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Sidste år høstede Peter 200 kilo pollen 

på 18 stader. I flere år har Peter udviklet 

pollenfælder, og som medlem af ’Pollen

-Propolis-gruppen’ i Danmarks Biavler-

forening har Peter udviklet bunde og 

metoder til efterbehandlingen af pollen, 

for pollen kan også være en god forret-

ning: Gourmet restauranterne betaler op 

til 1000 kr. pr. kilo øko-pollen (+moms), 

og Peter har ikke svært ved at afsætte 

kvalitets pollen, som restauranter kalder 

honning kaviar. 

Superfood 

Mens honning blot er biernes brændstof, 

består pollen af alle vitaminerne fra A-

K, (overraskende også nogle B-

vitaminer, der ikke findes i planterne), 

enzymer, mineraler, proteiner, antioxi-

danter og fedt. Og fordi pollen består af 

40 pct. protein og halvdelen er aminosy-

rer, som mennesker kan optage direkte i 

kroppen, er pollen klassificeret som su-

perfood. Derudover ved man, at pollen 

indeholder nogle stoffer, som man end-

nu ikke har bestemt, men som man me-

ner, er de stoffer, der gør pollen sundt 

for mennesker. 

Inden bier og larver kan optage pollen i 

deres organismer har arbejderbierne 

givet pollenet et skud bigift og tilsat 

bakterier, så pollenet begynder at fer-

mentere og skallen rundt om pollenet 

bliver opløst, så bierne kan omsætte 

vitaminer og mineraler. 

Der har rådet uenighed om, hvorvidt det 

pollen, som vi samler i pollenfælder, og 

som bierne ikke har fermenteret, har 

nogen næringsværdi for mennesker. 

Men man mener nu, at mennesker kan 

optage 60 pct. af de næringsstoffer, der 

er i pollen. Peter Sjøgren anbefaler, at 

man opløser pollen et par timer i yougurt 

eller honning, inden man indtager det. 

Så får pollenet en mælkesyrebehandling, 

der opløser skallen om pollen-kornene. 

Sommer pollen er bedst 

Peter sælger frossen pollen direkte til 

gourmet-restauranter, der går op i konsi-

stens, farve og smag. Årets tidlige for-

årspollen har for lidt smag. Mens som-

merens pollen inddeles i klasserne 1 til 

5, og det er kun klasse fem, Peter fryser, 

renser og sælger. Tørret pollen mister, 

ifølge Peter, meget farve, meget smag 

og konsistens.  
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                    Husk vintermødet den 29. januar - det handler om fermentering.  

Ægte honning-kaviar 
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Bierne samler kilovis af pollen, lige til at høste. fortalte øko
-biavler Peter Sjøgren på det Nordsjællands Bimøde . 

Peter bruger en ’korn og bær renser’ fra www.hjemmeproduktion.dk +  en støvsuger til at 
                                                                                                                             rense pollen.  

 

En ny sæson nær-

mer sig, og de 

første har meldt 

sig til begynder-

kursus. Inden vi 

ser os om, er det 

forår, og vi skal i 

gang med at un-

dervise.  

Vi vil lave lidt om på det i år. Dels vil 

vi lægge loft over deltagerantallet, dels 

vil vi forsøge at trække kurset over 

længere tid, dvs. lokke deltagerne til at 

fortsætte henover sommeren, ikke 

hver uge, men når det passer den en-

kelte. På den måde kan vore nye biav-

lere blive super-dygtige.  

Meget snart stikker erfarne og mindre 

erfarne undervisere hovederne sam-

men for at planlægge slagets gang. 

Smid en mail, hvis du kan lide at un-

dervise, og selv ønsker at blive dygti-

gere. Så bliver du inviteret med.  

Måske vi også vil skrue et +2-kursus 

sammen, dvs. et kursus for nye biavle-

re, der har været i gang en sæson eller 

to - eller mere.   

Vi glæder os allerede  

Godt Nytår / Ole Michael 

 

 

http://www.hjemmeproduktion.dk
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Formand:  Ole Michael Jensen, Enghave 21C, 2960 Rung-

sted  kyst,  tlf.: 45 57 16 59  olemichjensen@gmail.com 

Kasserer: Mogens Snog, Gormsvej 8, 2960 Rungsted 

Kyst. 31764588.   mogens.snog@gmail.com - Bank: 1329 

0290 051747.   

