
 VOKSTAVLEN 1 

111  1      1         

 

 

 

Praktiske oplysninger 2 

KABF’s bestyrelse 3 

Kryds i kalenderen 4 

Formandens hjørne 7 

Foreningsudflugt 10 

HbiF’s generalforsamling 11 

KABF’s Voksklub generalforsamling 11 

KABF’s Voksklubs forårssmeltning 12 

Debatoplæg om oxalsyre 13 

Indlæg om flytning af bier 15 

Stadepladsen 17 

Nyttige oplysninger 18 

Bikyndige synsmænd 19  

  

  

  

  

33. ÅRGANG   NR. 2  Maj 2021 
 

 



 VOKSTAVLEN 2 

Praktiske oplysninger 
 

 

Referater fra bestyrelsesmøder 

Efter medlemmernes ønske er referater fra bestyrelsesmøder samt generalforsamlinger lagt ud på 

hjemmesiden www.vokstavlen.dk, under fanen ‘Vokstavlen’. 

 

                                            

Medlemsoplysninger 

I KABF ønsker vi at opdatere medlemsoplysningerne, så er du flyttet, har fået nyt telefonnummer 

eller ny emailadresse, så kontakt Niels på niels.b.max@gmail.com. Du kan også benytte linket på 

medlemssiden på biavl.dk.  

Tak for hjælpen. 

 

Husk kontingent 

Kontingent for 2020 er 80 kr. til KABF og 710 kr. til DBF. I alt 790 kr.  

DBF sørger for automatisk opkrævning, hvis man både er DBF-medlem og KABF-medlem og 

tilmeldt betalingsservice. 

Er man alene medlem af KABF, bedes man indbetale kontingentet til foreningens bankkonto: 

Danske Bank: registreringsnummer 4424,  kontonummer 0006021158. 

  

Vokstavlen 

KABF’s medlemsblad udkommer 4 gange årligt. Kontakt Ulla Fogt på ulla.fogt@gmail.com. 

Deadlines: 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 SCIENCE,  

Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C. Mødelokale KABF: KU SCIENCE, Auditorium  

A 2-84.-11, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C. 

HBiF’s Skolebigård: Byvej 98, (Ca. 200 m vest for Byvej) 2650 Hvidovre. 

KABF/Ejby: Mosetoften 35, 2600 Glostrup. 

Tårnby-Bi: Tømmerupvej 34, 2770 Kastrup. 

Gratis udlån af honningpresse og 4-solds slynge. Tilbehør til slynge: skrællebakke, 
skrællekniv og dobbeltsi. Tilbehør til pressen: dobbeltsi. 

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 

E-mail: peder@riis-hedegaard.dk.                                                              Tlf. 22 80 23 06 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vokstavlen.dk/
mailto:niels.b.max@gmail.com
mailto:peder@riis-hedegaard.dk
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Adresser og telefonnumre: 

KABF’s bestyrelse 

 

Formand: 

Thomas Skall, Philip de Langes Allé 7A st. tv.,  

1435 København K  tlf. 26 12 25 02 

E-mail: thomas@skall.dk 

Tlf. 26 12 25 02 

 

Næstformand: 

Egon Lund Christensen, Tagensvej 252, 2.th., 

2400 København NV  tlf. 20 81 47 14 

E-mail: egon.lund.chr@gmail.com 

Tlf. 20 81 47 14 

 

Kasserer: 

Niels Bülow Max, Slusevej 47, 2300 København S  tlf. 30 29 40 85 

E-mail: niels.b.max@gmail.com 

Tlf. 30 29 40 85 

 

Bestyrelsesmedlem: 

Poul Erik Andersen, Mosebuen 36, 2820 Gentofte       tlf. 39 69 85 58 

E-mail: frydhs@email.dk 

Tlf. 39 69 85 58 

 

 

 

Bestyrelsesmedlem: 

Ole Iversen, Einarsvej 16, 2800 Kgs. Lyngby 

E-mail: oi@znapit.com 

Tlf.: 31 34 14 00 

 

 

 

 

Suppleant: 

Rikke Højer Pedersen, Præstebakken 15, 2610 Rødovre 

E-mail: rikke.hoejer.pedersen@gmail.com 

Tlf. 21 27 81 31 
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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. 

