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Adresser og telefonnumre:
KABF’s bestyrelse
Hjemmeside: www.vokstavlen.dk
Formand:
Henning Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg
E-mail: willads@post.cybercity.dk

tlf. 3645 5717

Næstformand:
Leif Enghoff Jensen, Klosterdammen 17, 2650 Brøndby
E-mail: jlenghoff@mail.tele.dk

tlf. 3647 1765

Kasserer:
Viggo Jessen, Tønnesvej 27, 2300 København S
Giro nummer: 602 1158.
E-mail: ullaviggo27@yahoo.dk

tlf. 3250 4390

Sekretær:
Svend Jacobsen, Skyttedammen 23, 2605 Brøndby
E-mail: asj@jacobsen.mail.dk

tlf. 3675 6089

Bestyrelsesmedlem:
Ulla Fogt, Skinderskovvej 59, 2730 Herlev
E-mail: ulla.fogt@get2net.dk

tlf. 4444 1817

Suppleant:
Villy Kristiansen, Gemmet 1 st. Tv, 2400 København NV
E-mail: villy-jane@mail.dk

tlf. 38284563

Kontingent for 2009 er i alt 715,- kr (KABF: 55,- kr og DBF: 660,- kr)
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, 1820 Frederiksberg C. Mødelokale KABF: Landbohøjskolen, Auditorium 3-21,
Rolighedsvej 26, 1820 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.
Gratis udlån af honningpresse og 3- og 4-solds slynge:
Hvidovre Biavlerforening, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre
Leif Hansen, Krinkelvej 8, 2880 Bagsværd
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tlf. 3677 4677
tlf. 4497 2257

Formandens hjørne

Vinteren kan forekomme at være en stille tid for biavlerne, men der er
mange ting, som det er godt at få styr på, inden bierne for alvor begynder
at arbejde. Foråret er den tid, hvor du skal finde ud af, hvad der bliver
behov for hen over sommeren.
Materiellet skal gøres klar. Er der nok rammer til hele sommeren. Der er
ikke noget ved at skulle ud at købe nyt materiel, når der er travlt med at
tage den første honning fra. Så skal der nemlig slynges honning. Det er
også nu, du skal beslutte, hvor mange familier du vil have. Det kræver
mere materiel på alle punkter, hvis der skal skrues op. Hvis du vil have
mindre biavl, så bør det også overvejes, om der er materiel, der skal
bortskaffes. Gammelt beskidt materiel, der ikke bruges, kan give sygdom
for andre biavlere, hvis det står frit tilgængeligt.
Hvad skal bierne trække på hen over sommeren? Du kan være med til at
bestemme, hvad de kan trække efter ved selv at plante biplanter, der er
kendetegnet ved at give meget nektar og pollen. Kig i biplante-oversigter,
og find ud af, hvad du har plads til. Overvej, om der skal købes frø til
haven eller til grønne områder i nærheden.
Du kan også planlægge sommerens ferier. Det er ikke muligt at bestemme,
hvordan vejret bliver, men det er muligt at lægge plan for mulige
høsttidspunkter og måske dronningeavl. Er det noget, du har overvejet at
gå i gang med, så er det måske tiden at få læst noget teori nu og skaffe det
første materiel. Vil du være med på vores kursus, så kig på kalenderen om
lørdagene kan passes ind i sommerens øvrige program.
Bier følger faste terminer og laver bestemte ting til bestemte tider. Det gør
biavlere også.
/HWP
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X i kalenderen

Møderne afholdes i auditorium 3-21 på LIFE (Landbohøjskolen).
Rolighedsvej 26, 18.20 Frederiksberg. Døren er åben fra kl. 19, men husk
at komme i god tid. Yderdøren låses kl. 19.30.