Øvrig bestyrelse:  Jens Blume Larsen: 61 69 49 95,  Hans 

Kjærgaard: 21 18 74 07,  Kirsten Wielandt: 49 13 21 17  

Suppleanter:  Robbie  Jørgensen 31 21 10 32,  

Ella Stubben 48 28 01 45, 29 27 31 95 

  

Kyndige biavlere: (Kyndige biavlere kan syne bifamilier 

og udstede sundhedsattester i forbindelse med flytning. Kun bifamilier, der er synet må flyttes til en anden bigård) : 

Bjarne Sørensen (49 14 74 19,  91 33 35 30 / pernilleogbjarne@privat.dk ), Peter Hørning  (48 18 88 90 /  pe-

ter.gabriela@mail.dk) ,  Peter Talmark (21 64 01 40 / talmark@hotmail.com), Søren Wium-Andersen (51 78 91 15 / 

wa23@hotmail.dk) og  Finn Steno Thygesen, (48 17 02 20,  21 72 09 61 / bifinn@hath.dk). 

Skolebigård: Bipavillon og bistader i Rungsted Hegn, bag skovløberhuset for enden af Sdr. Jagtvej.  

Vintermøder: Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm  

Hjemmeside: www.horsholmbiavl.dk  

Bestøverne er hjemløse og 

sultne. De savner flere rede-

pladser og mere nektar, for-

talte hortonom Lise Hansted, 

der også tog hul på diskussi-

onen eller myten om biernes 

indbyrdes konkurrence. 
Bierne og de øvrige bestøvere er under 

pres såvel i Danmark som globalt. Man-

gel på føde, mangel på redepladser samt 

landbrugets hidsige brug af pesticider har 

gjort livet surt for insekterne. Det har  

fået konsekvenser for insekterne, at land-

bruget har nedlagt de levende hegn, sten-

gærde og markveje for at samle store 

mark arealer med mono-kulturer. 

Derfor er der opstået et behov for at ven-

de tilbagegangen for bestøverne til en 

fremgang, og derfor skrev ’Danmark’ i 

2016 sammen med nu 26 andre nationer 

under på et fælles mål: at vi vil tilgodese 

bestøverne og deres levesteder og udar-

bejde en national bestøver-strategi. 

Siden er der ikke sket særlig megether-

hjemme, men i 2017 kunne et tysk studie 

dokumentere en tilbagegang i insektmas-

sen på 74 procent over 24 år - og i sep-

tember 2019 afsatte tyskerne så 740 mio. 

kr. årligt til deres bestøverstrategi. 

 

Konkurrencen 

For at udarbejde en bestøver-strategi er 

det nødvendigt, at finde frem til hvorvidt  

de vilde bier og honningbierne konkurre-

rer, og om konkurrencen har konsekven-

ser for de vilde bier. Umiddelbart er det 

ikke en problematik, der optager interna-

tionale miljøorganisationer som IPBES,  

og videnskabelige reviews finder ikke 

dokumentation for, at den indbyrdes kon-

kurrence er et centralt problem.  

Selve udredningen er da også svær med 

mange faktorer og mange nuancer invol-

veret. Men her følger nogle af de brudfla-

der, som Lise kom ind på: 

 

Humler, enlige- og honning-bier 

Globalt findes der 20.000 biarter og i 

Danmark er der blevet observeret 292 

forskellige biarter. Her udmærker humle- 

og honningbierne sig som sociale bier - 

og generalister, når det gælder fødevalg. 

Blandt de enlige bier, hvor mange kun er  

aktive i 6-8 uger, er mange generalister, 

mens ganske 

få kun samler 

pollen og 

nektar på helt 

specifikke 

planter. Det 

gælder fx 

’blåhat jord-

bi’, der er helt afhængig af nektar og pol-

len fra blåhat, - (mens blomsterne klarer 

sig fint med andre bestøvere).  

