
Brune	  Bier	  på	  Læsø	  

Vi	  blev	  godt	  modtaget	  af	  de	  fredelige	  brune	  bier.	  Trækbierne	  var	  dog	  ude	  i	  
lyngområderne	  for	  at	  samle	  pollen	  og	  nektar	  i	  den	  korte	  sæson,	  som	  kun	  varer	  
tre	  uger.	  Et	  hårdt	  arbejde,	  der	  giver	  knap	  20	  kg	  lynghonning	  per	  stade.	  	  
Arbejdet	  er	  ikke	  ufarligt	  for	  bierne	  –	  især	  biulven,	  en	  gravehveps,	  er	  udbredt	  i	  
lyngområderne.	  	  

Dette	  bi-‐besøg	  var	  højdepunktet	  på	  KABF’s	  4-‐dages	  Sommertur	  til	  Læsø	  i	  
dagene	  21.-‐24.	  august.	  Vi	  var	  gæster	  hos	  Læsø	  Biavlerforening	  i	  Skovhytten	  
ved	  Storedal.	  Efter	  et	  levende	  foredrag	  af	  Carl-‐Johan	  Junge,	  åbnede	  Bjørn	  
Johansen	  for	  trugstaderne	  og	  vi	  fik	  svar	  på	  mange	  spørgsmål.	  Bjørn	  er	  
mangeårig	  primus	  motor	  i	  arbejdet	  med	  bevarelsen	  af	  den	  brune	  bi.	  Den	  
østlige	  del	  af	  Læsø	  er	  parringsområde	  forbeholdt	  den	  brune	  bi	  for	  at	  sikre	  det	  
genetiske	  materiale	  til	  fremtidigt	  avlsarbejde.	  	  

Læsø	  bød	  på	  mange	  andre	  store	  naturoplevelser.	  Inden	  besøget	  hos	  bierne	  så	  
vi	  Saltsyderiet	  og	  hørte	  om	  historien	  og	  teknikken	  bag	  saltsydning.	  
Efterfølgende	  kørte	  vi	  med	  guide	  ud	  over	  rønnerne,	  hvor	  der	  er	  en	  spændende	  
flora.	  Næstformanden	  Poul	  Erik	  afslørede	  ligesom	  andre	  deltagere	  en	  utrolig	  
viden	  om	  flora	  og	  fauna:	  myrer,	  kødædende	  planter,	  porse	  til	  snaps,	  osv.	  

Et	  besøg	  næste	  dag	  på	  Museumsgården	  med	  ålegræs-‐tag,	  blev	  en	  levende	  
oplevelse	  takket	  være	  guiden	  Lili	  Jepsen,	  der	  lige	  har	  udgivet	  en	  bog	  om	  
gårdens	  sidste	  beboer	  Sine	  Krogbæk.	  Gården	  er	  ikke	  ændret	  siden	  hun	  blev	  
født	  for	  netop	  150	  år	  siden.	  

Om	  eftermiddagen	  kunne	  vi	  vælge	  mellem	  en	  hård	  vandretur	  i	  det	  enestående	  
klitlandskab	  Danzigmann	  mod	  nordøst	  eller	  et	  blødt	  besøg	  i	  Læsø	  Uldstue	  –	  
sidstnævnte	  endte	  alligevel	  med	  en	  lang	  vandretur!	  	  

Vi	  boede	  3	  nætter	  på	  Læsø	  Vandrehjem	  i	  gode	  værelser,	  morgenbuffet,	  
selvsmurt	  madpakke	  og	  fælles	  aftensmad.	  	  



En	  aften	  efter	  solnedgang	  underholdt	  en	  af	  turdeltagerne,	  forfatteren	  Lars-‐
Henrik	  Olsen,	  om	  Læsø	  i	  den	  nordiske	  mytologi.	  Den	  sidste	  aften	  fik	  vi	  en	  rigtig	  
flot	  solnedgang,	  hvorefter	  Hirsholmenes	  fyr	  dukkede	  op	  mod	  nord:	  3	  blink	  og	  
derefter	  pause.	  Begge	  aftener	  blev	  det	  sociale	  samvær	  fremmet	  af	  vin	  og	  øl,	  
som	  formanden	  Thomas	  Skall	  tryllede	  frem.	  