Vi afpasser aktiviteterne i skolebigårdene med de til enhver tid gældende 

restriktioner pga. Covid-19. Bestyrelsen vil derfor orientere på vores 

Facebookside om, hvordan de enkelte aktiviteter gennemføres. Bliv derfor 

medlem på Facebook ved at bede om adgang til gruppen ”Københavns 

Biavlerforening”. 
 

 

Maj 

 

For medlemmer af KABF’s Voksklub. 

Bihuset i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning i uge 20. 

Der er indssamling af tavler og voks Mandag den 17. maj 2021 mellem 

kl. 19.00 og kl. 20.00.  

Aflevering af vokstavler og voks til fælleskørsel til Bihuset ved 

HBiF’s Bigård, Byvej 98, Avedøre. 

Se s. 12. 

 

 

Juni 

 
Mandag d. 14. juni 2021 kl. 19.30 Hvidovre Biavlerforening holder 

Generalforsamling. Se s. 11. 

 

 

Mandag d. 14. juni 2021 kl. 20.00 KABF’s Voksklub holder ordinær 

generalforsamling ved HbiF’s skolebigård, Byvej 98, 2650 Hvidovre. Se s. 

11. 
 

 

August 

 
Foreningsudflugt lørdag 28. august 2021. Se s. 10. 

 

http://www.vokstavlen.dk/
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Møder i Skolebigården på KU SCIENCE 2021 

 
Datoer er ændrede fra august og året ud i forhold til tidligere optrykt kalender. 

 

 

Tirsdag d. 4/5 kl. 19.00   Første aftenmøde. Herefter hver tirsdag aften. 

 

Tirsdag d. 6/7 kl. 19.00   Klargøring til honningfratagning. 

 

Søndag d. 11/7 kl. 10.00   Honningfratagning. 

 

Tirsdag d. 10/8 kl. 19.00   Klargøring til honningfratagning. 

 

Søndag d. 15/8 kl. 10.00   Honningfratagning og fodring. 

 

Søndag d. 22/8 kl. 10.00   Varroabehandling (myresyre). Prøv 

  myresyrebehandling i praksis i bigården. 

 

Søndag d. 29/8 kl. 10.00  Udlevering af oxalsyre. 

Medlemmer kan få oxalsyre til max 10 

bifamilier. 

Bestil senest søndag 22. august. 

 Send en mail med navn og antal familier til  

 oxalsyre.life@gmail.com 

 

Søndag d. 21/11 kl. 10.00   Varroabehandling og udlevering af oxalsyre. 

Medlemmer kan få oxalsyre til max 10 

bifamilier.  

 Bestil senest søndag 14. november. 

 Send en mail med navn og antal familier til  

 oxalsyre.life@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:oxalsyre.life@gmail.com
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Møder i Skolebigården i Ejby 2021 

 
Datoer er ændrede fra august og året ud i forhold til tidligere optrykt kalender. 

 
Onsdag d. 5/5 kl. 19.00  Første aftenmøde. Herefter hver onsdag aften. 

 

Onsdag d. 7/7 kl. 19.00  Klargøring til honningfratagning. 

 

Lørdag d. 10/7 kl. 10.00  Honningfratagning. 

 

Onsdag d. 11/8 kl. 19.00  Klargøring til honningfratagning. 

 

Lørdag d. 14/8 kl. 10.00  Honningfratagning og fodring. 

 

Lørdag d. 21/8 kl. 10.00  Varroabehandling (myresyre). Instruktion i 

      behandling med myresyre. 

 

Lørdag d. 28/8 kl.10.00   Udlevering af oxalsyre. 

