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Kursus i biavl 2019
KABF – Aften 1:4

Kursus materiale

Powerpoint præsentation kan hentes på KABF’s
egen hjemmeside:

www.vokstavlen.dk
Bliv biavler > Undervisningsmateriale
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Præsentation

KABF (Københavns Biavlerforening)
• Tårnby-Bi (Amagers biavlerforening)

• Bitta
• Bier siden 2010 (3 familier i 1 bigård-assisterende)

• Morten
• Bier siden 2010 (5 familier i 3 bigårde)
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http://www.vokstavlen.dk
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Formål (1:2)

• Introduktion til biernes biologi og biavl
▫ Begreber, teknikker og lovgivning

• Fire teoriaftener
1. Hvad er en bi – materialer og anskaffelser
2. Biernes anatomi, livscyklus  – skadegørere
3. Biavl og drift ”how to do” – sværm og skadegørere 
4. Honningbehandling/lovgivning at lave små familier

1. Kage? te og kaffe, samt uformel opsamling
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Formål (2:2)

• Praktisk håndtering af bier og bistader
▫ 4 kursusaftener i skolebigården fordelt på 5 hold

� Hvidovre, Ejby, Frederiksberg og Tårnby
PLEN – Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Thorvaldsensvej 40
SCIENCE – Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Bülowsvej 17

• Syn af bistader
▫ Dronning, droner og yngel
▫ Udvidelse af stadet
▫ Slyngning af honning

• Klubaftener (frem til september)
▫ Klargøring til vinter
▫ Varrora-behandling
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Kursus materiale

Powerpoint præsentation kan hentes på KABF’s egen 
hjemmeside:

www.vokstavlen.dk
Bliv biavler > Undervisningsmateriale

På Danmarks biavlerforening (DBF):
www.biavl.dk

– findes meget andet materiale
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http://www.vokstavlen.dk
http://www.biavl.dk/
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Lad os begynde
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Hvad er en honningbi?
Honningbier (Apis mellifera)
• Socialt insekt, der lever i familier med en 

kompliceret og effektiv, social struktur. Som hos 
andre sociale insekter styres samfundet af en 
"dronning", som er den eneste bi, i hele boet, der 
forsyner familien med afkom og styrer familien 
ved hjælp af de feromoner, som hun udskiller.

• En af de meget få insektarter, som mennesket har 
gjort til husdyr. De gamle ægyptere havde bikuber 
for 5.000 år siden. Deres betydning som 
blomsterbestøvere har man længe været klar over, 
og honningen har altid været eftertragtet.
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Bagkrop

Forkrop

Bagkrop Forkrop

Biens krop er dækket med flere slags fine hår som bruges dels:
• Til at sanse verden omkring sig
• Til at opfange pollen fra blomsterne

For-,                mellem- og bagben  
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Dronning, drone og arbejderbi

Omtrentlige livsforløb

• Dronning 3-4 år

• Drone 50 dage
▫ Dør efter parring

• Arbejderbi
▫ Sommer ca. 4 uger
▫ Vinter 6 måneder
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De 5 farver

International farvekodning af dronninger
Endetal årstal Farve på dronning Årstal (eksempel)

0 og 5 Blå 2010, 2015, 2020 
osv.

1 og 6 Hvid 2011, 2016, 2021 
osv.

2 og 7 Gul 2012, 2017, 2022 
osv.

3 og 8 Rød 2013, 2018, 2023 
osv.

4 og 9 Grøn 2014, 2019, 2024 
osv.
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Materialer
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• Opstablingsstade
▫ Fordele:

� Kunststof ingen fugtproblemer
� Færre løfteproblemer
� Tidsbesparende

▫ Ulemper: 
� Ikke så æstetiske

• Trugstadet
▫ Fordele: 

� Smukkere
� Passer godt i en have, hvor der kun skal stå nogle få

▫ Ulemper: 
� Tager længere tid
� Løfteproblemer
� Fugtproblemer
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Materialer:

Bidragter
• Der er mange forskellig typer, hvad skal man 

vælge(?) Det anbefales at vælge en bidragt man er 
tryg i.