 

Pollen 

Når humler og honningbier transporterer 

pollenet i kurve på benene, får planterne 

Sultne og hjemløse 
Bihoteller, under 15 cm, opformerer kun hanner, sygdom-

me og fluelarver. Og så forrykker 

hotellerne balancen mellem vilde bier, 

der lever over jorden og de bier, der 

lever under jorden. 

N
o

r
d

sj
æ

l
l
a

n
d

s 
 b

im
ø

d
e 



3 

ikke glæde af det. Derfor anses 

vilde bier til tider for at være de 

mest effektive bestøvere, når 

man ser på effektivitet/ pr. bi. Til 

gengæld kompenserer honning-

bierne med deres antal for den 

ringere effektivitet. 

 

Familiernes størrelse 

Størrelsen på de forskellige bi-

samfund giver sig udslag i for-

skellig fødesøgningsstrategi. 

Mens en honningbi-dronning og 

de små 60.000 arbejdere forbru-

ger 30-50 kilo honning og 20-50 

kilo pollen på livets opretholdel-

se, lægger en enlig bi 10 til 20 

æg og forbruger mellem 150 og 

600 mg honning. 

Mængden af pollen og nektar, 

der skal hentes hjem til familien har ind-

flydelse på, hvordan bierne søger føde. 

Honningbierne foretrækker store arealer 

med den samme afgrøde. De kan flyve 

flere kilometer, og de er plantekonstante: 

de samler fra én blomsterart ad gangen 

og stopper ikke tilfældige steder under-

vejs. Selvom honningbierne er generali-

ster, der samler ind fra mange forskellige 

plantearter, så udgør deres valg, når man 

ser på en enkelt dag, typisk 4-5 arter.  

Humlebierne er også generalister. De 

flyver fra art til art -  mellem få hundrede 

meter og op til en kilometer fra boet. De 

enlige bier, der ikke har behov for så me-

get føde, kan hente lidt nektar og pollen 

hist og her og tæt på boet. (Man kan se 

enlige bier dø af sult, hvis nærmeste fø-

dekilde er 500 meter væk). Blandt de 

enlige bier er nogle generalister og nogle 

enkelte specialister. 

 

Biernes størrelse 

Biernes størrelse har også betydning for, 

hvor langt bierne kommer omkring. Jo 

større bier,  jo længere kan de flyve, og jo 

større blomster kan de håndtere. Små bier 

vælger små blomster.  

 

Negativ konkurrence 

Den negative konkurrence mellem de 

vilde bier og honningbierne, bliver en 

realitet, når der er for få blomster i for-

hold til mængden af bier.  

Konsekvensen er konkurrence mellem 

alle bierne og konkurrence mellem bi-

arterne. Men selv om nogle gerne vil 

fremstille honningbierne som ’husdyr’, 

har honningbierne været i Danmark siden 

sidste istid og er en naturlig del af bestø-

verfaunaen. 

 

Sæsonvariationer 

Men konkurrencen er ikke nødvendigvis 

noget, der eksisterer på én lokation gen-

nem en hel sæson. Der kan være store  

sæsonvariationer. Ser vi eksempelvis på 

heden, så er der ikke mange blomster om 

sommeren. Først når lyngen blomstrer 

hen på sensommeren, er der masser af 

blomster. 

De to vilde biarter, der er fuldstændig 

afhængige af lyngen, er meget almindeli-

ge og de er ikke truet som arter og de er 

ikke i fare for at blive udkonkurreret af 

honningbier. 

 

Naturområder 

Og ifølge Lise Hansted ville det være et 

fejlgreb, hvis man fjernede alle honning-

bier fra alle naturomåder, for så rykker 

man balancer. Men der kan da være ste-

der, hvor vi skal regulere honningbierne, 

især på biotoper med sjældne bi-arter, 

vedgår Lise, der henviser til, hvordan 

IPBES i 2017 barslede  med en rapport 

om  bestøvere og fødevareproduktion og 

den dramatiske reduktion af insekter. 

Rapporten påpegede problemerne med 

manglende redepladser, pesticider og 

manglende blomsterplanter.  

Konkurrencen mellem bierne er nævnt, 

men slet ikke som årsagen til nedgangen i 

antallet af biarter, og rapporten konklude-

rer direkte, at der ikke er belæg for, at 

konkurrencen mellem bierne kan være 

årsagen til, at nogle bi-arter helt forsvin-

der. 

