
 VOKSTAVLEN 1

1         

24. ÅRGANG       NR. 2        Maj 2012 

 
 
Kryds i kalenderen 3  
Formandens hjørne 6 
Kursus i dronningeavl 7 
Sommerudflugten 8 
HBiF’s generalforsamling 18 
KABF’S Voksklub generalforsamling 19 
KABF’S Voksklub forårssmeltning 20 
Vinterens program 23 
Foredrag om enlige bier 23 
Stadepladsen 24 
Sværmhenterliste 25  
Nyttige oplysninger 26 
  
  
  



Adresser og telefonnumre: 
KABF’s bestyrelse 

Hjemmeside: www.vokstavlen.dk 
 

Formand: 
Henning Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg  tlf. 3645 5717 
E-mail: hennings.honning@gmail.com 
 
Kasserer: 
Viggo Jessen, Tønnesvej 27, 2300 København S  tlf. 3250 4390 
Giro nummer: 602 1158.  
E-mail: ullaviggo@gmail.com 
 
Sekretær: 
Jan Idorn, Sølyst Alle 3, 2660 Brøndby strand    tlf. 43542345 
E-mail: idorn@privat.dk 
 
Bestyrelsesmedlem: 
Ulla Fogt,  Skinderskovvej 59,  2730  Herlev  tlf. 2177 2171 
E-mail: ulla.fogt@get2net.dk 
 
Suppleant: 
Poul Erik Andersen, Mosebuen 36, 2820 Gentofte       tlf. 3969 8558 
E-mail: frydhs@email.dk   
 
Kontingent for 2012 er i alt 735,- kr (KABF: 55,- kr og  DBF: 680,- kr) Kontonr.:Regnr. 4865 
ktonr. 0006021158. Gironr. +1 (602-1158) 
KABF’s medlemsblad Vokstavlen udkommer 4 gange årligt.  
Deadline: 24.januar, 24. april, 24. juli og 24. oktober. 
 
Lokalforening: Hvidovre Biavlerforening (HBiF) 
Formand: Ammi Stein Pedersen, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre tlf. 3677 4677 
 
Mødeadresser: 
KABF’s Skolebigård: Bag sidste drivhus mod Åboulevarden, bag Landbohøjskolen,  
Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C. Mødelokale KABF: Landbohøjskolen, Auditorium  
A 2-84.-11, Rolighedsvej 26, 1958 Frederiksberg C 
HBiF’s Skolebigård: Byvej 98, (Ca. 200 m vest for Byvej) 2650 Hvidovre. 
Mødelokale HBiF: Byvej 98, (lokalet er i bygningen tv. for indkørslen) 2650 Hvidovre. 
Københavns Amts Biavlerforening/Ejby (KABF/Ejby): Mosetoften 35, 2600 Glostrup 
Gratis udlån af honningpresse og 3- solds slynge: 
Hvidovre Biavlerforening, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre tlf. 3677 4677 
Gratis udlån af 4-solds slynge:  
Peder Riis Hedegaard, Bispebjerg Parkallé 25, 2400 Kbh. NV. tlf. 3583 5496 
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X i kalenderen 
 

Husk, at du også kan følge med i, hvad der sker i foreningen på 
hjemmesiden www.vokstavlen.dk og i Tidsskrift for Biavl. 
 
 
 

MAJ 
 
Uge 19 
KABF’s Voksklub. 
BIHUSET i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning. 
 
Mandag d. 7. maj 2012, mellem kl. 18.30 og kl. 20.00. 
KABF`s Voksklub. 
Aflevering af vokstavler og voks til fælleskørsel til BIHUSET ved 
HBiF`s bigård, Byvej 98, Hvidovre. 
 
 

Søndag d. 13/5. Sommerudflugt. Se nærmere på side 8.  
 

Juni 
 
Mandag d. 4/6. Dronningeavlerkursus starter. Derefter de følgende 3 
mandage, 11. juni, 18. juni og 25. juni. Kurset forestås af Henning Willads 
Petersen. 
 

Juli 
 
Søndag d. 29. juli. Sommer-/høstfest i Ejby. Se nærmere på 
vokstavlen.dk. 
 
 

September 
 
Tirsdag d. 25. september. Generalforsamling i Hvidovre Medborgerhus. 
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Møder i skolebigården i Hvidovre 
 
Åbent hus i Bigården, Byvej 98, mandage kl. 19.00, maj – juli incl.  

Første gang mandag d. 7. maj. 

