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Adresser og telefonnumre: 
KABF’s bestyrelse 

Hjemmeside: www.vokstavlen.dk 
 

Formand: 
Thomas Skall, Støvnæs Allé 50, 2400 København NV  tlf. 2612 2502 
E-mail: thomas@skall.dk 
 
Næstformand: 
Poul Erik Andersen, Mosebuen 36, 2820 Gentofte       tlf. 3969 8558 
E-mail: frydhs@email.dk 
 
Kasserer: 
Viggo Jessen, Tønnesvej 27, 2300 København S  tlf. 3250 4390 
Giro nummer: 602 1158.  
E-mail: ullaviggo@gmail.com 
 
Sekretær: 
Annette Andersen, Finsensvej 30, 3.tv., 2000 Frederiksberg C  tlf. 2876 0959 
E-mail: annette.andersen3@gmail.com 
 
Bestyrelsesmedlem: 
Ulla Fogt,  Skinderskovvej 59,  2730  Herlev  tlf. 2177 2171 
E-mail: ulla.fogt@get2net.dk 
 
Suppleant: 
Morten Westy, Grønagervej 66, 2300 København S       tlf. 6611 7909 
E-mail: mortenwesty@gmail.com   
 
Kontingent for 2013 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 KU LIFE,  
Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C. Mødelokale KABF: Landbohøjskolen, Auditorium  
A 2-84.-11, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C 
HBiF’s Skolebigård: Byvej 98, (Ca. 200 m vest for Byvej) 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 20 KABF’s Voksklub. 
Bihuset i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning i uge 20. 
 
Mandag den 13. maj 2013 mellem kl. 19:00 og kl. 20:00 KABF’s 
Voksklub. 
Aflevering af vokstavler og voks til fælleskørsel til Bihuset ved 
HBiF’s Bigård, Byvej 98, Hvidovre. 
 

Juni 
 
Søndag den 2. juni 2013 sommerudflugt. Se side 7. 
 

August 
 
Søndag den 18. august sommerfest i Ejby. Nærmere følger. 
 

September 
 
Tirsdag den 17. september. Generalforsamling i Hvidovre 
Medborgerhus. 
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Møder i skolebigården i Ejby 2013 
 
Onsdag 15/05   Kl 19.00.       Første aftenmøde,  herefter hver onsdag.   
 
Onsdag 05/06 Kl 19.00       Klargøring til første honningfratagning  
Lørdag 08/06 Kl 09.00             Første honningfratagning. 
Onsdag 31/07   Kl 19.00           Klargøring til honningfratagningen.   
Lørdag 03/08   Kl 10.00        Honningfratagning og fodring. 
Lørdag 10/08   Kl 10.00      Varroabehandling.  
Lørdag 23 /11  Kl 10.00      Varroabehandling. 
 
 
 
 

Møder i skolebigården på KU Life  2013 
  
 
Tirsdag 14/05   Kl 19.00.         Første aftenmøde,  herefter hver tirsdag.   
Tirsdag 06/08   Kl 19.00     Klargøring til honningfratagningen.   
Søndag 11/08   Kl 10.00       Honningfratagning og fodring. 
Søndag 18/08   Kl 10.00     Varroabehandling.  
Søndag 24 /11  Kl 10.00      Varroabehandling. 
 
 
 
 

Møder i skolebigården i Hvidovre 
 
Åbent Hus i bigården  mandag aften kl. 19.00, i maj, juni og juli, første 
gang mandag d. 6 maj. 
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FORMANDENS HJØRNE 
 