Men ifølge Lise Hansted kan der da være 

konkurrence mellem bierne lokalt i visse 

perioder. Der kan være områder med for 

lidt føde og for mange bier - og vi skal da 

også tage hensyn til områder med sjæld-

ne biarter. 

Men det er ikke biotoper som fx lyng-

hederne. Her mener Lise, der er tilstræk-

keligt med føde og her udgør honning-

bierne ikke en trussel for sjældne biarter.  

 

I den sammenhæng har tormentiljordbien 

været nævnt som en truet biart, men i et 

konkurrenceperspektiv er tormentiljord-

bien fuldstændg ligegyldig, for honning-

bierne besøger slet ikke tormentil. 

 

Bestøverstrategi 

I forhold til en endelig konklusion om-

kring biernes indbyrdes konkurrence, er 

der mange nuancer, der skal tages i be-

tragtning. 

Men ifølge Lise Hansted skal vores be-

støverstrategi i første omgang sikre in-

sekterne støtte og bedre muligheder for 

redesteder og føde og begrænse landbru-

gets pesticidforbruget og brugen af kvæl-

stof i randområderen. Dertil kommer, at 

vi nødvendigvis også må have forståelse 

for, at der kan være tilfælde, hvor vi må 

regulere antallet af honningbier, vi kan 

sætte ind i et afgrænset område. 
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I kaffepauserne var der tid til at diskutere indlæggene. 
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Honningkonkurrencer -  2019 

Fynbo tog stikket hjem .  

De stolte vindere 
I kategorien fast honning: 

Nr. 1 og vinder: Knud Fynbo 

Nr. 2: Karlebosmedens Bigård,   

          Michala Friberg Jensen 

På en delt tredjeplads:  

           Jens Blume & Ole Michael  

I kategorien flydende honning: 

Nr. 1 og vinder: Susse Mohr Markmann 

Nr 2. : Kirsten Wielandt 

Nr. 3: Usserød Ådal Biavl. Robbie 

2011. Fynbo årets vinder.  2014. Knud nr.3 

Knud Fynbo fik kåret sin honning som 

årets bedste.  

Fynbos faste honning blev af HBF’s 

sensoriske panel karakteriseret som 

korngul, smørbar og helt fast med me-

get fine krystaller, der smelter let. 

Grundsmagen er en dominerende sød-

me, men også let syrlig. Aromaen lig-

ger på aromahjulet i kategorien tørret 

frugt med citrus i eftersmagen. 

Blandt de flydende honninger blev 

Susse Mohr Markmanns honning kåret 

som årets bedste. 

Inden afstemningen havde Lone Mor-

tensen givet de fremmødte en hurtig 

guide og rundtur i sensorikkens voka-

bular og værktøjskasse, så vi ubekym-

ret kunne jonglere med surt, sødt, salt, 

bittert og umami.  

Mange oplevede sidste år tab af familier i 

efteråret. Heriblandt mig selv og jeg vil 

gerne dele min oplevelse med jer. 

Efter honninghøsten fik bierne myresyre, 

og den behandling har ikke været i orden. 

Da de første familier var døde, undersøg-

te jeg det nærmere og fandt ud af at var-

roa-trykket var stort, og der i de ikke-

døde familier var symptomer på den syg-

dom som hedder akut biparalysevirus. 

Det ligner lidt kalkyngel, og den fore-

kommer ofte i bifamilier, som er svække-

de af varroa. 

Min myresyrebehandlingen i år var ikke 

fri myresyre på gulvpap, som vi plejer her 

i foreningen, men givet med en myresyre-

fordamper (mine fordampere hedder 

MHT-

fordamper). For-

damperen er 

udviklet til 78 % 

myresyre. Vi 

bruger 60 % 

myresyre. Jeg 

fulgte vejlednin-

gen og øgede 

doseringen fordi 

det var 60 % 

syre. Alligevel 

gik det galt, og 

jeg kan se at 

Danmarks Biavlerforening anbefaler at 

bruge 75 % myresyre og at behandlingen 

gentages efter 3 uger.  

