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Adresser og telefonnumre:
KABF’s bestyrelse
Hjemmeside: www.vokstavlen.dk
Formand:
Thomas Skall, Støvnæs Allé 50, 2400 København NV
E-mail: thomas@skall.dk

tlf. 2612 2502

Næstformand:
Poul Erik Andersen, Mosebuen 36, 2820 Gentofte
E-mail: frydhs@email.dk

tlf. 3969 8558

Kasserer:
Viggo Jessen, Tønnesvej 27, 2300 København S
Giro nummer: 602 1158.
E-mail: ullaviggo@gmail.com

tlf. 3250 4390

Sekretær:
Annette Andersen, Finsensvej 30, 3.tv., 2000 Frederiksberg C
E-mail: annette.andersen3@gmail.com

tlf. 2876 0959

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

tlf. 2177 2171

Suppleant:
Morten Westy, Grønagervej 66, 2300 København S
E-mail: mortenwesty@gmail.com

tlf. 6611 7909

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 Landbohøjskolen,
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.
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.
Møder i skolebigården i Ejby 2013

Lørdag 23/02 Kl. 10.00
Lørdag 23/03 Kl. 10.00

Rense bunde i opstablingsstader.
Forårs rengøring i staderne hvis vejret
tillader
Lørdag 13/04 Kl. 10.00
Eftersyn
Lørdag 27/04 Kl. 10.00
Måske første udvidelse
------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag 15/05 Kl 19.00
Onsdag 05/06 Kl 19.00
Lørdag 08/06 Kl 09.00

Første aftenmøde, herefter hver onsdag.
Klargøring til første honningfratagning
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
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Møder i skolebigården på KU Life 2013

Søndag 24/02 Kl. 10.00
Søndag 24/03 Kl. 10.00

Rense bunde i opstablingsstader.
Forårs rengøring i staderne hvis vejret
tillader
Søndag 14/04 Kl. 10.00
Eftersyn
Søndag 28/04 Kl. 10.00
Måske første udvidelse
------------------------------------------------------------------------------------------

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

Vintermøder i Københavns Amts Biavlerforening
Møderne holdes i lokale A2-84-11 på LIFE, Thorvaldsensvej 40, 1871
Frederiksberg C. Yderdøren er åben fra kl. 19:00 og låses kl. 19:30, så
kom i god tid. Der udleveres parkeringsbilletter.
Tirsdag den 5. februar 2013, kl. 19.30 Konsulent i Danmarks
Biavlerforening Flemming Vejsnæs fortæller om honningbehandling og
voks. Alle er velkomne.
Tirsdag den 19. marts 2013, kl. 19.30 Lektor Annette Bruun Jensen
fortæller om sin og sine kollegaers forskning og sætter bier under lup.
Medbring evt. bier. Alle er velkomne. NB Lokalet er F317
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Datoer for begynderkursus i biavl
Teori 3 aftener:
Tirsdage den 23/04, 30/04 og 07/05
Praktik Hvidovre:
Mandage den 13/05, 20/05, 27/05 og 03/06.
Praktik KU LIFE Frederiksberg:
Tirsdage den 14/05, 21/05, 28/05 og 04/06
Praktik Ejby:
Onsdage den 15/05, 22/05, 29/05 og 05/06
Øvrige X i kalenderen
Mandag den 25. februar 2013, kl. 19.45 KABF’s Voksklub
holder ordinær generalforsamling på Avedøre Slettevej 19, Hvidovre.
Mandag den 25. marts kl. 19.00 Hvidovre Biavlerforenings
generalforsamling.
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.
Søndag den 2. juni 2013 Sommerudflugt. Se omtalen på side 7.
Søndag den 18. august sommerfest i Ejby. Nærmere følger.
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FORMANDENS HJØRNE
Nu sidder bierne ude i staderne i vinterklynge, for på den måde at holde
varmen. Vi biavlere har heldigvis andre metoder, men må også gøre noget
for at holde varmen. Da vores aktivitet i bigården er begrænset til
nysgerrigt at følge med i, om der nogen dage er aktivitet i staderne, har vi
tid til og mulighed for at gå materiellet efter og gøre klar til foråret.
Trække tråd i rammerne, stramme op og sætte voks i, og andre lignende
aktiviteter. Desuden har vi mulighed for at uddanne os og for at møde op
og høre nogen af de spændende foredrag, som er en del af
vinterprogrammet.
Vi har – mens dette skrives – afholdt et julearrangement med
honningsmagning med stor succes og om et par dage er der arrangeret
”vild med dans” blandt bier. Professor emeritus Axel Michelsen kommer
til foreningens arrangement på Life den 22. januar og fortæller om biernes
dans. Find ”kryds i kalenderen” et andet sted i bladet og overvej om ikke
du kunne finde interesse i nogen af foredragene - og mød op!
Der er selvfølgelig også andet, måske knap så nyttigt at gøre. Selv sysler
jeg - denne søndag i januar med at sætte mjød over. Jeg har ikke prøvet det
før, men smagte i efteråret en dejlig mjød, krydret med mjødurt. Jeg synes,
det lyder helt rigtigt, så jeg vil prøve at gøre det efter, og har kogt honning
og hele huset emmer af honningdampe. Nu skal jeg bare vente på, at
temperaturen falder til under 30°C, og det bliver tid til at sætte gær til
”suppen”.
Jeg skal hilse fra vores kasserer Viggo Jessen og minde de få medlemmer,
der endnu ikke har betalt kontingent, om at det er nu, der skal betales.
– Kan du ikke finde girokortet? Så findes kontonummeret på side 2 i
bladet her, eller klik ind på den nye hjemmeside og find
bankkontonummeret der og betal.
Apropos hjemmeside, hvis ikke du allerede har set den nye flotte side,
skulle du prøve at surfe lidt rundt på den. Jeg synes, den er blevet rigtig
flot, takket være Morten Westy. Vi kan selv være med til at gøre siden