• Det er vigtigt at bidragten er/og holdes ren!
▫ Beskyt dine egne bier mod sygdomme

• Handsker; i skolebigården tilbydes 
engangshandsker. Alternativ kan man købe nogle 
bihandsker som kun benyttes i skolebigården

• Det er vigtigt at handskerne er, og holdes 
rene!
▫ Beskyt dine egne bier mod sygdomme
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Materialer:

Redskaber
Biavlerens vigtigste redskaber i marken:
• Stadekniv
▫ Særligt denne er et vigtigt redskab. Der findes et 

par modeller, bl.a. en ‘amerikansk model’
• Røgpuster
▫ Denne bruges til at ‘styre’ bierne – brug den med 

omtanke – undgå at bierne bliver røgforgiftet J
• Bibørste
▫ Bruges mest ved honning-fratagning, men kan 

også være anvendelig ved gennemgang
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Materialer:

Kunst- jomfru- og yngeltavler
• Der er 3 betegnelser for rammer (uanset mål)
▫ Kunst-tavle; helt ny tavle med isat voksplade

▫ Jomfrutavle; en tavle der kun har været brugt til honning 
(ingen yngel). 

▫ Yngel tavle; tavle der bruges til yngel (eller har været brugt)

• Der er forskellige forseglinger
▫ Yngel har en lidt mere mørk forsegling
▫ Honningen har en lys forsegling 

• Læg mærke til forseglingerne første gang i skolegården
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Hvad er hvad?
2)

1)

3)

4)
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Vokstavlen
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Materialer
• Sværm rundt og oplev det på tæt hold

(10 min) 
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Bistader, bigård og indhold  

19

Deres naturlig miljø
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Opstablingsstade
• Bistader er fremstillet af 

polyutheranskum, som har højt 
isolerende egenskaber kombineret 
med en lav vægt og god styrke. 

• Staderne findes i alle gængse mål.

• Bunden har et metalgitter samt en 
plastikbakke, som kan tages ud 
under f.eks. forårsrengøringen.

• Låget leveres med tagclips til at 
holde det fast. 
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Opstablingsstade
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Trugstadet
• Køn at se på
• Kan selv reparere
• Og kan bygges selv…

23

Trugstadet
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Rammemål
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Rammemål
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Tabel over rammemål (mål i mm)
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Udvendig bredde -
bundliste Udvendig højde

Antal 
arbejderceller
(begge sider)

Vagt i kg, med 
honning

12 x 10 326 282 6416 2,5

10 x 12 276 332 6392 2,5

LavNormal 366 222 5592 2,1

Norsk mål 366 260 6640 2,5

Langstroth 450 232 6920 2,7

Dadant 450 286 9784 3,8

Materialer
• Sværm rundt og oplev det på tæt hold

(10 min) 
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Mange muligheder

30
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Placering af bistade

• Placering i henhold til lov (6,2 m fra offentlig vej)
▫ - der skal være vand inden for 200 meter

• Vand
• Læhegn, terræn og beplantning
• Forhold til naboer

• Forskelle mellem land og by !
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Placering af Bistaderne 
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Opstilling af bistaderne
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Opstilling af bistaderne
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Jespers bigård
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40
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!
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Bigård i haven

43

• Privat grund – man må gerne holde bier hvis de ikke generer andre
• Naboerne – snak med dem … (!)
• Placering hvor det er praktisk
▫ Op ad et hegn eller hæk (2 m høj)
▫ Væk fra stier/legepladser
▫ Læ - men alligevel med sol
▫ Helst syd/vestvendt
▫ Tørt underlag – ikke fugtigt
▫ Pas på overhængende træer