 
I disse dage – i begyndelsen af april, er der endelig kommet lidt 
solskinsvejr. Det er stadig hård nattefrost, men i dagtimerne er der sol, og 
jeg fik renset bunde i weekenden. Mine bier ser ud til at have klaret sig 
gennem vinteren, men der er lidt for lidt foder tilbage. Siger man ikke, at 
der skal være en 2-3 tavler med foder tilbage her i begyndelsen af april? 
Det er der knapt. 
Jeg har fodret lidt, og Viggo har fodret i skolebigårdene – jeg hører det 
som et generelt problem, at der mangler foder i staderne i år.  
Det har også været en lang, lang vinter, men det har været dejligt, at vi har 
kunnet mødes nogle gange i vinterens løb til foredrag og få mere viden om 
bier. Senest den 19. marts, hvor vi hørte Annette Bruun Jensen fortælle om 
sin egen og hendes Phd-studerendes forskning. Det var fx interessant – 
måske næsten uhyggeligt spændende, at høre om tankerne om at udnytte 
droneyngel som fødevareresurse! Og interessant at høre om hendes franske 
Phd-student, der vil finde ud af om bier i deres adfærd indarbejder 
sygdomsbegrænsning, når der afleveres nektar fra en bi til en anden. 
Meget udbytterigt var det også at få adgang til stereolupperne og se på 
vores medbragte frosne bier i 40 ganges forstørrelse. Helt generelt var det 
imponerende at se de tykt pelsede gigantbier. Men mest imponeret var jeg 
nok af at se Hennings bier med erantis-pollen-bukser, hvor var det flot og 
velordnet. Jeg havde ikke før tænkt på pollen som små kugler samlet til en 
større klase og så i pang-gul.  
 
I øvrigt må I meget gerne sende mig en mail, hvis I har emner eller ideer 
til næste vinters foredrag.  
 
Men vi har også et arrangement i sommer. Jeg vil gerne opfordre til 
deltagelse i årets sommertur, den 2. juni, hvor vi drager til Nordsjælland 
og besøger Kronborg Østre Birks Biavlerforening. Sæt kryds i kalenderen 
nu og læs i øvrigt mere om programmet i dette nummer af bladet under 
netop ”X-i-kalenderen” rubrikken. 
 
Senere på sommeren, den 6. juli får vi besøg af Sydvästra Skånes 
Biodlarförening, som gerne vil se biavl i en storby. Har du lyst til at hilse 
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på vores svenske søsterforening, så mød op i skolebigården på 
Frederiksberg kl. 11:00.    
 
 
 

Thomas Skall 

 
    

Foreningens sommertur 2013: Rusland! 
  
 Ja, for en bi må 2 – 3 km hjemmefra syne og føles, som når en 
”københavner” vover sig til Rusland. Søndag d. 2. juni er dagen, hvor 
foreningens medlemmer er inviteret til ”Ekspedition Tikøb, Rusland og 
Nakkehoved”. Pas er ikke et krav, medbring i stedet højt humør, 
rundstykker/brød til formiddagskaffen, en (gerne hjemmebagt) kage til 
eftermiddagskaffen, krus og rigelig kaffe/the/saft til formiddags- og 
eftermiddagskaffen, vandresko, kamera/kikkert, påklædning til dagens 
vejr, evt. bislør. 
 
Sommerturens program: 
 
8.15 – 8.25 ”Mød op tid” på parkeringspladsen på Sjælør Station. 
Præcis kl. 8.30 Transport i så vidt muligt fyldte biler fra Sjælør St. til 
Bibliografen Bagsværd.   
8.45 – 8.50 ”Mød op tid” på parkeringspladsen udenfor Bibliografen 
Bagsværd, Bagsværd Hovedgade 116, 2880 Bagsværd. 
9.00 Samlet afgang i så vidt muligt fyldte biler fra Bibliografen Bagsværd 
til Hornbækvej 547 (to km. nord for Tikøb), hvor vi kl. 9.45 bliver 
modtaget af Nikolaj Wium fra Kronborg Østre Birks Biavlerforening, der i 
sin forenings skolebigård muntert vil fortælle og vise os sin forenings liv 
og virke i et skov-, sø- og landlivsrigt område ved Tikøb på grænsen til 
Rusland. Under fortællingen indtager vi medbragte rundstykker og 
formiddagskaffe. 
 Ca. kl. 11 flytter vi os i egne biler under ledsagelse af Nikolaj Wium den 
halve snes kilometer fra Hornbækvej 547 over ”grænsen” til Rusland til P-
pladsen ved Tegners Museum.   
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Ca. 11.15 til kl. 12.00 Vandretur/omvisning af ca. 2 km’s længde i 
Skulpturparken ved Tegners Museum i Rusland, herunder kort 
fremvisning ved Nikolaj Wium af en (lyng-)bigård. Kl. 12.00 præcis: 
Samlet omvisning på Tegners Museum af knap en times varighed. Entré 
og omvisning er inkl. i deltagerbetalingen.  
13.00 Kørsel fra Tegners Museum til Fyrkroen ved Nakkehoved Østre Fyr, 
en kort køretur på ca. 8 km. 
Fra kl. 13.15 til kl. 15. Frokostbuffet på Fyrkroen og efter frokosten 
mulighed for en kort vandretur i/på kystskrænterne og stranden nedenfor 
Nakkehoved Fyr. Også mulighed for et besøg på egen hånd og egen 
betaling entré kr. 40 pr. voksen på Fyrhistorisk Museum. 
Kl. 15.00 præcis vandretur længde ca. 3 km ad stier langs kysten fra 
Fyrkroen til Gilleleje Havn, varighed ca. 1 time. For deltagere, der ikke er 
godt til bens og/eller ønsker at skyde genvej til sightseeing og kaffen og 
kagen på havnen, er der mulighed for transport i vores egne biler. 
Kl. 16 til kl. 17 fælles egen medbragt kaffe og kage på havnen i Gilleleje 
Kl. 17.00 Afslutning og fælles transport tilbage til Bagsværd/Sjælør 
  
