
 VOKSTAVLEN 1 

 1      1         

 
Kryds i kalenderen 3  
Formandens hjørne 5 
HUSK kontingent 6 
Sommertur til Læsø 2015 7 
KABF’s Voksklub generalforsamling 10 
HbiF’s generalforsamling 11 
Julemøde 12 
Arbejdsgrupper  13 
Referater fra møder 15 
Stadepladsen 17 
Nyttige oplysninger 18 
  
  
  
  
  
        
  
         

   27. ÅRGANG       NR. 1     feb. 2015 
 
 



 VOKSTAVLEN 2 

Adresser og telefonnumre: 
KABF’s bestyrelse 

Hjemmeside: www.vokstavlen.dk 
 

Formand: 
Thomas Skall, Støvnæs Allé 50, 2400 København NV  tlf. 26 12 25 02 
E-mail: thomas@skall.dk 
 
Næstformand: 
Poul Erik Andersen, Mosebuen 36, 2820 Gentofte       tlf. 39 69 85 58 
E-mail: frydhs@email.dk 
 
Kasserer: 
Viggo Jessen, Tønnesvej 27, 2300 København S  tlf. 21 22 20 27 
Giro nummer: 602 1158.  
E-mail: ullaviggo@gmail.com 
 
Sekretær: 
Annette Andersen, Finsensvej 30, 3.tv., 2000 Frederiksberg C  tlf. 28 76 09 59 
E-mail: annette.andersen3@gmail.com 
 
Bestyrelsesmedlem: 
Ulla Fogt,  Skinderskovvej 59,  2730  Herlev  tlf. 21 77 21 71 
E-mail: ulla.fogt@gmail.com 
 
Suppleant: 
Morten Westy, Grønagervej 66, 2300 København S       tlf. 66 11 79 09 
E-mail: mortenwesty@gmail.com   
 
Kontingent for 2015 er i alt 765,- kr (KABF: 55 kr. og DBF: 710 kr.) Kontonr.:Regnr. 4424 ktonr. 
0006021158. Gironr. +1 (602-1158) 
KABF’s medlemsblad Vokstavlen udkommer 4 gange årligt. Kontakt Ulla Fogt.  
Deadline: 24.januar, 24. april, 24. juli og 24. oktober. 
 
Lokalforening: Hvidovre Biavlerforening (HBiF) 
Formand: Ammi Stein Pedersen, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre tlf. 36 77 46 77 
 
Mødeadresser: 
KABF’s Skolebigård: Bag sidste drivhus mod Åboulevarden, bag KU LIFE,  
Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C. Mødelokale KABF: KU LIFE, 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. 36 77 46 77 
Gratis udlån af 4-solds slynge:  
Peder Riis Hedegaard, Bispebjerg Parkallé 25, 2400 Kbh. NV. tlf. 35 83 54 96 
 

http://www.vokstavlen.dk/�
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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. 
 
Vintermøderne 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. 
 

Februar 

Tirsdag d. 24/02 kl. 19.30. Forsker Claus Rasmussen Phd. fortæller om 
sin forskning, herunder om brodløse bier. 

Marts 
 
Mandag d. 9/03 kl. 19.00 Hvidovre Biavlerforenings generalforsamling. 
Se s. 11. 
 
Mandag d. 9/03 kl. 19.45 KABF’s Voksklub holder ordinær 
generalforsamling på Rytterskolen, Hvidovre Kirkeplads 4, (ved Hvidovre 
Kirke) 2650 Hvidovre. Se s. 10. 

Tirsdag d. 17/03 kl. 19.30. Konsulent Asger Søgaard fra DBF fortæller 
om Honningbehandling.  

August 
 
Mandag d. 21/8 Tur til Læsø. Se s. 7. 

 
Møder i Skolebigården på KU LIFE 2015 

    
Søndag 22/02 Kl. 10.00 Rense bunde i opstablingsstader. 
Søndag 22/03 Kl. 10.00 Forårsrengøring i staderne, hvis vejret 

tillader 
Søndag 12/04 Kl. 10.00 Eftersyn 

http://www.vokstavlen.dk/�
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Søndag 26/04    Kl. 10.00        Måske første udvidelse                                                                                 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tirsdag 12/05    Kl 19.00 Første aftenmøde, herefter hver tirsdag
 aften. Dronetavler sættes i.  
 