Kursus i biavl ved Stein Petersen: 
Mandag 07/05 
Mandag 14/05 
Mandag 21/05 
Mandag 28/05 
Kl. 17.00 - 17.50 og 18.00- 18.50 
 
Søndag 03/06 kl 10.00- 11.00 honningfratagning i skolebigården, 
 Frederiksberg. 

11.00- 12.30 Vi kører til Tønnesvej 27 og spiser vores 
medbragte mad.  

   12.30- 16.00 Honningslyngning og -smagning. 
Kursister fra alle tre bigårde kan deltage. 
 

Møder i skolebigården på Frederiksberg 2012 
 
Tirsdag den 8. maj kl. 19.00  første aftenmøde.   
Herefter hver tirsdag resten af sommeren. 
 
Kursus i biavl ved Viggo Jessen: 
Tirsdag 08/05  
Tirsdag 15/05  
Tirsdag 22/05  
Tirsdag 29/05  
Kl. 17.00 - 17.50 og 18.00- 18.50 
 
Søndag 03/06 kl 10.00- 11.00 honningfratagning i skolebigården, 
Frederiksberg. 

11.00- 12.30 Vi kører til Tønnesvej 27 og spiser vores 
medbragte mad.  

   12.30- 16.00 Honningslyngning og -smagning. 
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Kursister fra alle tre bigårde kan deltage. 
 
  

Møder i skolebigården i Ejby 2012 
 
Onsdag den 9. maj kl. 19.00  første aftenmøde.   
Herefter hver onsdag resten af sommeren. 

 
Kursus i biavl ved Henning Willads Petersen: 
 
Onsdag 09/05  
Onsdag 16/05  
Onsdag 23/05  
Onsdag 30/05  
Kl. 17.00 - 17.50 og 18.00- 18.50 
 
Søndag 03/06 kl 10.00- 11.00 honningfratagning i skolebigården, 
Frederiksberg. 

11.00- 12.30 Vi kører til Tønnesvej 27 og spiser vores 
medbragte mad.  

   12.30- 16.00 Honningslyngning og -smagning. 
Kursister fra alle tre bigårde kan deltage. 
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FORMANDENS HJØRNE 
 
Vi har mistet vores næstformand Leif. Det er en trist afslutning, når et stort 
engagement bliver stoppet i en bane, der ellers så ud til at kunne køre på i 
mange år endnu. Leif døde i marts efter en lang kamp med kræft. Vi er 
mange, der nu blot kan mindes en rigtig god ven, der satte sig mange spor i 
KABF. 
 
Nogle forsvinder fra KABF, men lige nu er der mange, der kommer til. Jeg 
vil derfor gerne byde hjertelig velkommen til de 70 nye kursister, vi har 
fået ind i foreningen. I er blevet medlem af en forening, der er del af en ny 
trend. Det er ikke mere nok at erkende, at der er brug for bier til 
bestøvning. Det er noget, der skal kæmpes for, og som man skal engagere 
sig i ved at have bier i haven, på taget, i sommerhuset eller hvor der nu er 
en ledig plads. Før 2010 var det stort, hvis vi havde 20 på kursus, og det 
var flot, hvis blot halvdelen blev ved som biavlere. De to sidste år har vi 
haft 50 på kursus, og der er mange der har fået bier. I år modtager vi stadig 
tilmeldinger til en venteliste for at komme på kursus.  
 
Er det nødvendigt med kursus? Ja det er afgjort nødvendigt, at man som 
biavler får lært grundbegreber og håndtering, inden man selv går i gang. 
Det er imidlertid også vigtigt fortsat at følge op på sin viden om bierne. 
Det hele kan ikke læres på nogle få aftener i foråret. Der er behov for at 
lære mere hele tiden. Biavlerforeningen er et godt sted at blive holdt ajour, 
enten i skolebigården eller gennem arrangementer i øvrigt. 
 
Følger man ikke med, kan der pludselig opstå nogle dårlige vaner, der kan 
ødelægge biavlen for os alle. Forleden blev jeg for eksempel tilbudt noget 
gammelt udenlandsk honning, der havde overskredet sidste salgsdag. 
Forslaget gik på, at det da kunne bruges til at sætte gang i bierne. Dette er 
et stort og meget alvorligt problem, da honning indeholder mulighed for 
spredning af sygdom, hvilket vi ellers gør alt for at undgå at få spredt i 
vores bigårde. Fodring af bier med honning er derfor også forbudt ifølge 
lovgivningen. Hvis bierne skal hjælpes i gang i det tidlige forår, så er det 
med sukker eller foderdej, aldrig med honning af ukendt oprindelse. 
Biavl kan trække folk sammen på mange nye måder. D. 13. marts var jeg 
inviteret til stiftende generalforsamling i Streyf ved Utterslev mose, hvor 
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en gruppe med interesse for biavl havde fundet sammen. Foreningen 
Utterslev mose bilaug blev stiftet med det formål at fremme biavlen i 
området. I lokalplanen er der et ønske om biavl ved mosen, og initiativer i 
den retning vil blive støttet, så opgaven var oplagt. Formand Trine Bang 
Hansen skal herfra ønskes tillykke med den nye forening og god vind til at 
få mere biavl i mosen for hende og lauget. 
 