6

VOKSTAVLEN

endnu bedre ved at skrive indlæg af forskellig relevant karakter. Der er i
øvrigt netop nu mulighed for at sende et godt fotografi af en bi eller andet
relevant til ham, så det kan blive oploadet som forsidebillede.
Jeg sidder i øvrigt også med opgørelsen over medlemmer i
lokalforeningerne af Danmarks Biavlerforening for årene 2008 til 2012. På
landsplan er der siden 2008 kommet 1.017 nye medlemmer til, så nu er vi
4.600 biavlere i Danmark – det er en fremgang på 28%. I Københavns
Amts Biavlerforening er vi blevet 91 flere, nu er vi 208 medlemmer – det
er en fremgang i forhold til 2008 på 78%!!

Thomas Skall

Sommerudflugten 2013
Foreningens sommerudflugt finder sted søndag den
2. juni. Målene for årets udflugt ligger i
Nordsjælland i egnene mellem og omkring Gurre Sø
og Esrum Sø. Turen vil som vanlig byde på indslag
af turistmål, biavl, masser af socialt samvær samt
kulinariske indtag, også til den søde tand.
Det endelige program for udflugten præsenteres i
majnummeret af Vokstavlen – glæd Jer. Reserver og
kryds af i kalenderen søndag den 2. juni hele
formiddagen og til langt ud på eftermiddagen.
Med venlig hilsen Bestyrelsen.
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Hvidovre Biavlerforening.
ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Mandag d. 25. marts 2013 kl. 19.00

Quark, Avedøre Slettevej 19

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.
d) Revisor Viggo Olsen.
6) Fremtidige aktiviteter i HBiF
7) Eventuelt.