Tirsdag d. 10. febr. kl. 19.30 i auditorium 3-21.
Konsulenten deler ud af sine erfaringer. Konsulent i Danmarks
Biavlerforening Flemming Vejsnæs stiller op denne aften, med endnu et
sammendrag af alt hvad der er vigtigt at huske for biavlere. Ikke mindst
her om vinteren er der meget der skal planlægges og klargøres, inden
bierne begynder at flyve. Der bliver også mulighed for at høre om
projektet med observationsbigårde, der er organiseret med deltagere i
mange lande.
Tirsdag d. 3. marts kl. 19.30 i auditorium 3-21.
Hvad laver bisygdomsinspektøren. Hør nærmere om de bisygdomme du
specielt skal være på vagt overfor, og hvad du gør for at undgå dem.
Bisygdomsinspektør Kristin Lassen fortæller om sit arbejde med holde
vores område fri for bisygdomme.
Torsdag den 12. marts 2009, kl.19.30
Bemærk ændret adressse! på Byvej 78, Hvidovre.
KABF`s Voksklub holder ordinær generalforsamling.
Lørdag d. 16. maj til og med lørdag d. 23. maj 2009.
KABF’s Voksklub.
BIHUSET i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning.
Lørdag d. 16. maj 2009, mellem kl.10.00 – 12.00.
KABF`s Voksklub.
Aflevering af vokstavler og voks til fælleskørsel til BIHUSET ved
HBiF`s bigård, Byvej 98, Hvidovre.
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Søndag d. 24. maj. Sommerudflugt til Møn. Nærmere oplysninger følger.
Reserver dagen allerede nu.
Kursus i Dronningeavl:
Lørdage i juni. Vi starter d. 6.6. kl 10 på Solbjerg Kirkegård med at
forberede en trykkoger. Lørdag d. 13.6. kl 10 omlarver vi. Lørdag d. 20. 6.
sætter vi klækkebure i cellebyggeren. Lørdag d. 27. 6. skulle der gerne
være nye dronninger klar.
Lørdag d. 29. august. Høstfest. Nærmere oplysninger følger.
Reserver dagen allerede nu.

Møder i Skolebigården 2009
Søndag 01/03 Kl. 10.00

Rense bunde i opstablingsstader hvis vejret
tillader det.
Søndag 05/04 Kl. 10.00
Måske et lille kig til bierne
Søndag 26/04 Kl. 10.00
Måske udvide med tavler, magasiner og
dronetavler.
Søndag 03/05 Kl. 10.00
Hvordan har bierne det.
-----------------------------------------------------------------------------------------Tirsdag 12/05 Kl 19.00

Herefter hver tirsdag.

Tirsdag 11/08 Kl 19.00

Klargøring til honningfratagning
søndag den 16/08
-----------------------------------------------------------------------------------------Søndag 16/08 Kl 10.00
Honningfratagning og og fodring.
Søndag 23/08 Kl 10.00
Varroabehandling
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BI-SLØJD
Husk, at KABF har bisløjd på Dyssegårdsskolen hver torsdag kl. 19.
Fremstil dine egne materialer til biavl: f.eks. bistade, voksafsmelter,
foderautomater og hvad du ellers kan finde på.
Adressen er:
Dyssegårdsskolen
Dyssegårdsvej 24
2900 Hellerup.
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Kursus i biavl 2009 – teori og praktik
Nye biavlere indbydes til at deltage i KABF’s kursus i biavl. Kurset starter
med 3 teoriaftener på Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns
Universitet (Landbohøjskolen) på Frederiksberg, i auditorium 3.21
(tirsdage kl. 19.00 – 22.00 den 21. april, 28. april og 5. maj). Underviser
er Jesper Valentin Petersen.
Derpå følger besøg i skolebigården ved Landbohøjskolen med praktik kl.
17.30 (4 tirsdage den 12., 19., 26. maj og 2. juni) og endelig en
eftermiddag med honningfratagning, slyngning og smagning søndag d. 7.
juni kl. 10-16. Underviser er Viggo Jessen.
Efter kurset er der mulighed for fortsat hjælp med at komme videre hver
tirsdag kl. 19 i skolebigården, hvor biavlere fra ”Københavns Amt” mødes
og får en snak om bierne.
Kursusgebyr er 100 kr. og inkluderer diverse undervisningsmaterialer. Vi
anbefaler samtidig, at du melder dig ind Danmarks Biavlerforening (DBF)
og lokalforeningen Københavns Amts Biavlerforening (KABF), hvilket
koster 715,- kr årligt. Så får du hver måned ”Tidsskrift for Biavl”.
Det vil være en fordel før eller senere at anskaffe ”Lærebog i Biavl” af
Eigil Holm. Bogen kan eventuelt anskaffes sammen med begynderpakken,
hvor man får en startpakke med de første magasiner. Hør nærmere ved en
af forhandlerne.
Du kan købe din første bifamilie til favørpris, forudsat medlemskab af
KABF og DBF. Prisen for en familie med friparret dronning er 300 kr.
Der er en familie pr. kursist.. Levering mellem 15. juli og 1. august.
Kontaktperson og nærmere oplysninger om kurset fås hos: Henning
Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg. tlf. 3645 5717,
e-mail: willads@post.cybercity.dk
Tilmelding til kurset skal ske senest d. 14. april 2009 til ovenstående.
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Kursus i Biavl 2009