Sommeren er lige foran os, og mange biavlere gør klar til, at bierne kan 
producere noget honning. Vi vil i år prøve at følge udviklingen på en 
facebookgruppe, hvor vi har oprettet ”Skolebigård i Ejby” Hjælp os at 
følge op her med historier, og lad os se, hvordan den del udvikler sig. 
 
 

 
/Henning Willads Petersen 

 
 

Kursus i dronningeavl 
 
Gode dronninger er nødvendige for en biavler. En mulighed for at få 
sådanne dronninger er at købe nye, hvilket absolut kan anbefales. Det er 
imidlertid også godt selv at kende til at fremstille dronninger, så man ved, 
hvad det er godt at gå efter. Har du haft bier i nogle år, så tilbyder vi 
muligheden for et kursus i dronningeavl. Vi starter mandag d. 4. juni og 
omlarver den følgende mandag, så de nye dronninger klækkes med henblik 
på parring sidst i juni og først i juli måned. Det foregår på Frederiksberg 
og parring på parringsstation. Udgifter til materialer, transport mv. udgør 
100,- kr. der betales på kurset. Hvis du er interesseret, så kontakt Henning 
Willads Petersen. 
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Sommerudflugten 2012. 
 

Kære Medlem af KABF. 
Du indbydes hermed med ledsager og barn/børn til at deltage i foreningens 
årlige udflugt. Udflugten er i år kalendermæssigt en forårstur, eftersom den 
finder sted allerede søndag 13. maj. 
Der vil på dagen blive rig lejlighed til at stifte bekendt- og venskab med 
biavlere nye som gamle, biavlernatur, historie og naturligvis bier! 
Program for dagen: 
7.30 - 7.40 Mødetidspunkt på parkeringspladsen ved Sjælør station.  
7.45 præcis. Afgang fra parkeringspladsen ved Sjælør station. 
8.10 - 8.20 Mødetidspunkt på parkeringspladsen bag Bagsværd station 
overfor Bibliografen Bagsværd, Bagsværd Hovedgade 116, 2880 
Bagsværd. 
8.20 Opsamling af tilsluttende deltagere og køretøjer fra P-pladsen bag 
Bagsværd station overfor Bibliografen Bagsværd, Bagsværd Hovedgade 
116, 2880 Bagsværd. 
8.50 Ankomst til "Bellingehus" og god dag til frugt- og biavler mm. 
Verner Andersen. 
9 - 10 Verner Andersen præsenterer sin biavl. 
10 - 10.45 Rundstykker og kaffe med videre bisnak. Verner Andersen 
lægger op til rundvisningen i plantagen. 
10.45 - 12 Rundvisning i frugtplantagen på "Bellingehus" 
12 - 12.15 Afslutning og afsked med "Bellingehus". 
13.15 ca. Ankomst til "Nyvang". 
13.15 - 14.15 Frokost i Andelslandsbyen på traktørstedet "Madam Blå". 
14.30 (frivilligt) Holbæk Biavlerforening præsenterer sin skolebigård 
beliggende i "Nyvang". 
15 - 16.15 Oplev "Nyvang" på egen hånd - frit program.  
16.15 - 17.00 Afslutning og tak for dagen med kaffe og kage i "Madam 
Blå". 
17.00 Hjemtransport via Bagsværd st. 
Om lokaliteterne:  
"Bellingehus" er en siden 1994 biodynamisk drevet frugtplantage 
beliggende i Jørlunde Overdrev mellem Slangerup og Buresøen. Plantagen 
har været drevet biodynamisk og økologisk siden 1994. Der er 6 ha. med 
æbler og pærer, 1 ha. med blommer, en halv ha. med søde kirsebær. Resten 
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anvendes til mirabeller, hasselnødder, kvæde, hindbær, stikkelsbær, 
brombær og jordbær. Arealerne mellem frugttræerne afgræsses af høns, 
gæs, køer og geder. Desuden er bierne uundværlige i plantagen, blandt 
andet på grund af deres rolle, som bestøvere. 
Verner Andersen eksperimenterer med frø- og vildstammer til podning og 
gamle æblesorter. Han har fundet robusthed over for skurv hos mange af 
disse æbler. Han har også gode erfaringer med biologisk regulering af 
æbleviklere og æblehvepse og er i gang med at indhøste erfaringer med 
regulering af blommehvepse. 
"Andelslandsbyen Nyvang" er et kulturhistorisk museum beliggende i 
naturskønne omgivelser 5 km sydøst for Holbæk. Museet dækker perioden 
1870 - 1950 - de år, hvor andelsbevægelsen var en del af dagligdagen på 
landet. "Nyvang" huser også Holbæk Biavlerforenings skolebigård. Se 
www.andelslandsbyen.dk. 
 