• Adgang til vand
• Hvis der klages?
• DBF’s ansvarsforsikring
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God hygiejnisk praksis i biavlen
– betyder at man skal indbygge god hygiejnisk adfærd og rutiner i sin drift.
DBF har udarbejdet retningslinier for god hygiejnisk praksis for biavlere:

Branchekode for honningproduktion

52
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Hygiejne i biavlen
Målsætningen

• Erkende og forebygge fødevarerisici i forbindelse med 
behandling af honning, samt

• Erkende og forebygge forhold der kan forringe honningens 
kvalitet
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Hygiejnekrav i biavlen – ikke noget nyt
• Sørg for at have orden og passende renlighed i sin drift  (bigården, 

materiellet og slyngerummet).

• Hold rent materiel adskilt fra beskidt

• Opbevar rengørings/desinfektionsmidler behørigt adskilt fra 
tappespande, honningemballage m.v. 
▫ Anvend kun midler, som er godkendt til fødevareindustrien

• Benyt kun vand af drikkevandskvalitet til rengøring og til 
fremstilling af vinterfoder

• Hold rent ved honningbehandling og tapning 
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Hygiejnekrav i biavlen – ikke noget nyt

• Sørg for at honningen ikke forurenes med foder. Fjern 
tavler med overskud af vinterfoder og undgå 
”overfodring” om sommeren.

• Sørg for at varroabehandlingen overholder lovgivningen

• Ved organiske syrer overhold behandlingsforskrifter:
▫ Mælkesyre: Min. 2 mdr. før honningfratagelse
▫ Myresyre og oxalsyre: Efter honningfratagelse
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Hygiejnekrav i biavlen – ikke noget nyt
• Udskift/omsmelt brugte vokstavler 

(yngeltavler/slyngede honningtavler

• Vandprocent i honningen må ikke overstige 20% 
(gæring)

• Forhindre fremmedlegemer i honningen

• Opbevaringsforholdene overholdes (ikke for varmt og 
ikke i direkte sol)

• Brug egnede emballager (godkendt til fødevarer)
(- mere om honning dag 4)
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Hvad skal jeg lige huske?
• Hav en god hygiejne og fremstillingspraksis

• Kig efter sygdomstegn og spørg altid hvis du er tvivl 
(deltag i skolebigårdsmøderne)

• Flyt/køb kun bier med attest

• Efterlev mærkningsreglerne
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Biernes livscyklus

58
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Livscyklus
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Dronning
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Udvikling Dronning

Æg 3

Larve 6

Forseglet 7

I alt 16

Dronningecelle
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Arbejder
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Udvikling Arbejder-bi 

Æg 3

Larve 6

Forseglet 12

I alt 21

Droner
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Udvikling Drone

Æg 3

Larve 7

Forseglet 14

I alt 24

Udvikling Dronning Arbejder-bi Drone

Æg 3 3 3
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Udvikling Dronning Arbejder-bi Drone

Larve 6 6 7
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Foto: Jan 
Sæther

Udvikling Dronning Arbejder-bi Drone

Forseglet 7 12 14

Yngeltavle m. flere stadier
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Droneceller og arbejderceller
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Dronningecelle
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Udvikling Dronning Arbejder-bi Drone

Æg 3 3 3

Larve 6 6 7

Forseglet 7 12 14

I alt 16 21 24
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Facts om bistadet (sommer)

• 1 dronning
• 250 droner
• 20.000 samler-bier
• 40.000 stade-bier
• 5-7.000 æg
• 7-11.000 larver
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Kursus materiale
Powerpoint præsentation kan hentes på KABF’s
egen hjemmeside:

www.vokstavlen.dk
Bliv biavler > Undervisningsmateriale
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E-mail
• Nielsen.bitta@gmail.com
• Mortenwesty@gmail.com

http://www.vokstavlen.dk
mailto:Nielsen.bitta@gmail.com
mailto:Mortenwesty@gmail.com
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Tak for i aften J
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SLUT
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