Teori på KU(Landbohøjskolen): ved Jesper Valentin Petersen:
Tirsdag 21/04, kl. 19.00-22.00
28/04, kl. 19.00-22.00
05/05, kl. 19.00-22.00
__________________________________________________________
Praktik i skolebigården: ved Viggo Jessen
Tirsdag 12/05 Kl. 17.30- 18.30
Tirsdag 19/05 Kl. 17.30- 18.30
Tirsdag 26/05 Kl. 17.30- 18.30
Tirsdag 02/06 Kl. 17.30- 18.30
Søndag 07/06 Kl. 10.00-11.00 Honningfratagning i skolebigården.
Kl.11.00-12.30 Vi kører til Tønnesvej 27 og spiser
vores medbragte mad.
Kl. 12.30-16.00 Honningslyngning og –smagning.
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Oxalsyrebehandling
Med forbillede i vores naboforening i Hørsholm uddelte vi oxalsyre ved de
to behandlinger i efteråret. Vi håber, at det kan hjælpe flere til at få
behandlet deres bier med den korrekte koncentration af syre. Det er
nemmere at blande, når der skal fremstilles en større portion. Der vil
formentlig heller ikke gå så meget syre til spilde.
Vi var flere, der erfarede, at den første behandling ikke gav meget nedfald
af mider. Derimod var der et ganske stort nedfald ved den sene behandling
i december. Det er nemt at følge nedfaldet, hvis man har et indskud under
rammerne. Det kan være lidt svært i trugstader, men er faktisk også muligt
der.
Med hensyn til brug af sprøjte så kan man bruge en doseringssprøjte, men
en simpel 100 ml plast-injektionssprøjte er også anvendelig. Vi solgte også
disse i skolebigården.
HWP

Er der honning i forårstrækket?
Det var nok det spørgsmål mange af os gik hjem og grundede over efter
vinterens første møde i november. Vi havde besøg af Kurt Holbæk fra
Tureby. Han har været biavler i mange år, og hans biavl er indgående
beskrevet i et tillæg til Tidsskrift for Biavl 2/2007. Hvis du ikke har
nummeret, kan det findes på Kurts hjemmeside:
www.honningagergaard.dk
Biavlen beskrev Kurt naturligvis grundigt, men det der nok tændte flest
denne aften, var hans fortælling om starten af De grønne biavlere, der er 3
biavlere som er gået sammen om produktion af honning. De syntes ikke
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om at sælge honning til de få etablerede grossister, der dominerer
markedet. De grønne mener ikke, deres honning skal blandes med det, der
produceres af nogle andre storbiavlere. Kort og godt skal der være
sikkerhed for, at der ikke er pesticider eller antibiotikarester i honningen.
De grønne betragter også fodersukker som forurening af honningen.
Tilsyneladende er det blevet ret almindeligt at sætte en spand foder til
bifamilierne hen over sommeren, med risiko for at det havner i honningen,
da bierne betragter det som nektar og lagrer det i honningmagasinet.
Problemet med invertsukker er, at det ikke umiddelbart kan påvises i
honningen. Den bedst egnede metode til at kontrollere problemet er at se
hvor mange magasiner, der er på biavlernes familier, og at se efter, om der
er en spand i det øverste magasin, når det er småt med trækkilder ud på
sommeren.
Hvornår produceres der honning? I de senere år var Kurt nået frem til, at
18 grader var en kritisk temperatur. Han mente, det var meget vigtigt, at
bierne stod så lunt og i læ, at temperaturen kom over 18 grader. Af
stadevægtsmålinger havde han set, at bierne spiste mere honning, end de
samlede ind, indtil denne temperatur er nået.