Morale: Lav en grundig gennemgang af 

bifamilierne efter myresyrebehandlingen 

og/eller tæl mide-nedfaldet. 

Jens Blume Larsen 

Familier omkom efter høst 

Årshjul  
Som medlem af voksklubben skal du 

holde øje med kalenderen i Bi-Ord. 

Det første, du skal huske, er, at bestil-

le voks til næste sæson. Forhåbentlig 

df det sket, for ellers er det sidste ud-

kald. Brug linket Voksklubestilling 

I februar bliver den bestilte voks le-

veret. Du får besked om hvor og 

hvornår, den kan afhentes.  

I starten af maj sker der indsamling af 

”dødsboer” til forårssmeltning. Se 

Dato i Bi-Ord. I juni kommer ram-

merne retur. Her sender vi besked ud, 

når de er landet.  

 

Vokskredsløb 
I slutningen af august/starten af 

september sker der indsamling af 

voks og rammer til omsmeltning. 

Se dato i Bi-Ord.  

 I oktober kommer rammerne re-

tur. Du får besked. I november-

december afgives der bestilling af 

voks. Og kredsløbet er sluttet.  

Voksklubben er skabt netop for at 

holder vokskredsløbet i gang uden 

forurening udefra. Så derfor pas 

godt på din voks og pas tiderne i 

Årshjulet. 

Voksklubben 

https://goo.gl/forms/5sIvoGM3gL6wusDo1
https://goo.gl/forms/5sIvoGM3gL6wusDo1
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Nu kan du lære at fermentere 

 

                                                      Årets andet vintermøde er henlagt til Hørsholm           

                                                    Skole – Bygning E1. på første sal, så vi har let ad 

                                                 gang til vand og komfur.  

                                               Her vil Poul Erik Andersen fra Københavns Amts Bi- 

                                             avlerforening fortælle os lidt om den teoretiske bag- 

                                             grund for mjødbrygningens ædle kunst.  

Men eet er teori, noget andet er praksis. 

Og i praksis sammensætter et bryggerlaug på mellem 3 og 6 med-

lemmer, der sætter et bryg over, under Peters instruktion, mens 

vintermødets 

øvrige deltage-

re kan følge 

slagets gang 

på nærmeste hold. 

 Du skal medbringe: 
1) 300 gram honning  

2) 1 tomt glas 225 g 

3) Stort liter glas 

4) 100 gram blåbær, frisk 

eller frossen. (100 gram) 

5) En spiseske 

Vil du lære, hvordan du undgår, at din hon-

ning gærer/fermenterer, og vil du lære at 

fremstille nye produkter med fermenteret 

honning. Så kom kl. 19 på Sophielund i 

lokalerne i underetagen. Så fortæller Charlot-

te Romlund os lidt om teorien og historien 

bag fermentering og meget om fermentering i 

praksis. Fermentering er én af de tidligste 

metoder vi mennesker har brugt til at forlæn-

ge fødevarernes holdbarhed. 

For at få det optimale udbytte af aftenen, skal 

du følge listen til højre, men du kan selvføl-

gelig nøjes med at tage lidt noter og forlægge 

praksis til det private køkken. 

* MJØD PÅ HØRSHOLM SKOLE *  MJØD PÅ HØRSHOLM SKOLE *  

Lær at brygge mjød 

 

 Skænk en sjat honning 
Har du lidt honning til overs, - honning der måske er skilt, - honning du 

synes er for gammel, så forær det til brygger-lauget, så honningen kan 

genopstå som mjød.  

Hørsholm  

E1 

 Skole  

Ifølge dagbladet Information blev tre 

kritiske forskere kørt ud på et sidespor på 

Århus Universitet, da Landbrugsstyrelsen 

i januar 2018 bestilte faglig haste-

rådgivning direkte hos Yoko Dupont 

vedr. den risiko biavlen udgør for biodi-

versiteten. Efter lidt internt fnidder skulle 

Per Kry-

ger, 

(som 

tovhol-

der), 

Yoko 

Dupont, Morten Strandberg, Beate 

Strandberg og Rasmus Ejrnæs udarbejde 

et notat i fællesskab. Men der opstod 

konflikt. Tre forskere mente, der var en 

risiko og underkendte Per Krygers udga-

ve af et svar-notat. 

