
bi-pest. De praktiske øvelser gav en rigtig fin afveksling i undervisningen, så
man ikke følte dagene var så lange. Endelig var der rig mulighed for at tale med
biavlere fra andre foreninger og andre dele af landet. Det var med til at gøre
kurset rigtig hyggeligt.
Når man har været på begynderkursus i GRAB, har man en klar fordel, når
man vil være Kyndig Biavler, for på vores begynderkursus, får vi en grundig
gennemgang af både biernes sygdomme i den teoretiske del, og pasning af
bierne, via forløbet i vores skolebigård. Så jeg følte mig godt klædt på da jeg
startede.
Lige som vores begynderkursus har en teoretisk og en praktisk del, har kurset
for at blive Kyndig Biavler også en teoretisk og en praktisk del. Efter den teoretiske del i november, har jeg i begyndelsen af juni deltaget i den praktiske del.
Den går ud på, at man skal vise instruktøren, at man kan gennemse en bifamilie, og ved hvad man skal se efter, endelig skal man kender de meldepligtige
sygdomme/skadevoldere. Den første weekend i juni, mødtes jeg med 5 andre
og Per Kryger til denne del af kurset. Der var en af de andre, der havde lagt
bigård til, hvor vi fik lov til at gennemgå hendes bier.
Så nu er jeg Kyndig Biavler
Desværre har jeg været nødt til at indse, at min tid ikke er til, at jeg kommer til
at flytte rundt med bierne, alt efter hvor, der er noget spændende de kan trække
på. For mig er det nok for tidskrævende, at have bier, der står andre steder, end
der hvor jeg bor, så det må vente til en gang, når jeg får mere tid.
Selv om mit oprindelige formål med at blive Kyndig Biavler, ikke længere er
aktuelt, synes jeg, at det har været spændende, interessant og meget lærerigt at
deltage i kurset, og jeg vil klart anbefale kurset til dem, der har lyst og mod på
det.
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Med GRAB på Roskilde Dyrskue
Af Christine Mossing

Igen i år var GRAB repræsenteret ved Dyrskuet med en flot stand, der som
sædvanligt var bemandet af en flok engagerede og dygtige biavlere fra klubben.
Som relativt nyt medlem af bestyrelsen, var det en spændende oplevelse at følge
både forberedelser og afviklingen af GRABs stand på Roskilde Dyrskue, som i
år løb af stablen d.8.-10.juni.
Jeg var i år med som ”føl” hos formand Hans, som står for alle de praktiske
forhold omkring arrangementet. Og der er vitterligt mange praktiske forhold,
som skal være på plads inden åbningsdagen, fredag.
Når alle reservationer, formøder, bestillinger og vagtplaner er på plads, så mangler der stadig pakning af diverse materiel, bier og fornødenheder til brug i løbet
af weekenden.
Vi var nogle stykker fra foreningen som mødtes i klubhuset torsdag eftermiddag. Biler og trailere blev læsset, hvorefter vi kørte til Dyrskuepladsen og
riggede foreningens stand til. Vi havde en fin plads lige ved indgangspartiet
i madteltet ”Spisekammeret”. Der var en herlig summen af aktivitet på hele
Dyrskuepladsen, hvor både køer, heste, maskiner og et overflødighedshorn af
råvare og delikatesser blev stillet an og rettet til.
Hans, Ove og Ralf, som var de tre andre på vores hold torsdag eftermiddag,
havde helt styr op hvordan vores grej skulle stables og anrettes. Så i løbet af et
par timer var alt klappet og klart til åbningen fredag formiddag. Alt, lige med
undtagelse af vores hovedperson eller personer, bierne. For bierne er det en lang
og varm weekend, som ”modeller” i et udstillingsstade, og derfor ankom de
først til skuet fredag morgen sammen med Hans.

Foto af: Hans Erik Germuth
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Foto af: Hans Erik Germuth

Da gæsterne, på Roskilde Dyrskue, begyndte at strømme ind fredag formiddag,
blev de på GRABs stand mødt af skiftende hold på 3-4 af vores medlemmer,
som både kunne fortælle om biernes liv og arbejde, vise hvordan man skræller
tavler, slynger og tapper honning, uddele smagsprøver på diverse forskellige
honningtyper og ”bi-produkter” samt sælge de lækre produkter.
Jeg var mest på sidelinjen, og havde derfor rig mulighed for, at se hvordan publikum lod sig inspirere og oplyse, hvordan de begejstredes og forundredes. Og
der kom mange mennesker forbi, mennesker i alle aldre. Der blev stillet mange
gode spørgsmål, og der var mange smagende munde og nysgerrige hænder med
i vores aktiviteter ved standen.

Foto af: Hans Erik Germuth
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Alt i alt en utrolig vellykket weekend, hvor vi som forening høster frugten af
stor velvillig og hjælpsomhed blandt de involverede medlemmer.
Jeg er helt sikker på, at vores deltagelse ved Roskilde Dyrskue kan være med til
at inspirere og informere om honningbierne generelt, og om de muligheder der
er, når man er medlem af en forening som GRAB.
Tak for godt samarbejde i forbindelse med Dyrskuet 2018. Vi er vist en flok
der allerede glæder os til 2019, og der er altid plads til flere med interesse og
engagement.

Foto af: Hans Erik Germuth

12

13

FIND DIN NYE SLYNGE I BIHUSET
Vi har 18 slynger udstillet i butikken i Tappernøje, og i webshoppen har vi knapt 50
slynger til salg. Der er helt sikkert en, der
passer til dine behov!
Honning-emballage? I webshoppen ﬁnder du
altid over 120 glas og låg i alle størrelser fra
30 til 1000 gr. med et bredt udvalg af låg.
Paller med glas sendes fragtfrit!

LAVE FRAGTPRISER - HURTIG LEVERING
WWW.BIHUSET.DK
Åbningstider:
Man-fre 8-17
Lørdag 8-12
(Tirsdag lukket)
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Heino Christiansen
Rødlersvej 11
4733 Tappernøje
Tlf. 55 96 53 22
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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:

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

Brand

Kyndige biavlere i GRAB:

Vandskade og oversvømmelse, når de
forsikrede genstande befinder sig i bygning

Carsten Dalbøl 				
Lillegade 10, 2670 Greve 		

Telefon
43 40 47 26

Stig Nielsen 				
Lille solhøjvej 8, 2640 Hedehusene

24 87 80 80

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

				

		

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

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

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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Afsender:
Gl. Roskilde Amts Biavlerforening
Gadesvinget 6
2270 Greve
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