Datoer til honningfratagning kommer i majnummeret 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Søndag 30/08 Kl 10.00 Varroabehandling     
Søndag 22/11   Kl 10.00 Varroabehandling 

 

Møder i skolebigården i Ejby 2015 
 
Lørdag 21/02 Kl. 10.00 Rense bunde i opstablingsstader. 
Lørdag 21/03 Kl. 10.00 Forårsrengøring i staderne hvis vejret til-

lader          
Lørdag 11/04 Kl. 10.00 Eftersyn 
Lørdag 25/04 Kl. 10.00 Måske første udvidelse                                                                                 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Onsdag 13/05 Kl 19.00 Første aftenmøde, herefter hver onsdag 

aften. Dronetavler sættes i.  
   
Datoer til honningfratagning kommer i majnummeret     
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Lørdag 29/08 Kl 10.00 Varroabehandling     
Lørdag 21/11 Kl 10.00 Varroabehandling 

 
Møder i skolebigården i Hvidovre 

Åbent hus i bigården. Avedøre Byvej 98, mandag aften kl. 19.00 i maj, 
juni og juli. Første gang d. 4. maj. 
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 Formandens hjørne 
 
Godt Nytår, 
 
Nu er vi lige omkring kyndelmisse, og ifølge Blichers tekst til sangen ”Det 
er så hvidt derude” er det nu den strenges, vi får se om det kommer til at 
passe, man kan jo have sin tvivl, når det ikke har været rigtig koldt endnu. 
 
Vi er igennem 4 af vinterens 6 arrangementer. Vi har hørt Egon 
Christensen fortælle om det at være ny biavler og Fatema Abdoolcarim 
fortælle om bier i samtidskunst, vi har hørt Otto Stenov fortælle om bier på 
Sri Lanka, afholdt julearrangement med honningsmagning og hørt Rune 
Havgaard Sørensen fortælle om, hvad vi får for vores kontingent. Det har 
været meget forskellige, men alle meget, meget interessante aftner, men 
der er bestemt plads til flere tilhørere. 
 
Næste arrangement er den 24. februar, hvor vi har besøg af Claus 
Rasmussen, der er forsker ved Århus Universitet. Claus vil fortælle om sin 
forskning, herunder om brodløse bier. Den 17. marts kommer Asger 
Søgård Jørgensen og fortæller om et aktuelt emne. Jeg håber, du kan finde 
tid til at deltage, og vil udnytte lejligheden til at møde andre biavlere.   
 
Inde i bladet finder du en artikel, der handler om vores sommertur til 
Læsø. Det er alletiders chance for at komme til Læsø og se de brune bier. 
Jeg er sikker på, det bliver en fantastisk tur. Det er nu, du skal give din 
endelige tilmelding.  
 
På denne tid på året kommer statistikken over medlemmer i 
lokalforeninger og dermed i hele DBF. I alt var vi i 2014 5.297 
medlemmer, heraf er de 263 fra KABF. Det er i forhold til året før 7% 
flere i DBF som helhed og hos os en vækst på 12% i forhold til 2013. 
 
Til sidst vil jeg gøre lidt reklame for 2 arrangementer, som Danmarks 
Biavlerforening afholder på samme tid, den 7. og 8. marts i Vejen 
Idrætscenter. 
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• Kursus for ”yngre” biavlere, yngre skal forstås om nye i biavlen. 
Kurset begynder om lørdagen kl. 10 og slutter kl. 16 om søndagen. 
Du kan læse mere i seneste nummer af tidskriftet og på Biavl.dk.  