Derefter kørte arbejdet videre i en ’lukket 

arbejdsgang’ og det endelige notat endte 

med kun at have to forfattere: Per og Yo-

ko. Notatets konklusion var politisk be-

kvem og i overensstemmelse med den 

daværende VLAK regerings interesser. 

’Fake’- forskning 
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Koranen har 114 kapitler, eller såkaldte 

suraer. Nogle ganske, ganske få er op-

kaldt efter et dyr, som for eksempel 

elefanten og koen. Og her finder vi også 

sura (kapitel) nr. 16: Bien, der drejer sig 

om alle de gaver, som gud har givet 

menneskene. Gaver, som menneskene 

skal være opmærksomme på og reflek-

tere over. 

I sura 16 når vi frem til omtalen af bier-

ne, efter suraen har berettet om kvæget: 

’Kvæget rummer i sin mave både fæces 

og blod, men leverer alligevel mælk, 

hvad der er et mærkeligt tegn fra gud’ -  

(og i koranen er man meget optaget af 

disse tegn). I vers 68-69 når vi så frem 

til omtalen af bierne: 

68:  Din Herre åbenbarede for bierne: 

”Tag bolig i bjergene, i træerne og i 

det, som de bygger.” 

69: Spis så af alle frugterne, og følg 

jeres Herres stier i ydmyghed.” Af deres 

mave kommer der forskellige drikke, 

hvori der er lægedom for menneskene. 

Deri er der et tegn for folk, der vil besin-

de sig.” 

Hos såvel kristne som muslimer, er det 

almindeligvis engle, der henvender sig til 

mennesker, når Herren sender åbenbarin-

ger. (Profeterne var især begunstigede i 

så henseende).  

Ganske få mennesker får altså en åbenba-

ring. Men derudover får bien - som det 

eneste dyr - en åbenbaring, og koranen 

fortæller tilmed, at biens produkter har 

helbredende virkning. (Og det er det ene-

ste sted i koranen, hvor der står noget om 

lægedom). 

Hvordan udlægger de religiøse så disse 

vers? 

Meget enkelt: Bien har fået en åbenba-

ring, som den har fulgt. Bien har ikke 

tilegnet sig særlig hellig viden. Bien har 

søgt og fundet de levesteder, den skulle 

ha’, og den arbejder uselvisk og uophør-

ligt på at producere, hvad den skal. Bien 

er et forbillede for den troende, ligesom 

man gør meget ud af honningens helbre-

dende virkninger. Samme tankerække 

kender vi også fra kristendommen, hvor 

biens uselviskhed og arbejdsomhed er 

blevet fremhævet i århundreder,  

    

I 

det 20. århundredes ’videnskabelige ko-

ranfortolkning’, finder de lærde belæg 

for, at hvad videnskaben i dag har fundet 

frem til, allerede er forudsagt i koranen. 

Suraens vers om bien bliver typisk brugt 

til at fortælle, hvordan biens levevis og 

den måde bien producerer honning på, er 

eksempler på hvordan Gud i koranen 

giver tegn. Tænker muslimerne over teg-

nene når de frem til, at verden er skabt af 

en skaber. 

Muhammeds honning 

Muhammed elskede honning, og når man 

fejrer profetens fødselsdag, så sker det 

typisk med honningkager og søde sager. 

Muhammed har sagt: Vi har to kure: ko-

ranen og honning. De er ikke ligestillet. 

Man bliver ikke kureret alene af honning, 

man skal også ha tro.  

Det fortælles, at en muslim klager til pro-

feten over et maveonde, og profeten for-

tæller ham, at han skal drikke honning. 

Den syges ven vender tilbage til Muham-

med og fortæller, at det ikke hjalp, og 

profeten siger, at så må den syge drikke 

honning igen. Vennen vender tilbage nok 

en gang og fortæller, at det ikke hjalp på 

maveondet og profeten svarede: Gud har 

ret – ikke din mave. Så vendte vennen 

retur for tredje gang til patienten, der var 

kureret. 

Men honning er ikke udelukkende posi-

tivt omtalt i koranen. 