Kurt Holbæk bruger oxalsyre til behandling mod
varroamider. Det har han haft gode resultater med.
Han har ikke haft mange døde familier som mange
andre biavlere, der bor i nærheden. Om det skyldes
behandlingen eller nogle stærke gener i de
dronninger, han fremavler, vides ikke. Hvis der er
nogen, der vil prøve, så har han dronninger til salg
hen over sommeren.
Lige nu kan du smage hans Vallø honning, der sælges
i Superbest til den fantastiske pris af 10,- kr for 225 g.
Den smager udmærket, men er en rigtig spot vare. Prisen er sat lavt, for at
trække kunder ind i butikken.
/HWP
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Markedsføring
Hvordan får du et mersalg af din honning? Det var emnet for årets første
møde i KABF. Per Jakobsen fra DBFs bestyrelse var inviteret til at komme
med et oplæg, inden 2 af vores egne fortalte om deres erfaringer.
Per er selv en lille biavler med kun 2 familier, men i kraft af et arbejde
med fremstilling af 1000-1200 dronninger for erhvervs biavleren Kjeld
Brandstrup, så har han rimelig god forbindelse til biavlernes
afsætningsproblemer af honning. Per startede aftenen med at forberede en
karry suppe. Dette var for visuelt at stille to eksempler op på sælgere af
honning. Type 1 er ham der sætter sig ved et bord med sine kasser honning
foran sig, og venter på at der kommer købere forbi. Type 2 er ham der
stiller sig op med blikfang i form af smagsprøver, her karry suppe med
yougurt og honning samt hjemmelavet is med honning sirup, smagt til med
enten peber eller lidt surt. Type 2 har også mange forskellige honningglas
med, med forskellige typer honning. Vi så eksempler på de mange
forskellige typer glas, som man i den forbindelse kan bruge. Der er behov
for produktdifferentiering. Type 2 skaber opmærksomhed omkring sin bod
med forskellige remedier, der kan få folk i snak.
Alt dette er for at hæve salgsniveauet over stegemargerinegrænsen. Dette
er et symbol på den grænse, der er mellem de konservative, stationære
danskere, der som købere ikke forsøger sig med nye produkter, Overfor
disse er de progressive, innovative der gerne vil se udvikling, og som
gerne vil betale for en ekstra oplevelse. Dette kunne være forskellige typer
honning.
Per sluttede med nogle bemærkninger om de tiltag der er gjort i DBF, som
vi vil se i løbet af året. Der kommer nye T-shirts, muligheder for nye
etiketter og 4 gange årligt udnævnes honningambassadører. Det er f.eks.
kokke, der får stillet nogle kasser honning til rådighed, mod at de
reklamerer for honning.
William Dalby Brown der har Søborgmagle honning, har været biavler
siden 2004. Han er oplært af Viggo – og var glad for at være tilbage i
foreningen. Han har fast arbejde ved siden af sin hobby-biavl. Han startede
med to stader i haven hjemme i Søborgmagle (2860 Søborg). Året efter
udvidede han med bistader i Vestkoven nær Herstedhøje, og ved Ballerup.
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Ved at holde honning høstet forskellige steder og på forskellige
tidspunkter adskilt opnår han en større variation i smagsoplevelsen.
Teksten nedenfor viser han på sin hjemmeside og den kan bruges til at
pejle sig ind på hvilken honning man har lyst til at prøve.

Honningen høstes på tre tidspunkter:
• i foråret (juni, lys og mild),
•

om sommeren (juli,kraftigere og lidt mørkere)

•

i efteråret (september, mørk og stærk/syrlig)

Honningen høstes fra tre lokaliteter:
• Blomsterhonning fra haverne i Søborgmagle
•

Skovhonning fra Vestskoven ved Albertslund

•

Skovhonning fra Vestskoven ved Ballerup

De enkelte honninger
genfindes derpå ud fra
lotmærkningen.