8

VOKSTAVLEN

Begynderkursus i biavl
Kursus i biavl 2013 - teori og praktik
Nye biavlere indbydes til at deltage i KABFs kursus i biavl. Kurset starter
med 3 teoriaftener på Københavns Universitet (Landbohøjskolen) på
Frederiksberg, i auditotium A 2-84.11 (tirsdage kl. 19 den 23., 30. april og
7. maj 2012). Underviser er Jesper Valentin Petersen. Adgang til auditoriet
er pga. byggeri fra Thorvaldsensvej 50, 1871 Frederiksberg, helt i bunden
af parkeringspladsen.
Derpå følger besøg i skolebigårdene ved Landbohøjskolen, Hvidovre og
Ejby med praktik. Det aftales på forhånd hvilken bigård der ligger bedst i
forhold til hvor du bor. Praktik starter mandage i Hvidovre, tirsdage ved
Landbohøjskolen og onsdage i Ejby alle dage kl. 17.00 eller kl. 18.00, 4
hverdage i maj måned og endelig en dag med honningfratagning,
slyngning og smagning lørdag d. 8. juni 2013 kl. 10-16 på
Landbohøjskolen og Amager. Undervisere er Viggo Jessen og Stein
Petersen.
Efter kurset er der mulighed for fortsat hjælp med at komme videre hver
mandag - onsdag kl. 19 i skolebigårdene i Hvidovre, på Frederiksberg og
Ejby hvor biavlere fra "Københavns Amt" mødes og får en snak om
bierne.
Kursusgebyr er 100 kr.(betales den første kursusaften den 23/4) og
inkluderer diverse undervisningsmaterialer. Endvidere er det en
forudsætning at du melder dig ind i Danmarks Biavlerforening (DBF) og
lokalforeningen Københavns Amts Biavlerforening (KABF), hvilket
koster 735,- kr årligt. Så får du hver måned Tidsskrift for Biavl. (KABFs
gironummer er: 602 1158). For ægtefælle/registreret partner er et fuldt
medlemsskab samt et lokalmedlem tilstrækkeligt. Kontingent for
lokalforeningen Københavns Amts Biavlerforening er 55,- kr.
Det vil være en fordel at anskaffe "Lærebog i Biavl" af Eigil Holm. Bogen
kan eventuelt anskaffes sammen med begynderpakken, hvor man får en
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startpakke med det første materiel. På kurset gennemgås hvilket materiale
vi anbefaler her i København.
Du kan købe din første bifamilie til favørpris i forbindelse med kurset.
Prisen for en familie med friparret dronning er 350 kr. Der er en familie pr.
kursist. Bifamilien vil være klar til afhentning mellem den 15/07 og 01/08.
Kontaktperson og nærmere oplysninger om kurset fås hos: Viggo Jessen,
e-mail: ullaviggo@gmail.com. Tlf. 32 50 43 90.
Tilmelding til kurset skal ske hurtigst muligt til ovenstående, da vi igen i
år har sat en begrænsning på 50 deltagere.
Nedenfor er et link til en række billeder, der beskriver lidt teori.
PDF-filer med materiale om biavl:
http://vokstavlen.dk/aaretsgang.pdf
http://vokstavlen.dk/sikker_biavl.pdf
http://vokstavlen.dk/Honning1.pdf
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Julehygge og sensorik.
Igen i år bredte julehyggen sig over den forsamlede skare af biavlere, der
var mødt frem trods sne og kulde for at smage på honning fra egen avl.
Vores formand Thomas bød velkommen og kunne bl.a. fortælle om kurser
i sensorik for dem, der synes, det kunne værre spændende at blive ”udlært”
i honningsmagning ( henvendelse til Thomas ). Dernæst fortalte Poul Erik
lidt om sensorik og om, hvordan man smager på honning. Der var
indleveret 25 forskellige honninger, hvoraf 17 var faste og 8 flydende. Alle
skulle så finde de 3 bedste honninger i hver af de to kategorier og give
dem hhv. 1,2 eller 3 point for den bedste. Men inden vi gik i gang, fik vi
alle mulighed for at smage en ganske dejlig, aromatisk og anderledes
honning, som Ulla og Viggo havde haft med hjem fra deres tur i Vietnam i
efteråret. En vidunderlig honning man godt kunne blive forfalden til, hvis
der ikke var så pokkers langt til nye forsyninger. Så blev der ellers smagt
på honning. Først den faste og bagefter den flydende. Forinden var alle
glas gjort neutrale og forsynet med nummer. Der var mange forskellige
smage, dufte og konsistenser,- et slaraffenland for honningelskere. Jeg tror
alle i selskabet fik fyldt honningmaven godt op. Stemmerne blev afgivet
under megen snak biavlerne i mellem om favoritter og smagsnuancer.
Listen over de bedste honninger kom således til at se sådan ud:
Fast
1. Viggo Jessen
2. Roberto Frb. have, Dan Jensen
3. Bo Teglhus Andersen*
Flydende
1. Villy Kristiansen, Jens Juhl, Mogens Hansen, Poul Termansen
2. Poul Erik Andersen
3. Morten Westy
Der blev desuden nydt kaffe, hjemmebagt kage og andre små specialiteter.
Tak til alle for en hyggelig aften.
Vh Annette
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*Som ekstra info kan nævnes, at honningen ikke er slynget, men derimod
presset i en saftpresse, og den honning, vi smagte, var fra den voksklump,
der blev tilbage efter presningen. Voksklumpen var våd af honning og
blev hælt op i en si og sat til at dryppe af i en stor gryde. Efter ca. 10 dage
var det meste løbet fra ca. 4 kg. Honningen kommer fra Selskov i Hillerød,
og bierne har bl.a. trukket på ahorn og hindbær fra skoven, samt div. Træer
og flora fra haverne i byen.