Medlemmer kan få oxalsyre til max 10   

bifamilier. 

 Bestil senest søndag 22. august. 

 Send en mail med navn og antal familier til 

 oxalsyre.ejby@gmail.com 

 

Lørdag d. 20/11 kl. 10.00 Varroabehandling og udlevering af oxalsyre. 

Medlemmer kan få oxalsyre til max 10   

bifamilier. 

 Bestil senest søndag 14. november.  

 Send en mail med navn og antal familier til  

 oxalsyre.ejby@gmail.com 

 
 

Møder i Skolebigården i Hvidovre 2021 

 
Møder i skolebigården i Hvidovre begynder den 3. maj. 

 
Åbent hus i bigården, når forholdene tillader det - mandag aften kl. 19.00. 

mailto:oxalsyre.ejby@gmail.com
mailto:oxalsyre.ejby@gmail.com
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FORMANDENS HJØRNE 
 
 

Det er forår. Også i den grad. Det er helt vidunderligt at være i gang igen 

oven på en – synes jeg – ekstraordinær trist vinter. 

Nu gælder det om at få udvidet, så vi undgår pladsmangel og dermed 

sværming. Mælkebøtterne blomstrer nu – så siger man,  der skal en 

udvidelse til. 

 

Sidste år blev vores begynderkursus ikke til noget. Der var mange 

tilmeldte sidste år, og mange har derfor med spænding ventet på, om 

kurset i år blev til noget. Og det gør det! I alt var der 95 på listen til dette 

års første kursusdag – den 20. april. Kurset foregår virtuelt over Zoom som 

Danmarks Biavlerforening har købt licenser til, således at 

lokalforeningerne kan gå virtuelt. 

 

Vi håber, at de nye kursister og vores undervisere, Morten Westy og Birthe 

Samuelsen finder sig til rette i det virtuelle miljø – Men mon ikke? Der er 

jo sket en fantastisk udvikling indenfor systemerne til at holde store 

virtuelle møder. Vi tilpasser os. Vi mangler at fordele kursisterne på 

skolebigårdene – dem er der jo 4 af, idet vi har de to i København, den ved 

KU Science, den i Ejby, vi har Hvidovre Biavlerforenings skolebigård og 

vi har Amager Biavlerforenings skolebigård på Tømmerupvej. Vi kan 

derfor dække de første 4 dage i ugen med undervisning i skolebigårdene. 

Kursisterne har i år praktisk undervisning i skolebigården i ugerne 20 til 

23. 

 

Vi siger velkommen til alle nye kursister. Vi håber meget, I vil støtte op 

om foreningens arbejde med at sikre undervisning af nye biavlere og med 

at udbrede kendskabet til bier og den gode danske honning mv., og vi 

glæder os til at se jer til medlemsaftnerne – når I er færdige med kurset.  

 

Forrige år etablerede vi en ordning med skiftende skolebigårdsledere i 

skolebigårdene i Ejby og på Science. Vi gentager ordningen i år. Vi har i 

bestyrelsen igen involveret en række medlemmer og er ved at have 

sammensat et par hold, hvor man hver især tegner sig for ca. 3 aftner, hvor 

man sammen med et par stykker mere afholder medlemsaftenerne. Vi 

fornemmer igen i år en stærk opbakning blandt alle til, at vi holder fast i 
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disse medlemsaftner, hvor vi på ugedagen holder bigården åben fra kl. 

19:00 sæsonen igennem.  

 

For os, der ikke er på kursus, begynder medlemsaftnerne i uge 18, og det 

er kl. 19:00 alle steder. 

 

Bestyrelsen har for ca. 4 år siden besluttet at gøre det meget tydeligt, at vi 

som forening støtter op om DBF's anbefaling for bekæmpelse af 

varroamiden. Det gør vi bl.a. ved, at vi i august i skolebigårdene på 

Science og i Ejby demonstrerer, hvordan man anvender myresyre i 

staderne. Det gør vi lige efter honning-fratagning og den første fodring.  