Tilmelding: Senest søndag 6. maj til Poul Erik Andersen på tlf. 6168 3936 
eller gerne på mail: frydhs@email.dk. Angiv ved tilmeldingen antal, 
alder(børn) og navn på samtlige deltagende, mødested (Sjælør eller 
Bagsværd station), om egen bil medbringes og i så fald antal mulige ekstra 
passagerer. A.h.t. frokosten evt. vegetar. 
Medbring: Morgencomplet med kaffe/the/juice/mælk samt morgenbrød 
og tilhørende krus, tallerken og bestik til søndag morgen på "Bellingehus". 
Herudover rigeligt med drikkevand/-varer til rundturene. Fodtøj og tøj til 
vandring og gerne siddeskammel/-pude. Evt. regntøj/paraply. Evt. bislør. 
Gerne hjemmebag som supplement til eftermiddagskaffen på "Nyvang". 
Pris: Voksen kr. 150 og barn 80 kr. Beløbet inkluderer transport, 
rundvisning (uden morgenmad og –drikke) på "Bellingehus", entré til 
"Nyvang" og frokost samt kaffe med kage på "Nyvang". Kontant betaling 
til kasserer Viggo Jessen ved fremmøde på Sjælør/Bagsværd station. 
Kontant afregning til chauffører for kørsel foretages under besøget på 
Nyvang. 
Transportmidler: Eftersom vi er selvtransporterende, efterlyses køretøjer 
og chauffører. Refusion for kørsel foretages (60 kr. pr. passager). 
Adresser: Frugtavler Verner Andersen, Jørlunde Overdrev 12, Jørlunde, 
3550 Slangerup. 
Andelslandsbyen "Nyvang", Oldvejen 25, 4300 Holbæk. 
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Klip fra andelslandsbyen Nyvangs hjemmeside 
 

Andelslandsbyen 
I Andelslandsbyen Nyvang kan du se og opleve rammerne 
om den periode, hvor Andelstanken gennemsyrede næsten 
hvert aspekt af en landsbys liv fra ca. 1870 – 1950.  
 
Tanken bag Andelsbevægelsen er ganske enkel, at flere 
slutter sig sammen om en opgave, den enkelte ikke kan 
løfte alene. Sammen skaffer man startkapital – bagefter er 
man fælles om at dele overskud og tab. Man kan altså løse 
større opgaver og sikre en bedre og mere ensartet kvalitet 
– eller gennem storindkøb få en bedre pris og større 
udvalg. Andelstanken slog igennem overalt i Danmark og 
gav mange nye muligheder. Det betød ikke mindst, at der 
kom nye arbejdspladser til landsbyerne. 

 

 
Kort over området 
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Gartnernes Forsikring 
Dansk Jordbrug 

 
 

 
                   Distrikt 1 
                   Jan Adriansen 
                   Tlf. 56 26 79 02 

 
 

 
                           Distrikt 2 
                    John Schlüter 
                    Tlf. 43 71 17 77 

BIAVLSFORSIKRING 
Som medlem af Danmarks 
Biavlerforening kan du forsikre 
bifamilier, honning, stader og alt 
nødvendigt produktionsudstyr mod: 
 
• Brand. 
• Vandskade og oversvømmelse af    
   bygning 
• Tyveri, hærværk og skade forvoldt af  
• Transport af bistader til og fra bigårde 
   samt honning til aftager. 
• Ondartet bipest som omfattes af lov om 
   biavl 
• Sprøjteskader som ikke er dækket 
   af anden forsikring. 
• Driftstab – nedgang i produktionen og 
   meromkostninger i forbindelse hermed. 
• Biavlsforsikringer tegnes altid sammen 
   med andre forsikringer i selskabet – 
   tal med din kundebetjener. 
• Læs mere om os på: 
   www.garfors.dk 