• Biavlskonferencen 2015. Programmet finder du i seneste nummer af 
tidskriftet og på Biavl.dk - det ser spændende ud. Lørdag den 7. 
marts skal vi høre om markedsføring af honning, bistik og allergi, 
biernes sundhed, bestøvning og brug af honning i køkkenet, og om 
søndagen kan vi vælge mellem at høre om årets gang i bigården, om 
ekstensiv biavl (biavl med øget fokus på biernes naturlige 
egenskaber) eller om anvendelsen af biernes produkter. 
 

Skal du med til Vejen, så ring til mig, så vi kan aftale fælles transport. 
 
           /Thomas 
 
___________________________________________________________ 

 
Husk kontingent 

 
 

Hvis du vil være sikker på fortsat at modtage ”tidsskrift for biavl”, bedes 
du indbetale kontingent snarest. Girokortet findes på de sidste sider i 
bladet fra november. Kontingent er 55 kr. til KABF og 710 kr. til DBF. I 
alt 765 kr. 
 
____________________________________________________________ 
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KABF’s Sommertur 2015 

 
Et besøg på Læsø, kendt for sine brune bier og for meget, meget andet. 

 
For medlemmer af KABF med ægtefælle/samlever og børn. 

 
 
Efter mange opfordringer og overvejelser kan bestyrelsen i KABF med 
fornøjelse invitere til sommertur til Læsø. Steen Svendsen, selv biavler i 
KABF og mangeårig turleder i Dansk Vandre Laug, har atter velvilligt 
stillet sig til rådighed som turleder. Sidst førte Steen Svendsen i 2011 
KABF til eventyr på Hallands Wäderö. Steen Svendsen og bestyrelsen har 
sammen udarbejdet følgende program: 
 
Program for KABF´s 4-dages Sommertur til Læsø fredag 21. – mandag 24. 
august 2015: 
 
Fredag: Afrejse kl. 7 morgen fra Ny Ellebjerg Station via Storebælt og Fyn 
gennem Jylland til Øst-himmerland, hvor eftermiddagen byder på guidet 
besøg i Lille Vildmose (www.lillevildmose.dk) og nærliggende Mulbjerge. 
Lille Vildmose er et enestående naturområde, og FN har udpeget Lille 
Vildmose som Ramsar-område, hvorved mosen er rykket op i superligaen 
blandt verdens naturområder. Fra Mulbjerge 43 m.o.h. er der en 
enestående udsigt over Kattegat mellem Limfjordens og Mariager Fjords 
udmundinger. Ankomsten til Lille Vildmose bliver kl. godt 12, og vi 
starter med at spise selvsmurte medbragte madpakker ved Lille Vildmose 
Centeret, hvor en naturvejleder støder til for at vise os rundt i Vildmosen 
og Mulbjerge fra bus og til fods. Efter en let aftenanretning i Vildmose 
Centeret kører vi 18.30 videre nordpå gennem Aalborg over Limfjorden og 
ad Østvendsyssel til Frederikshavn, hvorfra færgen afsejler kl. 20.30. Med 
1½ times sejlads ankomst kl. ca. 22.15 til vandrehjem i Vesterø Havn på 
Læsø.  
Lørdag og søndag: Besøge Læsøs seværdigheder, eksempelvis 
Saltsyderiet, 4 timers tur på Rønnerne i hestevogn, Museumsgården, 
klitområdet Danzigmann med vandretur i klit og langs strand. Samt 
naturligvis et besøg på østøen hos en brunbiavler. Der vil sikkert også 

http://www.lillevildmose.dk/�
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blive lejlighed til et par timers færden udenfor program på egen hånd. 
Lørdag og søndag aften middag på vandrehjemmet i fælles muntert 
selskab. 
Mandag: Efter morgenmad og smurt medtaget madpakke forlader vi Læsø 
med afsejling kl. 9.40 og ankomst kl. 11.10 Frederikshavn. Kl. ca. 13.45 
ankommer vi til Mols Bjerge, hvor den medbragte frokostmadpakke og en 
vandretur under Steens vinger venter, inden turen rinder ud med 
hjemkørsel ned gennem Jylland og over Storebælt til København med 
ankomst kl. ca. 21. 
 