Gud sendte englen Gabriel til Muham-

med. På en hest med vinger førte Gabriel 

profeten fra Mekka til Jerusalem på en 

enkelt nat. I Jerusalem bad Muhammed 

til gud. Derefter steg han til vejrs gennem 

syv himle og mødte tidligere profeter og 

guden, der udstedte ordre om, at menne-

skene skulle bede 50 gange om dagen. 

Muhammed svarede ’javel’, men på tilba-

gerejsen mødte han Moses: 50 gange, det 

er jo sindssygt, det klarer folk aldrig, 

konstaterede Moses. Så måtte Muham-

med vende tilbage til Gud, hvor han for-

handlede antallet af bønner ned til fem. 

På denne rejse blev profeten budt på, og 

skulle vælge mellem, et krus mælk, et 

krus honning og et krus vin. Og Muham-

med valgte rigtigt, da han valgte mælken. 

For såvel vin som honning kan gære og 

muslimerne har et lidt tvetydigt forhold 

til de gærede produkter. (Selv om de nu 

ikke altid fordømmer vin). 
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Gud gav bien en åbenbaring 
Koranen & bierne, 

Muhammed &  

honningen  
Bien har fulgt sin åbenba-

ring og er et forbillede for 

alle muslimer, - og hvad 

bien producerer har – ifølge 

koranen - helbredende virk-

ning. 

I paradis er der floder af  honning. Honning er noget himmelsk. (Dette er ikke en afbildning af profeten). 

En emir - og ikke en dronning, var ifølge 

islam leder af bisamfundet.. 
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Romerne var de første, der opstillede reg-

ler for, hvordan man skulle afgøre tvister 

om bier - og dét med respekt for biernes 

natur. Bier er dyr, men bierne må også 

behandles som  ting. 

 

Det grundlæggende spørgsmål er og 

var: hvem har ejendomsretten til bier,  

når nu bier kan finde på at flyve væk. 

For bier har ikke som de dyr, der er tam-

me; animus revertendi : Tamme dyr ved, 

at de skal vende tilbage, hvor de har det 

godt. Hos deres ejer. Det ved bier ikke. 

Når bier flyver væk, så er de væk og 

vender ikke tilbage.  

Ifølge romerretten var den logiske  

slutning derfor, at skulle man bevare 

ejendomsretten til sine bier, skulle  

man følge efter dem, udpege bierne 

og proklamere sin ejendomsret. 

Romerretten kommer til at præge  

hele den europæiske regulering af  

bier og ejendomsretten til bier.  

 

Jyske Lov 
I Danmark får vi ’De danske Landskabs-

love’, der blev nedskrevet i middelalderen 

og gjaldt i de enkelte retsområder i de nor-

diske lande. Den ældste stammer fra Skå-

ne og er skrevet omkring år 1200. 

Men den lov de fleste kender er ’Jyske 

lov’ fra 1241, og her er det nedfældet: 

 

# Hvis bier stikker et dyr ihjel, har 

ejeren af bierne intet ansvar, for 

ingen kan vide, hvad bier tænker. 

 

# Hvem har ansvaret, hvis andres dyr   

  bryder ind i et bistade?  

              Svar: Det har ejeren af dy 

              rene, der ikke har hegnet  

                     tilstrækkeligt. 

                           

                            #Sværmer bierne må 

                                  man som i Ro- 

                                          merretten  

 

 

følge bierne og  

gøre  krav på 

dem. 

 

#Træffer man 

 bier på mar- 

ken, og ingen 

 hævder ejen- 

 domsretten, 

   er de frit  

    bytte.  

 

 

 

 

 

# Stjæler man eller ødelægger 

 andres bier er det hærværk og/ 

eller tyveri, som så bliver 

straffet. 

 

I Chr. V’s danske lov, kan man  

i femte bog 13. kapitel finde 

regler for bier og vilde dyr.  

Og når det kommer til spørgs- 

mål om, hvem der ejer hvad, i  

hvilket omfang man har ret til 

at gøre sin ejendomsret gæl- 

dende og hvem der skal betale 

erstatning, så hviler dansk jura  

i dag på Chr.V’s danske lov,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

der hviler på jyske lov og Romerretten. 