 
• Hovedkontor 
Struergade 24 
DK-2630 Tåstrup 
Telefon +45 43 71 17 77 
Telefax +45 43 71 36 16 
www.garfors.dk 
E-mail gaf@garfors.dk 
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Generalforsamling i Hvidovre Biavlerforening 
             d.29. februar 2012 på Quark. .  
Jonathan Edwards valgtes til dirigent, konstaterede generalforsamlingen 
lovligt indvarslet og gav ordet til formanden for aflæggelse af beretningen. 
Se andetsteds i bladet.  
Regnskabet blev fremlagt og godkendt.  
Der var ingen indkomne forslag, Kuno Christensen blev genvalgt til 
bestyrelsen samt Lars Bendsen som suppleant. Af fremtidige aktiviteter 
blev de sædvanlige fastholdt til fortsættelse.  
Under evt. blev tanken om anskaffelse af en avlsdronning vendt endnu en 
gang, Lars redegjorde for de oplysninger, han havde indhentet, det blev 
også nævnt, at der kan købes adskillige brugsdronninger for de samme 
penge! ”Bigårdsudvalget” ser på sagen. Generalforsamlingen sluttede kl. 
19.30. Ref. Asp.   
 
Årsberetning 2011 Hvidovre Biavlerforening er blevet en meget 
traditionel forening, med årene kommer beretningerne til at ligne sig selv 
år efter år, vi deltager i de samme arrangementer.   
 
Det begyndte så med Jordbær og nyslynget Honning i juni, både i Friheden 
og Stationscentret, sidstnævnte bad os endda om at komme igen lørdagen 
efter, hvilket vi gjorde. På Lundekrog Landbomuseum slyngede vi igen i 
år honning i juli, der er vor tilstedeværelse godt pressestof, og vi kan 
mærke, at vi trækker folk til. 
Deltagelse i Grøn Vestegnen blev en lidt speciel oplevelse. Det foregik ved 
Vallensbæk Havn, ved ankomsten stod himmel og jord i et, det tordnede 
og lynede bogstaveligt på kryds og tværs, så det tegnede ikke ret godt. 
Men efter opklaring blev det et meget fint vejr, med sol og sommer.  
 
Ny honninghøstdag i begge de lokale centre er også en fast foreteelse,  
Fritidsmessen i Avedøre er meget hyggelig at være med til, trods lyden! 
Vi har anskaffet noget mere materiel/udstyr,  
Julemarkedet i Medborgersalen var lidt trægt, der er mange om budet 
efterhånden. Heerup Museet i Rødovre holdt julemarked samme week-end, 
og inviterede. Det var en kold omgang, selv om gården er firlænget, er det 
altså kold at stå i en stand udenfor på den tid af året. Men sjovt var det nu 
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alligevel. Også fra Avedørelejren blev vi inviteret til at være med igen i år 
til deres julemarked, og det ville vi naturligvis.  
Undervejs havde vi i sommer en klage over bier, som kom på besøg fra 
naboens stader. Det var en hård nød at knække, klager var meget utilfreds, 
og kunne ikke forestille sig at slukke for et springvand på terrassen, bare 
midlertidigt, biavleren var også noget træg, men bierne blev efterhånden 
flyttet.  
Vi har som sædvanlig et godt økonomisk resultat.  
 
Af fremtidigt arbejde fortsætter vi som vi plejer med nedenstående 
arrangementer:  
Åbent hus: mandage d. 7. maj - 6. august incl.  
Jordbær og nyslynget honning i juni 
Lundekrog Landbomuseum i juli  
Ny Honninghøstdag: primo september, (fredag?) og lørdag i centrene) 
Julemarked ultimo november.  
Som lokalafdeling af KABF får vi i år nogle af kursisterne herud til praktik 
i maj måned, de har fået så mange, at der skal deles ud. Det bliver 
mandage kl. 17.00, så de er draget af, før vi begyder på vort eget åbent 
hus.  

 
 

Generalforsamling i KABF’s Voksklub 
 d. 29. februar 2012 på Quark.  
Verner Pensdorf valgtes til dirigent. Formanden, Jonathan Edwards 
aflagde beretning, som godkendtes. Ligeså blev regnskabet også godkendt. 
Der var ingen indkomne forslag, kontingentet fortsætter uændret kr. 25,- 
årligt. Beløbet skal være indbetalt inden udgangen af december dette år. 
Bestyrelsen blev genvalgt, og består af Jonathan Edwards, formand, 
kasserer Stein Pedersen, bestyrelsesmedlem Michael Lundborg, og 
suppleant Lars Bendsen. Revisor Leif Stark.  
Under evt. opfordrede Jonathan til deltagelse i biavlskonferencen på 
Dalum Landbrugsskole, ligesom Poul-Erik anbefalede den årlige 
Honningfestival i Kolding.  
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                                                     KABF`S VOKSKLUB. 
 