Fællespunkter: 
Minimums-/maksimumsdeltagerantal er 30/50. Udrejse fredag morgen d. 
21. august kl.7.00 præcis fra Ny Ellebjerg Station. Seneste mødetid er kl. 
06.45. Hjemkomst mandag aften d. 24. august kl. ca. 21 til Ny Ellebjerg 
Station. 
Transport i egen bus med chauffør, der følger os under hele turen. 
Færge Frederikshavn – Læsø t/r. 
Tre overnatninger inkl. linned og håndklæde på dobbeltværelse på 
vandrehjem på Læsø. 
Morgen-, frokost og aftensmåltid er inkl. fra fredag aften til mandag 
frokost. Guidet rundtur i Lille Vildmose og Mulbjerge med naturvejleder. 
Turledelse af Steen Svendsen på Læsø og i Mols Bjerge. 
 
Nogle praktiske informationer: 
Læsø vandrerhjem er base fra fredag sen aften til mandag morgen. På 
vandrerhjemmet serveres morgenmad og aftensmad, og vi smører selv en 
frokostpakke til turene lør-, søn- og mandag. Vand/kaffe til termoflaske 
koger man selv i gæstekøkkenet. Og efter dagens oplevelser spiser vi et 
måltid varmt mad på vandrerhjemmet. Du skal ikke have personligt 
vandrekort, turlederen sørger for et gruppevandrekort. Vi har lidt med til 
aftenhyggen, kaffe o.l. 
Specielle ønsker om vegetarmad kan efterkommes, hvis besked herom 
gives ved tilmelding. 
Medbring: Dagtursrygsæk eller rummelig taske, personligt udstyr inkl. 
vind- og vandtæt tøj, badetøj, gode vandresko, skiftesko, håndklæde, 
toiletsager, siddeunderlag, bislør. Vandflaske, termoflaske, 
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kaffepulver/tebreve til turene. Gerne fotoapparat, kikkert, flora, fauna, 
vandrestok.  
Indkvartering/overnatning på dobbeltværelse med sengetøj er inkl. Der 
findes på vandrerhjemmet et meget begrænset antal enkeltværelser. 
Enkeltværelse bestilles ved tilmeldingen og koster et tillæg til turen. 
 
Deltagerpris er kr. 3.500 pr. person beregnet ved 32 deltagere. Børn betaler 
samme pris som voksne. Ved deltagerantal større end 32 nedsættes 
deltagerprisen forholdsmæssigt.  
 
Tilmelding senest søndag 1. marts til kasserer Viggo Jessen på mail 
ullaviggo@gmail.com. 
Ved tilmeldingen betales et depositum på kr. 1.750 pr. deltager. 
Restbeløbet kr. 1.750 indbetales sammesteds senest 1. august.  Reg.nr. 
4424. Kontonr. 000 602 1158. Oplys ved tilmeldingen navn og adresse 
samt antal barn/voksen/pensionist på samtlige deltagere, tak.   
OBS: Betaling af depositum anses for bindende tilmelding.  
  
Ret til ændringer i programmet forbeholdes. 
På vegne af bestyrelsen Steen Svendsen/Poul Erik Andersen, til hvem evt. 
spørgsmål også rettes på mobil 23 71 19 65 (Steen) eller 61 68 39 36 (Poul 
Erik).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    

mailto:ullaviggo@gmail.com�
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KABF’s VOKSKLUB 
 
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i KABF`s Voksklub 
mandag den 9. marts 2015, kl. 19.45 på Rytterskolen, Hvidovre Kirkeplads 
4, (ved Hvidovre Kirke), 2650 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 23. februar 2015. 
 
Jonathan Edwards (voksklubbens formand) 
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Hvidovre Biavlerforening 

 

  ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 

Mandag d. 9. marts 2015 kl. 19.00 
 
Rytterskolen,  
Hvidovre Kirkeplads 4 (v/ Hvidovre Kirke) 
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) Viggo Olsen (revisor) 
 
 6)   Fremtidige aktiviteter  
 7)   Eventuelt. 
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Julemøde 
 

Den 2. december holdt vi julehygge møde med honningsmagning. Igen i år 
var der smagning og bedømmelse af både fast og flydende honning, som 
alle kunne smage og bedømme. 
 