Under	  hele	  turen	  var	  der	  en	  rigtig	  positiv	  stemning	  mellem	  deltagerne,	  der	  
omfattede	  alle	  voksne	  aldersgrupper	  og	  ligelig	  kønsfordeling	  -‐	  ikke	  som	  jeg	  
frygtede	  kun	  gamle	  bedstefædre.	  	  Turens	  leder	  Steen	  Svendsen,	  der	  har	  
mange	  års	  erfaring	  med	  at	  arrangere	  ture	  i	  Dansk	  Vandrelaug,	  startede	  hver	  
dag	  med	  fællessang	  i	  bussen,	  hvor	  Hans	  fra	  Haslev	  Turistkørsel	  sad	  bag	  rattet.	  
Steen	  sørgede	  for	  perfekte	  rammer	  og	  havde	  håndplukket	  de	  guider,	  der	  
levende	  og	  vidende	  underholdt	  os	  de	  forskellige	  steder.	  	  

På	  udturen	  besøgte	  vi	  Lille	  Vildmose,	  der	  af	  FN	  er	  udnævnt	  til	  Ramsar	  
vådområde.	  Efter	  et	  foredrag	  i	  centret	  kørte	  og	  gik	  vi	  med	  naturvejleder	  rundt	  
i	  Vildmosen	  og	  Muldbjerge,	  sidstnævnte	  med	  kaffepause	  og	  en	  unik	  udsigt	  
over	  Kattegat.	  En	  stort	  område	  vil	  næste	  år	  blive	  omdannet	  til	  en	  ny	  sø,	  så	  
fuglelivet	  bliver	  endnu	  rigere.	  Vi	  var	  ikke	  så	  heldige,	  at	  vi	  så	  havørn	  eller	  
kongeørn,	  der	  ellers	  færdes	  i	  området,	  men	  der	  var	  rigeligt	  med	  andre	  
naturoplevelser	  i	  det	  enestående	  naturområde.	  	  	  

Vejret	  var	  sommerens	  bedste,	  tre	  dage	  med	  vindstille	  og	  masser	  af	  sol	  uden	  at	  
varmen	  var	  trykkende.	  Da	  vi	  sidste	  morgen	  kørte	  ombord	  på	  færgen	  til	  
hjemturen,	  begyndte	  det	  at	  regne.	  Men	  da	  vi	  kom	  til	  Mols	  Bjerge	  og	  spiste	  
madpakken	  på	  Trehøje,	  var	  det	  igen	  tørvejr	  og	  tid	  til	  endnu	  en	  vandretur	  i	  
bakkerne.	  Hurtigfærgen	  fra	  Århus	  til	  Odden	  bragte	  de	  40	  deltagere	  tilbage	  til	  
Sjælland,	  godt	  sammenrystede	  og	  rige	  på	  naturoplevelser.	  Som	  nyt	  medlem	  
ærgrer	  det	  mig,	  at	  jeg	  spildte	  så	  mange	  år	  af	  mit	  liv,	  før	  jeg	  blev	  biavler.	  	  	  	  
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Øverst	  fortæller	  Carl	  Johan	  Junge	  om	  den	  brune	  bi.	  Derefter	  viser	  Bjørn	  Johansen	  bierne	  frem.	  Tredje	  
billede	  er	  kaffepause	  på	  Muldbjerge	  ved	  Lille	  Vildmose.	  Nederst	  gør	  Rønnerbussen	  et	  ophold	  for	  at	  studere	  
sjældne	  planter,	  og	  på	  sidste	  billeder	  fejres	  en	  veloverstået	  vandretur	  i	  klitterne	  mod	  nordøst	  på	  Læsø.	  

	  