FORMANDEN`S BERETNING 2011/ 2012. 
 
Langt om længe og efter en mild vinter, er foråret rundt om hjørnet. 
I går, da solen skinnede, var bierne allerede begyndt at udnytte de første erantisser og 
vintergækker, der nu er fremme! 
I dag er vores medlemstal omkring 30, samarbejdet med Bihuset fortsætter uden 
problemer og voksklubben fungerer efter hensigten. 
P.t. har voksklubben en pæn vokspulje men underskud på kontoen. 
Underskuddet er pga. køb af friparret dronninger sidste efterår. 
Bestyrelsen håber at alle medlemmer vil få glæde af den nye dronning.    
Husk at henvende jer med salg for øje af voks til bestyrelsen, hvis I har overskud. 
Voksklubbens bestyrelse er ikke interesseret i en større samling af valset voks. Vi har 
tilstrækkelig med valset voks på lager til at igangsætte nye medlemmer, osv. 
Hvis klubben skal købe voks, skal det være som blokvoks. 
Bestyrelsen takker Hvidovre Biavlerforening for brug af deres lokale til opsamling af 
tavler og voks. Vi er taknemmelige for kørsel til og fra Tappernøje, og tak igen til  
HBiF  for hjælp til denne generalforsamling. 
 
I årets løb har bestyrelsen holdt et møde med god ro og orden.  
Ingen indkomne forslag eller klager, ingen henvendelser fra medlemmer i årets løb. 
 
Tak. 
Jonathan Edwards  
 
 
 
 
♣ BIHUSET i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning i uge 19.  
 
♣ Apropos opsamling af tavler og voks til fælleskørsel: 
♣ Prisen er kr.10 pr. sæk. 

Opsamling af tavler og voks forgår ved Hvidovre Biavlerforenings Bigård  
på Byvej 98, Avedøre mandag d. 7. maj 2012, mellem kl. 18.30 og kl. 20.00. 

♣   Husk tydelige mærkninger. Hvert bundt tavler bindes med en navneseddel. 
      ( navn, adresse og KABF voksklubmedlemsnummer). 

Der skal være navneseddel både indvendig og udvendig. 
 
Jonathan Edwards.  
Formand.        
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Vinterens program 
 

Det er snart tid til at overveje, hvilke foredrag foreningen skal have hen 
over vinterhalvåret. Hvis du har nogle gode ideer til emner, du synes, der 
skal tages op, hører bestyrelsen gerne om det. Vi vil så vurdere, om det er 
noget, der kan lade sig gøre indenfor de rammer, vi har.  
Send en email til en fra bestyrelsen. Adresserne findes på side 2 her i 
Vokstavlen. 

 
 

Enlige bier - diversitet, betydning og svampesygdomme  
Referat af foredrag af Jørgen Eilenberg d. 20. marts 
 
I Danmark er der 230 arter af enlige bier. På verdensplan over 25.000 arter. Enlige bier er defineret 
som ikke-sociale insekter.  
70% af verdens afgrøder er afhængige af bestøvning, så insekter har en vigtig funktion i 
økosystemet, men de er truede. Ca. 47 % af dem er truede, især specialisterne. Deres levevis 
bremses af f.eks. bygninger og veje, da de ikke som honningbier tilpasser de menneskeskabte 
forhindringer. Det gælder for jordbier, murbier og bladskærerbier. Disse arters reder kan gå 30-40 
centimeter ned i jorden, så de kan være svære at studere. Mange insekter udvikler én generation om 
året, så hvis noget går galt, tager det lang tid, før de har kommet tilbage på deres niveau.  
Enlige bier bliver også angrebet af svampesygdomme. De fleste svampe inficerer gennem larvernes 
hud, mens kalkyngel inficerer gennem tarmen, dvs. at larverne spiser noget inficeret af disse sporer, 
som spreder sig og dræber den.  
Vi så billeder fra de projekter, der er forsket i på LIFE. Bl.a. var der billeder af de forskellige 
boliger til enlige bier, der var etableret. Nogle var indrettet, så de kunne åbnes, for at forskerne 
kunne undersøge forløbet i dem.  
 