Herunder er top 3 listen over de bedste honninger for 2014 
 

Fast honning: 1 Poul Termansen 
                        2 Robin Kastrup 
                        3 Poul Erik Andersen 

 
Flydende honning: 
                        1 Ørstedparkens Bigård 
                        2 Lars Falk Petersen 
                        3 Morten Westy  

Et billede fra mødet 
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Kære Biavler  
Det er nu, du har chancen for at sprede lidt glæde i din lokale 
biavlerforening. Hvis du har en portion tid og energi, du ikke rigtig får 
udnyttet på fornuftig vis, så slå til og vær med til sammen med 4-5 andre 
venlige biavlere at arrangere foreningens sommerfest. Ejby skolebigård 
plejer at lægge hus og grund til dette årlige tilbagevendende hyggelige 
arrangement, men der kunne sagtens være andre ideer til, hvor og hvordan 
vi skal mødes, så vi kan få fortalt vores bi-historier blandt ligesindede. 
Tøv ikke, - hvis du har lyst til at være med til at planlægge næste års 
sommerfest så send en mail til annette.andersen3@gmail.com, så sørger 
jeg for yderligere oplysninger og kontakt. 
 
Mvh Annette Andersen      
 

 
 

 
Efterlysning af engagerede medlemmer. 

Kunne du tænke dig at være med til at planlægge og arrangere aktiviteter i 
vinterhalvåret for medlemmerne af vores forening? 
I mange år har vi i foreningen afholdt 4-6 foredrag med en eller anden 
tilknytning til bier, honning, bestøvning etc. 
Skal vi blive ved med det? Skal vi gøre det anderledes? Hvad kunne være 
interessant? Har du lyst til at gøre en indsats og blive medlem af 
arbejdsgruppen om vinterarrangementer, så kontakt Thomas Skall på 
telefon 26 12 25 02 eller mail til ham på thomas@skall.dk 

 
 
 
 
 

 

mailto:annette.andersen3@gmail.com�
mailto:thomas@skall.dk�
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Referater fra bestyrelsesmøder 

 
Efter medlemmernes ønske er referater fra bestyrelsesmøder samt 
generalforsamlinger lagt ud på hjemmesiden www.vokstavlen.dk, under 
fanen ‘Vokstavlen’. 
Da dette kun er for medlemmer, er siden beskyttet med et brugernavn og 
en adgangskode som er følgende: 
 
Brugernavn: kabf 
Adgangskode: medlem 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 
__________________________________________________________ 
 
Ammi har sendt et udklip med et godt råd fra TfB 1965 

 
 

http://www.vokstavlen.dk/�
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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 
 
• Hovedkontor 
Struergade 24 
DK-2630 Tåstrup 
Telefon +45 43 71 17 77 
Telefax +45 43 71 36 16 
www.garfors.dk 

 

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              

dyr 
• 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 
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STADEPLADSEN 
 

Bier på 12x10 tavler sælges. 
  
Honningproduktionen blev for stor igen i år, så derfor sælger jeg nogle af 
mine bifamilier. 
Bierne sidder på vokstavler fra VOX-klubben, så for en nystartet biavler 
vil det dermed være let af komme direkte ind i denne klub. 
  
Bierne sælges til markedspris, når temperaturen tillader det. 
Familierne er behandlet med myresyre i august 2014 og med oxalsyre i 
december 2014! 
  
Kontakt Jarl Korremann på mail: jarl.korremann@mail.dk eller  
tlf 30 64 42 22 
 
 
Bifamilier - 12x10 - sælges til foråret. 
Stein Pedersen  tlf. 36 77 46 77 
____________________________________________________________ 

Jeg sælger mine bistader samt bi familier da jeg pga travlhed i 2015 vil få 
svært ved at passe dem. 