 

Traditionelt har man i KABF behandlet med oxalsyredrypning både i 

august og i november. Derfor har foreningen blandet og udleveret oxalsyre 

både i august og i november. Det vil man også kunne i år – se kryds i 

kalenderen.  

 

I dette nummer af bladet har vi trykt et indlæg, som vi har fået fra vort 

mangeårige medlem Jarl Korremann. Jarl har som kyndig biavler hjulpet 

en anden biavler, der har oplevet bidød formentlig grundet Akut 

Biparalyse virus (ABPV). Jarl mener, at sammenhængen, til at undlade 

myresyrebehandling og i stedet dryppe med oxalsyre, er årsagen. Det kan 

godt være, Jarl har ret, men jeg må sige, at vi har oplevet rigtig mange 

tilfælde af denne virus i denne og i sidste sæson, og jeg har også skrevet 

om det her i ”hjørnet”. Især i  Københavns-området og på vest- og 

sydsjælland var bidøden pga ABPV stor. Og i år har jeg igen hørt om 

rigtig mange tilfælde. Jeg kan sige, at det også har ramt, hvor man har 

behandlet lige efter bogen – med myresyre i august. Jeg ved, at både DBF 

og Per Kryger er opmærksomme på, at der har været disse mange tilfælde i 

Københavns-området, og at der med spænding ses frem til resultatet af 

denne vinters tabsundersøgelse. 

 

For yderligere at tydeliggøre, at vi følger anbefalingerne for 

varroabekæmpelse, bliver 2021 det sidste år, man vil kunne hente 

færdigblandet oxalsyre i august. Fremover vil vi kun udlevere 

oxalsyreblandingen i november – til behandling af bierne i slutningen af 

året, når bierne er yngelfrie, eller næsten uden yngel. 
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Vi har fået endnu et indlæg fra et medlem. A. C. Rajczik Jensen skriver 

om, at bier skal synes ved flytning fx i forbindelse med køb og salg. Det er 

sælger, der har pligten til at sørge for, at bierne er synede. Tak til A. C. 

Rajczik Jensen for at dele sine oplevelser med os. Og vi kan selvfølgelig 

kun opfordre alle til at huske at følge lovgivningen. 

 

Apropos lovgivning. Den 21. april trådte EU’s nye Dyresundhedslov i 

kraft. Det betyder, at det fra nu af ikke længere en frivillig sag at registrere 

vores bigård i det Centrale Bigårdsregister. Nu er det obligatorisk. Det er 

nu heller ikke svært. Det er bare at gå ind med sin Nem-id og oprette en 

bigård. Det er lidt omstændeligt, når det gælder køb/salg og flytninger, 

men det lader sig gøre. Vi kan kun opfordre til, at alle overholder reglerne, 

så vi kan få et register, der kan bruges effektivt ved sygdomsudbrud. Hvis 

du har problemer med systemet, så tøv ikke med at kontakte 

landbrugsstyrelsen, som står for systemet. De har telefonnummer 

33958000 eller mailadressen bevaringsudvalgetlbst.dk 

 

Vi har gennem årene mærket en usikkerhed, ikke mindst hos de nye 

kursister, når talen kommer ind på, hvordan man skal forholde sig til 

voksklubber. Vi har derfor for et par år siden skrevet en selvstændig lille 

artikel om mulighederne. Den kan du finde på vores hjemmeside 

vokstavlen.dk i det blad, vi udsendte som nummer 4 i 2019. Men som det 

vil være klart, når du læser den, er materielforhandlernes Grønne pulje der 

hvor du med stor sandsynlighed ender. Det er den mulighed, jeg har valgt, 

og det er det valg, bestyrelsen har truffet for skolebigårdene i Ejby og på 

Frederiksberg, og det er i øvrigt også der, Amager Biavlerforening får sin 

voks fra. Det ser vi som et godt valg. Det gør det let at købe og sælge bier 

og bimateriel, og alle undersøgelser siger, at voksen i den Grønne pulje er 

ren og fin.  