Som et ekstra emne, fortalte Jørgen Eilenberg om insekter som human føde.  
Det drejede sig om biller, sommerfuglelarver, hvepse + bier, græshopper, termitter og myrer. 
Specielt i Afrika, SØ Asien, Amerika og Australien spiser man disse insekter. I vores kulturkredse 
er det ikke udbredt, Vi spiser til gengæld rejer, der er samme kategori.  
Vores forbrug af rejer er formentlig kædet sammen med, at det var en stabil produktion, som vi har 
kendt til at bruge, hvor imod insekter ikke var så stabile, så dem har vi ikke taget til os. Måske kan 
det også bunde i vores kulturreligiøse baggrund. Mosebøgerne nævner 4 græshoppearter, man må 
spise, resten skulle betragtes som afskyeligt. Jørgen Eilenberg mente, det ofte krævede 
rollemodeller for at indføre en ret. Hvis f.eks. en kongelig sås spise en ny ret, ville den lettere slå an.  
I Sydafrika er tørring og saltning af spindelarver til snacks sat i produktion. I Japan samles 
hvepseboer fra jordbier ind, så man kan anvende larverne. Herhjemme kender vi Campari med den 
røde farve, der stammer fra et udtræk fra skjoldlus.  
Fælles for mange insekter er, at de har en høj næringsværdi.     /Ulla 
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STADEPLADSEN 
 

Bifamilier og aflæggere på Langstroth eller på 3/4 Langstroth  
( Zander) sælges. 
Tapani Ranta tlf 61 86 24 08 mail: tapani.k.ranta@gmail.com 
 

 
*Salg af små bifamilier/aflægger til levering i medio/slutning af juni. 
Dronningerne er friparret, mens stammermødre er fra anerkendte 
buckfastdronningavler. 
Robin Kastrup, mobil: 51 76 77 00 
 
*Vi aftalte at vi skulle snakkes ved her til foråret vedrørende afhentning 
af et trugstade fra ”Det kgl. Danske Haveselskab” på Frederiksberg , 
men har mistet dine kontaktoplysninger. Du er velkommen til at 
kontakte mig igen på 51 76 77 00. Robin Kastrup  
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Sværmhenterliste 
 
Det er biernes natur at sværme. Det er et faktum, som vi som biavlere arbejder imod. 
Vi forebygger sværmtendensen ved at give bierne plads og eventuelt fjerne 
sværmceller. Endelig avles der dronninger som er sværmtræge. 
- men bier sværmer, og hver sommer hænger der pludselig en sværm i et træ, lige der 
hvor alle skal parkere, eller som sidste år hvor den vilde bifamilie i et hult egetræ på 
Dyrehavsbakken to gange sendte sværme ud, der satte sig lige over Pjerrots scene. Så 
er man som biavler nødt til at hjælpe med at fjerne bierne igen. 
Har du selv bier der er sværmet, så er det også en god ide selv at forsøge at tage hånd 
om familien, og få den fanget igen hurtigst muligt. Bier har det jo med at flyve 
længere væk for at finde et godt opholdssted.. Få eventuelt hjælp af en erfaren biavler 
første gang. 
Vi har til formålet endvidere en sværmhenter liste. Nedenfor er nævnt dem i 
foreningen der tager ud og hjælper, hvis der akut er et problem. Problemet er 
beklageligvis ofte hvepse, hvilket vi generelt ikke er interesserede i. Nogle biavlere 
hjælper dog også her, men tager naturligvis et pænt beløb for denne opgave, hvilket 
er rimeligt, da det er almindelig skadedyrsbekæmpelse. 
På www.biavl.dk er en sværmhenter liste for hele landet, der er opdelt efter 
postnummer. Søg evt. denne liste hvis det ikke er i København problemet er opstået. 

 
Henning Willads Petersen 
Normasvej 25 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 21799140 

 

Søren Espersen 
Stenstykkevej 34 
2650 Hvidovre 
Tlf. 36783028 / Mo. 27357112 

Hans Bo Larsen 
Storkebakken 28 
2400 København NV 
Tlf. 38281331 

 

Henning Nygaard 
Frederikssundsvej 123 d 7 
2700 Brønshøj 
Tlf. 23304017 

Roberto Kastrup 
Gåsebæksvej 13 
2500 Valby 
Tlf. 51767700 

 

Poul Erik Andersen 
Mosebuen 36 
2820 Gentofte 
Tlf. 61683936/ 39398558 

Jens Hee Lindhard 
Carl Danfeldts Alle 14 
2610 Rødovre 
Tlf. 44945941 / Mo. 25853741 

 

Tapani Ranta 
Mosevangen 5 
2860 Søborg 
Tlf. 38338816 

 VOKSTAVLEN 19

http://www.biavl.dk/


 
Nyttige oplysninger: 