Tilmelding: Senest fredag 24. maj til kasserer Viggo Jessen helst på email 
ullaviggo@gmail.com eller tlf. 3250 4390. Oplys ved tilmelding venligst: 
Deltagerantal børn/voksne, om du stiller bil til rådighed til kørsel og i så 
fald antal mulige medpassagerer. Opgiv ligeledes, om du ønsker 
udgangspunkt fra Sjælør St. eller Bibliografen Bagsværd. 
Såfremt du kun ønsker at deltage i dele af det samlede program, oplyses 
også om dette.  
  
Pris og betaling: Deltagerbetaling kr. 200 pr. voksen og kr. 50 pr. barn. 
Samlet betaling senest fredag d. 24. maj til kasserer Viggo Jessen ved 
overførsel til KABF’s konto: Reg.nr. 4865 kontonr. 0006021158. Oplys 
sammen med overførselsen venligst indbetalerID, tak. 
Deltagerprisen inkluderer hele dagens transport tur/retur Sjælør 
St./Bibliografen Bagsværd, fremvisning af KØBBF skolebigård ved 
Nikolaj Wium, entré til samt rundvisning på Tegners Museum, 
frokostbuffet uden drikkevarer på Fyrkroen. 
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Transportmidler: Eftersom vi er selvtransporterende, efterlyses køretøjer 
og chauffører. Godtgørelse for kørsel med eget køretøj foretages af 
kassereren på dagen med kr. 200 til hvert enkelt køretøjs chauffør. 
  
Medbring: en (gerne hjemmebagt) kage, krus og rigelig kaffe/the/saft til 
formiddags- og eftermiddagskaffen, vandresko, kamera/kikkert, 
påklædning til dagens vejr. Evt. bislør. 
Chauffører medbring gerne GPS/Kraks kort. 
 

 

Billede fra skulturparken med museet i baggrunden. 
 

 
Fyrkroen 
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Nakkehoved Fyr 

 
 
 
 

Det centrale Bigårdsregister 
2011 blev det centrale bigårdsregister (CBR) oprettet af  
NaturErhvervstyrelsen. Ideen med registret er at registrere placeringen af 
alle danske bigårde, således at man har bedre overblik over 
undersøgelsesområderne. Det er frivilligt at registrere sine bigårde, men 
betyrrelsen i KABF vil gerne opfordre til, at man registrerer sig. Det 
centrale bigårdsregister kan findes på https://cbr.pdir.dk/  

Registret er udviklet som led i arbejdet med at overvåge spredningen af 
alvorlige skadedyr og sygdomme hos honningbier.  

I CBR har du har mulighed at bidrage til at beskytte honningbierne i 
Danmark. Det gør du ved at indtaste, hvem du er og markere dine bigårde 
på et landkort. Så kan CBR give dig og andre biavlere besked, når eller 
hvis der findes alvorlige skadedyr eller sygdomme hos honningbier.  
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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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Hvidovre Biavlerforening. 
 