Vi har set, at nogle nye biavlere fejlagtigt ser voksklubberne som en 

mulighed for at få transporteret sine rammer til smelt og vask. Transport er 

ikke klubbernes formål, der skal tænkes i andre baner. Så hvis nu du har 

svært ved at komme til en materielforhandler med dine rammer, så slå dig 

sammen med en bi-ven – når du til efteråret skal have vasket rammer.  

Bi-venner finder du i skolebigården - endnu en god grund til at støtte op 

om fællesskabet i bigårdene. Vi åbner i skolebigårdenes medlemsaftner for 

”gamle” medlemmer i uge 18 – på de sædvanlige ugedage kl. 19:00 – Vi 

skal overholde Corona-restriktionerne – primært er det den gode afstand, 
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vi vil være udfordret på – når bierne gennemgås – men vi må alle være 

opmærksomme på at overholde reglerne. 

 

Har du for øvrigt fundet Facebook-gruppen Københavns Biavlerforening? 

Prøv at finde den og søg om optagelse. Og brug gerne dette forum til 

styrkelse af fællesskabet i forening. 

 

Den 17. april var der generalforsamling i DBF. Der blev valgt en ny 

bestyrelse, herunder blev jeg valgt som ordinært medlem, og Arne 

Henriksen blev genvalgt som formand. Se biavl.dk for yderligere 

information. 

 

Endnu engang: velkommen til alle jer, der begyndte på kurset den 20. april 

og velkommen til medlemsaftnerne i skolebigårdene fra maj (uge 24), når 

kurset slutter.   

 

Jeg ønsker jer alle en god sæson 2021. 

  

Thomas Skall 
 

 

 

 

Foreningsudflugt til Fyn lørdag 28. august 2021. 
 

Hvis omstændighederne/myndigheder tillader det, arrangerer foreningen 

for sine medlemmer med ledsager en heldags sensommertur/udflugt til Fyn 

eller Sydsjælland lørdag 28. august 2021. Turens budget vil ligge omkring 

kr. 400/person, der dækker kørsel t/r, et biavlsrelateret indslag om 

formiddagen, frokost og om eftermiddagen et seværdighedsbesøg med 

eftermiddagskaffe. Endeligt program for turen udsendes på mail til 

samtlige medlemmer primo juli og bekendtgøres ligeledes i ”Vokstavlen” 

for august. 

Lad udflugten markere afslutningen på en forhåbentlig oplevelsesrig 

sommer i din bigård - reserver lørdagen 28. august i din kalender! 

 

På bestyrelsens vegne 

Poul Erik Andersen. 
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Generalforsamling i Hvidovre Biavlerforening 
 

                     Mandag d. 14. juni kl. 19.30 i Bigården, Byvej 98.  

 

Dagsorden:  

                      1) Valg af dirigent 

                      2) Beretning 

                      3) Regnskab   

                      4) Fastsættelse af kontingent 

                      5) Indkomne forslag fra medlemmer 

                      6) Valg  

                      7) Fremtidige aktiviteter i HBiF 

                      8) Eventuelt. 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være 

formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

I sagens natur er alle jo på valg, grundet den aflyste generalforsamling i 

fjor, så vi tage hele turen i år.  