 
KABF’s Voksklub: 

Bankkonto:   Nordea 2131-6264263547 
 

Formand: Jonathan Edwards, Hvidager 48, 2620 Albertslund   
tlf. 4362 3514 
E-mail: jonathan.edwards@privat.dk 
 
Kasserer: Stein Pedersen, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre             
tlf. 3677 4677 
 
Best.medlem: Michael Lundborg, Avedøregårdsvej 78, 2650 Hvidovre 
tlf.3678 2009 
 
Supleant: Lars Bendsen, Isterødvej 4, 2650 Hvidovre     
tlf 3677 1898 

 
 

VOXklubben (tillader oxalsyre) 
Bankkonto: Nordjyske Bank 9033 0000443360 

 
Kontingent 30 kr. betales senest den 1. marts 
 
Formand: Jens Hee Lindhardt, Carl Danfeldts Allé 14, 2610 Rødovre 
Tlf. 4494 5941,     Mobil   2585 3741 
E-mail: lind-hardt@hotmail.com 
 
Kasserer: Gunnar Ytting, Skovmarken 6B, 2770 Kastrup   
tlf. 3250 2564 
E-mail: gunnar.ytting@gmail.com 
 
 

 
 

 VOKSTAVLEN 20 

mailto:edw@post12.tele.dk
mailto:lind-hardt@hotmail.com


 
Bikyndige synsmænd 

 
Er du ikke selv uddannet som kyndig biavler og skal have flyttet bistader og tavlemateriel, skal du 
ifølge loven henvende dig til en kyndig biavler eller en bisygdomsinspektør for at få synet bierne. 
 
 
Kyndige biavlere: 
Anne Mette Andresen, Cathrine Boothsvej 87, 2650 Hvidovre       tlf. 2349 9876  
Robin Kastrup, Gåsebæksvej 13, 2500 Valby     tlf. 51767700 
Torben Vienberg Larsen, Aagerupvej 185, 2750 Ballerup  tlf. 4033 4434 
Henning Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg  tlf. 3645 5717 
Michael Pedersen, Næsbyholmvej 11, 3. sal, 2700 Brønshøj           tlf. 2876 4595 
 
Bisygdomsinspektører:  
Ved mistanke om ondartet bipest, stenyngel, stadebille eller Tropilaelaps i bigården eller anden mands bier, 
skal man straks henvende sig til den nærmeste bisygdomsinspektør.  
 
 
Område 01 (postnummer 1000-2699 og 2770-2799):  
Michael Pedersen, Næsbyholmvej 11, 3. sal, 2700 Brønshøj   tlf. 2876 4595  
e-mail: skovgaard-biavl@c.dk                                                            
 
 
Område 02 (postnummer 2700-2769 og 2800-2939):  
Sven Branner, Ved Smedebakken 7A, 2800 Kgs. Lyngby   tlf. 4587 9502  
e-mail: sven.branner@mail.dk Mobilnr. 2024 9502   
                                                                      
Tapani Ranta, Mosevangen 5, 2860 Søborg  tlf. 6186 2408 
e-mail: tapani.k.ranta@gmail.com 
 
 
Område 03 (postnummer 2940-3199):  
Nicolaj Wium, Toftemosevej 41, 3100 Hornbæk,   tlf. 4970 3071  
e-mail: nicolaj@hyldehuset.dk 
 
 
Område 04 (postnummer 3200-3499):  
Eigil Wiwe, Nyvangsvej 19, 3540 Lynge,   tlf. 4818 8095  
e-mail: biwiwe@dbmail.dk 
 
 
 
Område 05 (postnummer 3500-3699):  
Henrik Jensen, Bonderupvej 10A, Oppe Sundby, 3600 Frederiksværk mobilnr. 2023 6076 
 
Varroainstruktører: 
Formidler viden om varroa og koordinerer bekæmpelsen i vort område. 
 
Jonathan Edwards, 2620 Albertslund, jonathan.edwards@privat.dk   tlf. 4362 3514 
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Afsender: Henning Willads 
Petersen 
Normasvej 25 
2000 Frederiksberg 

Kom ind og få en bisnak – og en kop kaffe. Kom ind og få en bisnak – og en kop kaffe. 

En ny sæson står for døren,  
og det er nu, vi skal forberede os 
til et godt honningår. 
 
Det er tid for bestilling af dronninger 
og småfamilier. 
Husk, vi har forårsfoder på lager. 
 
Vi smelter og vasker de gamle rammer
og leverer selvfølgelig 1. kl. ny voks. 
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