12

VOKSTAVLEN

Robin Kastrup tidligere medlem af vores bestyrelse, fortalte om sin biavl
og ikke mindst hvad han gør for at komme rundt til sine mange kunder. De
skal hele tiden have besøg, for at han kan være sikker på at der er honning
på hylderne. Nedenfor er et uddrag af Løgismoses hjemmeside. De er stor
aftager af hans honning, og de giver en fin beskrivelse af hvor den kommer
fra.
/HWP
•
•

•

Tilbage i midten af det syttende århundrede blev jorden, der i
dag huser Frederiksberg Have, opdyrket til havebrug af
hollandske bønder. De sidste 200 år har haven været mest kendt
for sin rekreative funktion, men nu bliver der igen fremstillet
fødevare fra Frederiksbergs store og smukke åndehul.
Siden sidste efterår har vi haft honning fra Frederiksberg Have på
hylderne i vores butikker. Nærheden og den korte transportvej er,
foruden den gode smag, grundene til, at det hurtigt er blevet til den
mest fortrukne honning blandt vores kunder.
Honningen er indsamlet af bier fra blomster i Frederiksberg Haves
sprøjtefri arealer og omegn, og høstet af biavler Robin Kastrup 3
gange om året.
Farven og smagen kan variere alt efter hvilke blomster bierne har
indsamlet nektaren fra og årstiden honningen er høstet på. For
eksempel er forsommerens honning mild og lys, mens sensommerens
honning er krydret og mørk. Robin laver følgende 2 forskellige typer
honning:
Den faste og rørte honning (høstet-slynget-rørt-tappet) som er
høstet i slutningen af juli måned û det man kalder midtsommerhonning. Honningen er indsamlet af nektar fra bl.a. lindetrær,
hvidtjørn, kristtorn, honningurt, falske akacie, hvidkløver,
dværgmispel, brombær, hindbær, lavendel, gederams og snebær.
Farven er lysegul, smagen er let krydret. Denne honning er den mere
klassiske af de to og bruges normalt til at smøre på brød.
Den flydende og ikke rørte honning (høstet-slynget-tappet) som er
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høstet i begyndelsen af september eller det man kalder sensommerhonning. Honningen er indsamlet af nektar fra bl.a. snebær,
hjortetaktræ, gederams, gyldenris, tidsler, lavendel, merian, katteurt,
timian og andre krydderurter. Honningen er også resultatet af det
man kalder "honningdug" som bl.a. bierne samler fra bladlus. Farven
er mørkerød og smagen er frisk og krydret. Den egner sig bl.a. godt
til madlavning, yoghurt og te. Denne type er den mere eksotiske af
de to slags honning.
Fredag den 1. august besøger Robin Kastrup vores forretning her på
Ndr. Toldbod. Han vil mellem kl. 13 og 18 byde på smagsprøver på
sin lækre honning og medbringer også helt friskslynget midtsommerhonning. Han vil selvfølgelig også fortælle om sit interessante
arbejde med bierne, midt i den pulserende storby.
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Buckfastbiens fader var Broder Adam

Ved julemødet havde vi valgt at vise
filmen om Broder Adam.
Broder Adam var benediktinermunk på
klostret Buckfast i England. Han blev født
i Mittelbiberach i Tyskland i 1898 og blev
98 år. Filmen var blandt andet optaget på
nogle af hans sidste rejser i begyndelsen
af 90’erne, hvor han stadig rejste rundt for
at eftersøge nye gener til at forbedre
Buckfastbien, som han brugte det meste
af sit liv på at frembringe.
Klostret Buckfast blev genopbygget i
1882, og fra den tid har der altid været
holdt bier. Broder Adam startede på
klostret som 12-årig og var straks med i
biavlen. Biavlerne havde også problemer
med bidød på det tidspunkt. Den sorte bi,
som man holdt, blev hårdt ramt af en bisygdom, hvor 30 ud af 46 familier
døde.
I 1919 blev Broder Adam leder af klostrets biavl. Han ville fremavle en ny
birace, der skulle være hårdfør, sygdomsresistent og en god
honningproducent. I bestræbelserne for at nå dette rejste han over hele
verden for at indsamle nye stammer. Buckfastbien, der blev resultatet af
forædlingen, var god til at samle pollen, var fredelig, sværmtræg og
modstandsdygtig over for en række sygdomme.
Kombinationsbien eller Københavnerkrydset, som vi kender, er i mange
tilfælde en efterkommer af Buckfastbien. Buckfastbien har på mange
måder vundet stort indpas i dagens biavl overalt på kloden.
/HWP
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Billeder fra julemødet
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KABF’S VOKSKLUB
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i KABF’s
Voksklub.
Bemærk ændret adresse!
Torsdag den 12. marts 2009, kl. 19.30 på Byvej 78, Hvidovre.
Dagsorden :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Beretning.
Regnskab.
Indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af bestyrelse, samt revisor.
Eventuelt.