Billeder fra julearrangementet
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Gartnernes Forsikring
Dansk Jordbrug

BIAVLSFORSIKRING
Som medlem af Danmarks
Biavlerforening kan du forsikre
bifamilier, honning, stader og alt
nødvendigt produktionsudstyr mod:

Distrikt 1
Jan Adriansen
Tlf. 56 26 79 02

• 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

Distrikt 2
John Schlüter
Tlf. 43 71 17 77
• 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

VOKSTAVLEN
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KABF`S VOKSKLUB
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i KABF`s Voksklub
mandag den 25. februar 2013, kl. 19.45 på Avedøre Slettevej 19,
Hvidovre.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse, samt revisor.
7. Eventuelt.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i
hænde
senest, mandag den 11. februar 2013.
Jonathan Edwards
KABF’s Voksklub. Forårssmeltning 2013
Bihuset i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning i uge 20.
Opsamling af tavler og voks foregår ved HBiF’s bigård på Byvej 98,
Hvidovre
mandag d. 13. maj 2013 mellem kl. 19:00 og kl.20:00.
Husk! Der skal være navneseddel både indvendig og udvendig. Hvert
bundt tavler bindes
med en navneseddel (navn, adresse og KABF voksklubmedlemsnummer).
Formanden.
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Anmeldelse af filmen ”More Than Honey”

Filmen ”More than honey” blev vist under Københavns internationale
dokumentarfilm festival CPH:DOX, som foregik fra d. 1/11 - 11/11.
Otto Stenov har anmeldt den:

Jeg vil starte men at sige at filmen er fantastisk flot, underholdende og
informativ.
Den bør/kan ses af alle, med eller uden speciel interesse i bier.
Men den bliver bestemt ikke ringere af, at have kærlighed til de små dyr.
Som en lille pige i foreningen udtrykker det:
”De er små, de er søde og så har de pels”
Filmen starter i de Schweiziske alper. Hvor en ældre mand vandrer oppe i
bjergene, han skal hente en sværm. Man kan tydeligt se, at det har han
prøvet før.
Han fortæller hvordan hans bedstefar, far og nu han selv har haft bier.
Om udviklingen igennem generationerne, om konsekvensen af
kommercialiseringen for hans far.
Herfra springer filmen flyvende til nogle ubegribeligt store arealer, med
træer i snorlige rækker med hvide blomster, det ser nærmest ud til at der
ligger lidt let sne på grenene. Det er mandler der blomstrer. En mand
kommer kørende i sin ramponerede terrængående bil, stopper og stiger ud.
Vi hører en fantastisk summen (Bier)
Han fortæller at han elsker denne lyd ”This is the sound of money”
Han er ejer af et firma som mest lever af at sørge for bestøvning, han har
mange tusinde familier. Firmaet transporterer bierne rundt til de forskellige
frugtavlere alt efter som træerne eller buskene blomstrer. Det bliver til en
flere tusinde kilometer lang rundtur hvert år.
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Mandelplantagen er så stor, at en mand der sprøjter mandlerne, ikke tør
køre om natten af skræk for at fare vild. Det er ellers bedst for bierne, og
deres nervesystem.
Filmen bevæger sig videre i det industrielle aspekt af biavl, og springer
mellem det enorme maskineri i USA og den lille biavler i Schweiz, som
også har sine problemer med sygdomme.
Berører endvidere bestøvning med menneskehånd i Kina (uden dog
egentlig at uddybe nærmere hvorfor bierne forsvandt), dronningeavl og
refererer til Karl von Frisch´s studier af bier. (Hans bog ”Om Bier” kan det
bestemt anbefales at læse).
Filmen berører endvidere de brune bier/de gule, og videre til dræberbierne
i det nordlige Sydamerika og Mellemamerika, som stammer fra et
krydsningsprojekt mellem europæiske og afrikanske bier, der gik galt. En
biavler fortæller at han har affundet sig med dem, ”Nu må jeg bare bruge
dragt, altid. De giver godt med honning og er resistente over for
sygdomme”. Han tror det er disse bier der vil
”overleve”
Har man læst ”A world without Bees” af Alison Benjamin og Brian
McCallum
Har man stort set læst manuskriptet til filmen.
En ting jeg ikke vidste, var at bier kan lugte i stereo :-)
Jeg savner at der var gået mere ind på konsekvenserne af biernes tilstand.
At de pt. i Europa kun eksisterer ved menneskers hjælp. Havde været en
tur rundt om bier i Asien, som opfører sig lidt anderledes end ”vores”
Hvad må vi ”tro” er vejen frem for bedre bier.
Otto Stenov
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Oxalsyre
Medlemmerne kan hvert år få udleveret oxalsyre til deres bifamilier.
Viggo har lavet en opgørelse over, hvor meget han udleverer:
Lidt tal fra oxalsyre-bestillingerne:
54 medlemmer
178 familier
7,5 liter syre
Hilsen
Viggo
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Artikler sendt af Ammi
De gode gamle dage……..
I Tidsskrift for Biavl 1937 kan man i augustnummeret læse følgende:
To handelsmænd fra København, Ambrosius Nielsen og Lauge Lauritzen
havde rundt om paa Sjælland paa de større gårde og til offentlige
Institutioner, bl. a. Sorø Akademi, solgt Kunsthonning, som de udgav for
ægte honning; ialt menes de at have afsat 5000 kg, og de havde en avance
paa over 100 pCt. Der blev rejst Sag imod dem. Ambrosius Nielsen
idømtes ved Retten i Sorø 4 maaneders fængsel og mistede de borgerlige
rettigheder i fem Aar. Desuden skal han betale forskellige Erstatninger,
bl.a. 390 Kr. til Sorø Akademi. Lauritzen slap med 40 Dages Fængsel
betinget og beholdt de borgerlige Rettigheder.
(”Berlingske Tidende”)
En skrækkelig historie!

Men minsandten om vi ikke kan læse en tilsvarende historie i TfB’s
oktobernummer!:
Her er Bendiks Mikkelsen og Ejner Bernhard Larsen stedet for retten i
Nordre Birk for samme forseelse. I forsædet sad kst dommer Bærentzen og
meddeommerne Grosserer Lange og Vicevært Svend Larsen.
Hovedmanden Mikkelsen har i de sidste 3-4 år i Købnehavn og Omegn
solgt i alt 4000 kg Kunsthonning som ægte Honning. Efter afhøring af ”en
del vidner” idømtes Mikkelsen 60 dages fængsel og mistede de borgerlige
rettigheder i 5 år. Larsen slap med 40 dages hæfte betinget, og beholdt de
borgerlige rettigheder. Denne sag ligeledes hentet i Berlingske Tidende.
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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: 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
Robin Kastrup, Gåsebæksvej 13, 2500 Valby
Torben Vienberg Larsen, Aagerupvej 185, 2750 Ballerup
Henning Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg
Michael Pedersen, Næsbyholmvej 11, 3. sal, 2700 Brønshøj

tlf. 2349 9876
tlf. 51767700
tlf. 4033 4434
tlf. 3645 5717
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
e-mail: skovgaard-biavl@c.dk

Område 02 (postnummer 2700-2769 og 2800-2939):
Sven Branner, Ved Smedebakken 7A, 2800 Kgs. Lyngby
e-mail: sven.branner@mail.dk
Tapani Ranta, Mosevangen 5, 2860 Søborg
e-mail: tapani.k.ranta@gmail.com

tlf. 2876 4595

tlf. 4587 9502
Mobilnr. 2024 9502
tlf. 6186 2408

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

tlf. 4970 3071

Område 04 (postnummer 3200-3499):
Eigil Wiwe, Nyvangsvej 19, 3540 Lynge,
e-mail: biwiwe@dbmail.dk

tlf. 4818 8095

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
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tlf. 4362 3514
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B PP
Afsender:

Thomas Skall
Støvnæs Allé 50
2400 København NV

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.
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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