I 2006 udvides lovgrundlaget og vi får  

                           et binævn og biavlsmyn- 

                              dighederne, der i lighed 

                              med rækken af de 500 

                              andre love giver staten  

                              ret til at trænge ind på 

                                privat grund. 

Bi-jura bygger på romer-retten 
Danske love om bier bygger på 

den gamle Romerret. 

Justia er ret-

færdighedes 

gudinde  

i  romersk 

mytologi.  

Chr. V’s danske lov 

Planket fra 
professor 
emeritus 

Ditlev 
Tamm 

https://da.wikipedia.org/wiki/Retf%C3%A6rdighed
https://da.wikipedia.org/wiki/Retf%C3%A6rdighed
https://da.wikipedia.org/wiki/Romersk_mytologi
https://da.wikipedia.org/wiki/Romersk_mytologi
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Aktivitets-kalender 
 

 

 

nye medlemmer 

 

 

29. januar - kl. 19 : Vintermøde: Char-

lotte Romlund Hansen fortæller om 

’fermentering’. Se side 5. 

26. februar kl. 19: Vintermøde: Mjød 

produktion. Poul Erik Andersen fortæl-

ler hvordan man griber mjødprodukio-

nen an på HØRSHOLM SKOLE. 

7. og 8. marts: Dansk Biavlerforenings 

årlige konference på Fyn 

25. marts - kl. 19: Vintermøde: Alk og 

Allergierne 

31. marts: Start teori-begynderkursus 

7.-21. april: Køb ind i Bihuset via web-

butik med rabat. Kode: hørbi 

14.april: teori-begynderkursus 

21. april : slut indendørs begynderkursus 

30. april: dødsboer og gamle fodertavler 

afleveres i Ole Michaels carport. 

3. maj - kl. 10: Standerhejsning i Skolebi-

gården.  

13. juni - Årets sommerudflugt 

                            

 

 

Energi-boost til HBF 
På generalforsamlingen i 

oktober blev Ella Stubben 

valgt som medlem af for-

eningens bestyrelse.  

I oktober blev der fældet, fjernet stubbe og ryddet op i skolebigården  

Dan Jensen & Rikke Danø 

Miljøstyrelsen favoriserede i en årrække 

landbrugets økonomiske interesser fremfor mil-

jøet, da Miljøstyrelsen gav dispensation for brug 

af bejdsning af raps - og roefrø med neonicotino-

ider helt frem til 2020. 2019 blev første år uden 

neonicotinoider i rapsen. 2020 bliver første år 

roe-avlerne har forbud mod brug af neonix-

bejdsede roefrø. 

Miljøstyrelsen har hævdet, at dispensationerne 

blev givet på et fagligt grundlag. Men Aarhus 

Universitet står ikke inde for Miljøstyrelsens 

fortolkning af Universitetets medvirken. Rigsre-

visionen kalder Miljø- og Fødevareministeriets 

overvågning af grundvandet og forvaltning af 

dispensationer til pesticidmidler kritisabel.  

Økonomi fremfor miljø 

OK Søster: Det er rimeligt enkelt. For at få succes her, er der to 
ting du skal vide... 
1) Lige nu er vi midt i vores travle sæson 
2) Vi har kun een sæson 

Varroa - trin 3 

Efter droneyngel -

fratagning og myresyre-

behandling, blev oxal-

syren delt ud i novem-

ber, så bierne får en 

frisk start i år. 

Neonicotinoider i honningdug 
Neonicotinoider har større skadelige 

virkninger på nyttige insekter end 

tidligere antaget. Insekticidet påvir-

ker ikke kun direkte insekter gen-

nem nektar og blomsterpollen, men 

også gennem honningdug. Dets 

rækkevidde er derfor meget større, 

end man tidligere troede. Denne 

opdagelse blev fundet under forsk-

ning på spanske universiteter og 

Laboratorium for Entomologi ved 

Wageningen Universitet (Holland). 

 
Kreativiteten tøjlet 
Det er slut med at hælde kinesisk 

honning på glas i Danmark og på-

stå, at det er ’produceret’ i Dan-

mark. Fødevarestyrelsen har formu-

leret kravene til etiketter på dansk 

og udenlandsk honning. Se: Føde-

varestyrelsens hjemmeside: Fvt.dk 