 

Ammi Stein Pedersen 

 

 

 

KABF’s VOKSKLUB 
 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i KABFs Voksklub 

mandag den 14. juni 2021, kl. 20.00 ved HbiF’s skolebigård, Byvej 98, 

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 1. juni 2021. 
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Det er aftalt at skifte bank, så der skal ændres i vedtægterne. Følgende er 

foreslået:                         

§1: KABF’s Voksklub har til formål at give medlemmerne og 

medlemmer af biavlerforeninger under Danmarks Biavlerforening i 

klubbens område mulighed for at få tavlevoks, der er fri for pesticider, dvs. 

at medlemmerne får klubbens voks retur som valset voks.                                        

§1 tilføjes: Foreningen forpligtes ved sin underskrift af 

bestyrelsesformand og et bestyrelsesmedlem i forening. Bestyrelsen kan 

godkende, at formand og et bestyrelsesmedlem      kan råde over Dankort 

og Netbank til foreningens bankkonti hver for sig. 

§ 2: omhandler medlemsskab og tilføjes: Stemmeret opnås efter 3 

måneders medlemskab. 

 

Voksklubbens bestyrelse. 
 

 

 

 

KABFs Voksklub. Forårssmeltning 2021 
 

Bihuset i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning i uge 20. 

 

Indsamling af tavler og voks foregår ved HBiF’s bigård på Byvej 98, 

Hvidovre mandag d. 17. maj 2021 mellem kl.19:00 og kl.20:00. 

 

Heino vil gerne have, at vi pakker vores rammer på den måde, som 

fremgår af Bihusets hjemmeside, eller gå ind på www.YouTube.com og 

søg:`Sådan pakker du dine rammer til Bihuset.´ 

 

Husk! Der skal være en vandfast navneseddel som bindes indvendig på 

rammerne og en udvendig på poserne med navn, adresse og KABF 

voksklubmedlemsnummer på begge sedler. 

 

Jonathan Edwards. 

 

Det skal lige præciseres, at man skal være medlem af klubben 
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Debatoplæg om ”Behandling af Bier for Varroa i august” 
 

Som en del af en kyndig biavlers arbejde indgår at syne bier og rådgive 

andre biavlere. 

 

Dette lille indlæg er skrevet for at gøre opmærksom på den 

uhensigtmæssig brug af oxalsyre i august, som KABf bestyrelse 

understøtter ved at uddele oxalsyre på dette tidspunkt. 

 

Oxalsyre er udmærket til at behandle bier på det tidspunkt, hvor der ingen 

yngel er i en bifamilie, altså i december. Begrundelsen for, at man ikke 

skal bruge oxal i august, er, at oxalsyren ikke kan komme gennem 

forseglingen af ynglen og derfor ikke fjerner miderne på ynglen. 

 

Myresyre kan til gengæld godt gennemtrænge forseglingen, hvorfor denne 

syre anbefales brugt i august/september. 

 

Alligevel deler vores bestyrelse oxalsyre ud i august, hvor der en meget 

yngel i bifamilien! 
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Jeg er nu igen stødt på en biavler, der tror, at denne oxalsyre behandling er 

ok i august, og derfor ikke behandler med myresyre i august. Resultatet er 

en død familie på 100 døde bier plus en død dronning her i foråret. Typisk 

”Akut Paralyse virus” på grund af for mange varroamider, hvilket også 

fremgik af et kik på antallet af mider i bunden af stadet. 

 

Varroa.dk er et udmærket sted at finde viden om dette emne. 

 

Så hermed en opfordring til ikke at bruge oxalsyre i august og til 

bestyrelsen om ikke at uddele oxalsyre ud i august/september! 

 

Jarl Korremann 
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Køb aldrig ny bifamilie uden sundhedsattest. 
 

I foråret 2020 var jeg i en forfærdelig situation. Året forinden havde jeg 

indvintret tre bifamilier. Det følgende forår måtte jeg konstatere, at en 

familie var gået til i løbet af vinteren, en anden var dronningeløs, og en 

tredje havde valgt en arbejder som dronning.  

Jeg var nu i den situation, at jeg skulle anskaffe mindst to nye familier. 

Imidlertid var jeg for sent ude, det lokale marked var total tomt for salg af 

bifamilier.  

Heldigvis fandt jeg en bifamilie i Den Blå Avis. Den følgende dag 

afhentede jeg en familie, som tilmed var billig (1000 kr.). Jeg glemte bare 

en ting! Nemlig sundhedsattesten.  