Generalforsamling 2013  d. 25. marts 2013, på Quark.  
Niels Kærbølling 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. Med underskud! Der var ingen 
indkomne forslag. På valg var formanden, Ammi Stein Pedersen, Anne-
Mette Andresen og Verner Pensdorf, alle valg var genvalg, og de 
sædvanlige fremtidige aktiviteter blev godkendt. (Fremgår af  referatet). 
Generalforsamlingen afsluttedes kl. 19.45, hvorefter det som sædvanlig 
summede af bisnak en rum tid frem.  
Ref. asp. 
 
Beretning: 
Sæsonen i 2012 har været noget forskellig fra tidligere år. Og travl! 
Åbningen af bigården blev fremrykket - et par timer - fordi KABF havde 
”forspist sig” på kursister, så der ikke var mulighed for at have dem alle i 
praktik, og hvad var vel så nærmere end at søge assistance i 
lokalforeningerne? Det resulterede i 17 kursister hos os, i to hold  - hhv kl. 
17 - 18 og 18 - 19, hvorefter vi kunne gå over til ”vort eget” traditionelle 
åbent hus kl. 19.00. Efter udstået ”praktik” fulgte nogle kursister med over 
i de traditionelle åbent-hus aftner, så der var trængsel om kaffebordet og 
masser af bisnak. Takket være et par dygtige entusiastiske medlemmer 
kunne det lade sig gøre, de mødte trolig op de fire aftner kl. 17.00 og 
underviste, tak for det.  
Derudover har vi deltaget i de sædvanlige arrangementer med vor fine 
honning og fortælling til interesserede om vore bier, et uudtømmeligt 
emne. Det har drejet sig om ”Jordbær og nyslynget Honning”, både i 
Friheden og Stationscentret, honningslyngning m.m. på Lundekrog 
Landbomuseum, og her bliver der i hvert fald reklameret for bierne! De 
har en fantastisk god presse, og det er virkelig også en fornøjelse at være 
med til at markedsføre både museet og biavlen, vi trækker et godt 
publikum, når vi er der. Ny honninghøstdage er stadig med, med vekslende 
afkast, ligesom Julemarkedet i Medborgersalen og efterfølgende på 
Kasernen i Avedøre.  
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Hvidovre Biavlerforening er passer på den kommunale bigård på Quark, 
og deltager naturligvis i aktiviteterne her, bl.a. Sommerfesten, med 
fåreklipning, honningslyngning m.m.. Den ligger sammen med Store 
Cykeldag, som lægger turen om Centret med frokostspisning på terrassen, 
og så er det jo indlysende, at de mange gæster skal stifte bekendtskab med 
den fine honning, det gør vi ved at servere kaffe og nybagte vafler med 
nyslynget honning, det er populært. Samtidig sælges der på livet løs af den 
nyslyngede honning, og det kan finansiere serveringen fuldt ud, lige noget 
til at promovere vor hobby! Også her kan vi trække på gode frivillige 
kræfter.  
Vi har tæret på bogen med en del nyanskaffelser, kontoen bærer det dog, 
med henvisning til vor deltagelse i diverse arrangementer er der pæne 
indtægter i årets løb, vi har en absolut rentabel bigård.  
Der har ikke manglet en naboklage over en biavler, der skal man gå på 
listefødder, det drejer sig jo om ikke at skade hobbyen!  
Vi kunne pludselig konstatere, at vi var faldet ud af den kommunale 
høringsliste om nye lokalplaner i området. Afsted til forvaltningen, som 
meget beklagede, det drejede sig om petanqueklubbens nye baner, 
oprettet i forbindelse med et senioreuropamesterskab, som de genre ville 
have permanente, beslutningen var refereret i Hvidovre Avis, derved fik vi 
kendskab til den. De ”skjulte” emner var Filmbyen og placeringen af det 
nye Quark, men sidstnævnte har nogle af os været involveret direkte i, 
mens Filmbyen var smuttet, og vi er blevet  lovet, at listen revideres 
fremover, så ok fra os 
.  
Af fremtidigt arbejde fortsætter vi, som vi plejer, med nedenstående 
arrangementer:  

Åbent hus : mandage  d. 6. maj  - 5. august incl.,  
Jordbær og nyslynget honning i juni, 
Lundekrog Landbomuseum i juli,  
Ny Honninghøstdag: primo september,  (fredag?) og lørdag i 
centrene), samt 
Julemarked ultimo november og Avedøre Kaserne ugen efter.  