Det drejer sig om følgende, som er til salg:  

Trugstade:  flot træbistade  fremstillet i  massiv træ (12*10 ) med 
aluminiumstag , dronning fra 2013   
Trugstade:  fremstillet i  træ og plast (12*10), dronning fra 2013 
Trugstade:  fremstillet i  træ (12*10 ) med aluminiumstag , dronning fra 
2012 
Trugstade: flot træbistade  fremstillet i  træ og aluminium (12*10 ) med 
aluminiumstag , dronning fra 2014   Trugstade: flot træbistade  fremstillet i 
 massiv træ (LS) med aluminiumstag , dronning fra 2014   
 
Kontakt : Olla  tlf. 71 47 75 14 
 

mailto:jarl.korremann@mail.dk�
tel:71%2047%2075%2014�
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Nyttige oplysninger: 
 

KABF’s Voksklub: 
Bankkonto: Nordea 2131-6264263547 

 
Formand: Jonathan Edwards, Hvidager 48, 2620 Albertslund   
Tlf. 43 62 35 14 
E-mail: jonathan.edwards@privat.dk 
 
Kasserer: Stein Pedersen, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre             
Tlf. 36 77 46 77 
E-mail: ammistein@gmail.com. 
 
Best.medlem: Michael Lundborg, Avedøregårdsvej 78, 2650 Hvidovre 
Tlf. 36 78 20 09 
E-mail: lundborg@post11.tele.dk 
 
Suppleant: Lars Bendsen, Isterødvej 4, 2650 Hvidovre     
Tlf. 36 77 18 98 

 
 

VOXklubben (tillader oxalsyre) 
Bankkonto: Nordjyske Bank 9033 0000443360 

 
Kontingent 30 kr.  
 
Formand: Jens Hee Lindhardt, Carl Danfeldts Allé 14, 2610 Rødovre. 
Tlf. 44 94 59 41,  Mobil   25 85 37 41 
E-mail: lind-hardt@hotmail.com 
 
Kasserer: Gunnar Ytting, Skovmarken 6B, 2770 Kastrup   
Tlf. 32 50 25 64 
E-mail: gunnar.ytting@gmail.com 
 

 

mailto:jonathan.edwards@privat.dk�
mailto:lind-hardt@hotmail.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. 23 49 98 76  
Robin Kastrup, Gåsebæksvej 13, 2500 Valby     Tlf. 51 76 77 00 
Henning Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg  Tlf. 36 45 57 17 
 
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):  
Sven Branner, Ved Smedebakken 7A, 2800 Kgs. Lyngby   Tlf. 45 87 95 02  
email: sven.branner@mail.dk   Mobilnr. 20 24 95 02 
    
 
Område 02 (postnummer 2700-2769 og 2800-2939):  
Sven Branner, Ved Smedebakken 7A, 2800 Kgs. Lyngby   Tlf. 45 87 95 02  
email: sven.branner@mail.dk  Mobilnr. 20 24 95 02   
                                                                      
Tapani Ranta, Mosevangen 5, 2860 Søborg  Tlf. 61 86 24 08 
email: tapani.k.ranta@gmail.com 
 
 
Område 03 (postnummer 2940-3199):  
Nicolaj Wium, Toftemosevej 41, 3100 Hornbæk,   Tlf. 49 70 30 71  
email: 
  

nicolaj@hyldehuset.dk 

 
Område 04 (postnummer 3200-3499):  
Eigil Wiwe, Nyvangsvej 19, 3540 Lynge,   Tlf. 48 18 80 95  
email: biwiwe@dbmail.dk 
 
 
 
Område 05 (postnummer 3500-3699):  
Henrik Jensen, Bonderupvej 10A, Oppe Sundby, 3600 Frederiksværk  Mobilnr. 20 23 60 76 
 
Varroainstruktører: 
Formidler viden om varroa og koordinerer bekæmpelsen i vort område. 
 
Jonathan Edwards, 2620 Albertslund, jonathan.edwards@privat.dk   Tlf. 43 62 35 14 
 
 
 

mailto:tapani.k.ranta@gmail.com�
mailto:biwiwe@dbmail.dk�
mailto:jonathan.edwards@privat.dk�


 VOKSTAVLEN 20 

 
 

  

 

  

  

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. 
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