Husk at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest den 26. februar 2009.

Jonathan Edwards.
Formand
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♣ BIHUSET i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning
fra lørdag d. 16. maj til og med lørdag d. 23. maj 2009.
♣ 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 lørdag d. 16. maj 2009, mellem kl.10.00 og
kl.12.00.
♣ HUSK! at hvert bundt tavler bindes med en navneseddel.
Brug en papirsæk inderst og en tyk plasticaffaldspose yderst med
tydelige mærkninger ( navn, adresse og KABF
voksklubmedlemsnummer).
Der skal være navneseddel både indvendig og udvendig.
Jonathan Edwards.
Formand.
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HVIDOVRE BIAVLERFORENING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Torsdag d. 19. marts 2009 kl. 19.30
Byvej 78, Avedøre.
DAGSORDEN:
1) Valg af dirigent
2) Beretning
3) Regnskab
4) Indkomne forslag.
5) Valg: Afgående er
a) Ammi Stein Pedersen
b) Anne-Mette Andresen
c)Verner Pensdorf
6) Fremtidige aktiviteter i HBiF
7) Eventuelt.
NB!!! Ny adresse:
Hvidovre Biavlerforenings
mødelokale skifter adresse
til Byvej 78
De nye lokaliteter er på førstesalen af et ganske almindeligt rødstens
parcelhus lidt nordligere ad Byvej.
I underetagen har folkedanserforeningen HJERTER TO til huse.
Det står på et stort skilt ved indkørslen.
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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: Løkken Sparekasse 9033 0000443360
Kontingent 30 kr. betales senest den 1. juni
Formand: Jens Hee Lindhardt, Carl Danfeldts Allé 14, 2610 Rødovre
tlf. 2585 3741
E-mail: lind-hardt@hotmail.com
Kasserer: Klaus Holme, Howitzvej 50A, 3., 2000 Frederiksberg C
tlf. 2265 7594
Næstformand: Gunnar Ytting, Skovmarken 6B, 2770 Kastrup
tlf. 3250 2564
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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
Svend Jacobsen, Skyttedammen 23, 2605 Brøndby
Viggo Jessen, Tønnesvej 27, 2300 Sundby
Robin Kastrup, Valby Langgade 251, 1. th., 2500 Valby
Torben Vienberg Larsen, Aagerupvej 185, 2750 Ballerup
Henning Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg

a-m_andresen@sol.dk
tlf. 3675 6089
tlf. 3250 4390
tlf. 3616 0015
tlf. 4033 4434
tlf. 3645 5717

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):
Kristin Marie Lassen, Hellebækgade 35, st.tv.,2200 København N
e-mail: kristin_lassen@yahoo.dk

tlf. 3583 8351

Område 02 (postnummer 2700-2769 og 2800-2939):
Sven Branner, Ved Smedebakken 7A, 2800 Kgs. Lyngby
e-mail: sven.branner@mail.dk

tlf. 4587 9502

Område 03 (postnummer 2940-3199):
Nicolaj Wium, Toftemosevej 41, 3100 Hornbæk,
email: nicolaj@hyldehuset.dk

tlf. 4970 3071

Område 04 (postnummer 3200-3499):
Eigil Wiwe, Nyvangsvej 19, 3540 Lynge,
Område 05 (postnummer 3500-3699):
Peter Christensen, konstitueret ,Nørresøvej 8, Gadevang, 3400 Hillerød
Jørgen Chr. Andersen, Snøreengen 6, 3250 Gilleleje,
email: snorengen@get2net.dk

tlf. 4818 8095

tlf. 4826 8720
tlf. 4835 4779

Varroainstruktører:
Formidler viden om varroa og koordinerer bekæmpelsen i vort område.
Jonathan Edwards, 2620 Albertslund jonathan.edwards@privat.dk
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tlf. 4362 3514

23

PP
Afsender:

Henning Willads
Petersen
Normasvej 25
2000 Frederiksberg

En ny sæson står for døren,
og det er nu, vi skal forberede os
for at få 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.
Kom ind og få en bisnak – og en kop kaffe.
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