Vi har i den kommende sæson fået ”tildelt” 24 kursister fra KABF, det 
skal nok blive sjovt. 
/Ammi 
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Generalforsamling i KABF’s Voksklub 
 
2013 d. 25 februar 20103 på Quark.  
Verner Pensdorf valgtes til dirigent og godkendte forsamlingens lovlige 
indkaldelse. Formanden, Jonathan Edwards, aflagde beretning, som  
godkendtes.  
Regnskabet blev ligeledes godkendt.  
Indkomne forslag: Formanden fremsatte forslag om, at vokspuljen skulle 
analyseres hvert andet år for at sikre, at den er ren. Forslaget blev vedtaget, 
dog blev intervallet fastsat til ”med jævne mellemrum”  første gang af den 
nu indleverede voks. Formanden ønskede medlemmernes e-mailadresser 
blev indsamlet. 
Kontingentet fortsætter uændret kr. 25,- årligt.  
Valg Genvalg af kassereren Stein Pedersen samt suppleant Lars Bendsen.   
Eventuelt: Formanden orienterede om en henvendelse, modtaget fra Vox-
klubben, med opfordring til samarbejde angående en opfordring til at 
arbejde for ren voks. Et nyt medlem påpegede, at mange nye biavlere med 
”startpakken” havde anskaffet 5 kg vokstavler – af ukendt oprindelse. Man 
enedes om, at der skal rettes henvendelse til Danmarks Biavlerforening 
med opfordring til, at den vokspakke skulle tages ud af startpakken, og at 
der udarbejdes et indlæg i Vokstavlen med et skub til at tænke ren voks.   
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.55 med de sædvanlige formalia.  
 
FORMANDENS BERETNING 2012 - 2013. 
Det er ikke længe til den første udvidelse af bistadet, hvor bierne og 
biavlerne kan nyde den dejlige duft af nyvalset og pesticidfri vokstavler.  
Som sædvanlig har jeg ikke så meget at fortælle om vores Voksklub. 
Den fungerer regelmæssig år efter år, og da der ikke kommer en eneste klage eller 
kommentar til klubbens drift eller politik fra medlemmerne, udleder jeg at klubben 
kører tilfredsstillende. 
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Interessant nok, det eneste forslag jeg har modtaget i år kommer fra en 
anden voksklub. Det skal jeg fortælle mere om under punktet: Eventuelt.  
Husk at Voksklubben gerne vil købe medlemmers overskud af voks, men 
kun som blokvoks. 
Tak for indsatsen angående transport af voks og rammer til og fra 
Tappernøje og aftenens arrangement. 
I årets løb har Bestyrelsen holdt et møde i god ro og orden. 
 
Jonathan Edwards 
 
 
                 KABFs VOKSKLUB – send en mail 
I en tid, hvor et stigende antal af Danmarks befolkning er tvunget til at 
bruge computer, vil voksklubbens bestyrelse gerne have mulighed for at 
kontakte medlemmerne med en mail.  
Venligst send en mail til mig på nedenstående adresse:- 
jonathan.edwards@privat.dk 
Jonathan Edwards 
Formanden. 
 
   
 
 

Hvorfor voksklubber? 
 
Voksklubber findes rundt om i landet og bliver brugt af mange biavlere, 
men hvad er egentlig formålet med disse klubber? 
Denne lille artikel har til formål at afdække, hvorfor vi har voksklubber. 
 
Langt de fleste biavlere i Danmark er hobbybiavlere, som ikke har biavl 
som andet formål end en hobby, som navnet siger. 
 
For disse biavlere er hovedformålet, at have det hyggeligt med biavlen, 
samtidigt med at der kommer et dejligt sødt produkt ud af det. 
 
Til gengæld skal dette søde produkt være rent, og noget man kan give sine 
børn og børnebørn med sindsro. 
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Vi hobbybiavler bruger ikke pesticider i vores biavl. Sådan er det, set med 
øjnene fra denne artikels forfattere. 
 
Man kan komme til at få pesticider ind, uden at man er klar over det, man 
kan nemlig få det ind af bagvejen, hvis man ikke tager sine forholdsregler! 
 