Men ak! Vel installeret kunne jeg ca. 8 dage efter konstatere, at familien 

havde haft travlt med at udrense kalkyngel, såvel vegetativ som sporer.  

(Se photo) jeg fjernede den udrensede kalkyngel for blot at konstatere, at 

der fire dage efter lå næsten lige så mange igen.  

Jeg kontakter herefter bisygdomsinspektør Sven Branner, som kunne 

bekræfte, at familien var voldsomt inficeret med kalkyngel. Såvel 

vegetativ som sporer.  

Mild form for kalkyngel kan i nogen tilfælde afhjælpes ved udskiftning af 

dronningen. Men har de først dannet sporer, har man dem for tid og 

evighed, idet ingen tilgængelige desinficerende midler er i stand til at 

ødelægge sporerne.  

Skaden var sket. Så jeg lod familien være. Høstede ca.10 kg. honning i 

august. Aflivede derefter familien. Har endnu ikke besluttet, hvad jeg vil 

gøre med stadet.  

Se vedlagte photoes. Billedet med kalkyngel i det runde plastiklåg 

illustrerer iflg. Sven Branner både vegetative og sporer (de sorte).  

 

A. C. Rajczik Jensen 
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Stadepladsen 

 
Husk, at bifamilier skal synes af en kyndig biavler inden flytning. Se evt. 

mere på biavl.dk, Regler for flytning af bier. 

_____________________________________________________ 

 
Honningglas er på lager.  

450 g. runde glas med gyldent låg. 2,95 pr stk.  Medbring kasse. 

Arne Moos 

2610 Rødovre 

Mob. 27 42 68 08.   

Mail: arne.kaj.moos@gmail.com 

Har du rammer, som trænger til reparation og/eller strammer? 

Så ring til Arne – jeg har tang,tråd og hammer 
 

 

 

 

Produktionsfamilier sælges på 12x10. 

 

Jens Lindhardt.   

Mobil 25 85 37 41. 

2610 Rødovre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:arne.kaj.moos@gmail.com
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Nyttige oplysninger 

 

KABF’s Voksklub: 

 

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: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  

Henning Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg.  Tlf. 41 39 30 52 

Morten Westy, Grønagervej 66, 2300 København S.  Tlf. 40 17 99 09 

Ole Iversen, Einarsvej 16, 2800 Kgs. Lyngby.  Tlf. 31 34 14 00 

Villy Bæk Iversen, Udbyvej 2 A, 2740 Skovlunde  Tlf. 22 74 73 45 

 

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  

e-mail: sven.branner@mail.dk.    Tlf. 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  

e-mail: sven.branner@mail.dk.  Tlf. 20 24 95 02  

 

                                                                      

Tapani Ranta, Mosevangen 5, 2860 Søborg.  Tlf. 61 86 24 08 

e-mail: tapani.k.ranta@gmail.com. 
 

 

Område 03 (postnummer 2940-3199):  

Nicolaj Wium, Toftemosevej 41, 3100 Hornbæk.   Tlf. 49 70 30 71  

e-mail: nicolaj@hyldehuset.dk. 

  

 

Område 04 (postnummer 3200-3499):  

Eigil Wiwe, Nyvangsvej 19, 3540 Lynge.  Tlf. 48 18 80 95  

e-mail: biwiwe@dbmail.dk. 
 

 

Område 05 (postnummer 3500-3699):  

Henrik Jensen, Bonderupvej 10A, Oppe Sundby, 3600 Frederiksværk.         Tlf. 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:sven.branner@mail.dk
mailto:tapani.k.ranta@gmail.com
mailto:biwiwe@dbmail.dk
mailto:jonathan.edwards@privat.dk
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B PP 

 
 
 

Afsender: Thomas Skall 
Philip de Langes Allé 

7 A st. tv., 

1435 København K 

 