Pesticider kan gemme sig i den voks man bruger, hvis man ikke ved, hvor 
voksen kommer fra. Hvis en anden biavler bruger pesticider til at 
bekæmpe varroamider og efter en omsmeltning får noget af hans voks, har 
man lige pludselig pesticider i biavlen og dermed i honningen. 
 
Voksklubber er etableret for at undgå, at man får pesticider ind via voks 
med pesticider i. 
 
I voksklubber lover man hinanden, at man ikke bruger pesticider i biavlen, 
og inden man kan komme ind, skal man udskifte sin voks til garanteret 
pesticidfri voks. Dette foregår lidt forskelligt fra klub til klub, men 
formålet er det samme. 
 
Voksklubberne har lavet aftaler med materialeforhandlerne, i vores 
tilfælde Heino i Tappernøje, som smelter voks for medlemmer fra én 
voksklub ad gangen. Man kan så være sikker på at få voks fra 
voksklubmedlemmernes egne bistader. 
 
Forhandlerne har noget de kalder ”grøn pulje”. Dette begreb dækker over 
voks, som forhandlere modtager fra nogle biavlere, som siger, at de ikke 
bruger pesticider i deres biavl.  
Der er ingen skriftlig garanti for, at der ikke er pesticider i denne voks. 
 
I voksklubberne bliver der tit etableret fællestransport til 
materialeforhandlerne, men dette er ikke formålet med voksklubber, blot 
en ekstraservice i nogle klubber. 
 
 
Varroainstruktører Jarl Korremann og Jonathan Edwards 
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Taler vi om ussel mammon? 
 
Hvad taler man om, når man mødes i biavlerkredse? 
Udover almindelig biavl, snakkes der selvfølgelig også om tilhørende aktiviteter, med 
megen entusiasme. 
I den senere tid har man  - i biavlerkredse - med det samtaleemne, somme tider 
kunnet opleve et højst mærkeligt spørgsmål: ”Hvad får I for det?”  
Er der nogen, som tager penge for at få lov at fortælle om sin hobby? Ved hvilke 
anledninger, om jeg må spørge?  
Tja - fornylig kunne man i TfB læse om en lokalforening, som havde indkasseret 
nogle tusinde kroner for at demonstrere honningslyngning!!  
Selv om der i de senere år har bredt sig en stigende interesse – også i DBF – for 
afsætningsmulighederne for honning, holder vi vel stadig bier af interesse og 
fascinationen ved en skøn hobby, der oven i købet kan være rentabel, ( som regel 
koster en hobby ) så må det da være en rimelig forpligtelse at orientere den resterende 
befolkning - dem uden bier - om den for vor natur så nødvendige interesse, vel at 
mærke uden betaling, det er jo vigtigt at bevare et godt forhold til ikke-biavlere, og 
det gøres bedst ved at udbrede viden om bierne og biavlen, så eventuelle 
misforståelser undgås.  
           /Ammi 
 

 
STADEPLADSEN 

 
Salg af små bifamilier 
Rammemål 12x10, med mærkede dronninger fra 2013 leveres i 
slutning af juni - starten af julimåned. 
Robin Kastrup 
Mobil 51 76 77 00 
Hjemmeside: www.robinsbiavl.dk 
 
 
Bimateriel sælges. 
Opstablingsstade og rammer i 12 X 10. 
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Kontakt Finn Jensen 
Tlf. 39 56 42 81 
 
 

 
Foto fra bisløjd. 

 
 

Sværmhenterliste 
Nedenfor er nævnt dem i foreningen, der tager ud og hjælper, hvis der akut 
er et problem. På www.biavl.dk er der en liste for hele landet. 
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 

Tapani Ranta 
Mosevangen 5 
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2610 Rødovre 
Tlf. 44945941 / Mo. 25853741 

 

2860 Søborg 
Tlf. 38338816 

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.  
 
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 
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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. 
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Jonathan Edwards, 2620 Albertslund, jonathan.edwards@privat.dk   tlf. 4362 3514 
 

  

 

  

 

  

B  PP 
 
 
 
Afsender: Thomas Skall 

Støvnæs Allé 50 
2400 København NV 

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. 
 


