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Et vanskeligt bi-år
Ovenpå en mild vinter i 2016-17 fulgte et køligt og fugtigt forår og en endnu fugtigere sommer. Vi måtte helt
usædvanligt fodre nogen af bifamilierne i skolebigården i slutningen af april og begyndelsen af maj. Bifamilierne
udviklede sig langsomt. August - september var heldigvis varm og solrig og gav bierne gode betingelser for god
indvintring. Alt i alt blev honninghøsten for de fleste nok hæderlig. Generelt ser der ud til, at der har været et lavt
varroamide-tryk. Men det var overraskende, at de to aflæggere i skolebigården havde de højeste antal nedfaldne
varroamider, både efter myresyre-behandlingen og oxsalsyre-drypningen. Det skyldes måske, at aflæggere
fortsætter yngelperioden til senere i efteråret end de etablerede bifamilier.

Foreningens medlemstal
Ved udgangen af 2016 havde foreningen 189 fulde medlemskaber af NBV+DBF. I 2017 tegnede 16 fuldt
medlemskab af NBV+DBF, mens 21 undlod at forny deres medlemskab. Ved udgangen af 2017 havde
foreningen derfor 184 medlemskaber af NBV+DBF. På trods af faldet i antal medlemskaber er NBV stadig den
fjerde største lokalforening under DBF. Et medlemskab i NBV er et familie-medlemskab (dvs. husstandsmedlemskab), så reelt er der betydeligt flere medlemmer end antallet af medlemskaber viser. Det er første gang
siden 2003, at antallet af medlemskaber er faldet. Foreningen havde desuden 11 lokalforeningsmedlemskaber i
2017. Et lokalforeningsmedlem af NBV er typisk en person, der enten ikke selv har bier eller er medlem af DBF
via en anden lokalforening.

Begynderkursus og skolebigårdsaftener
Begynderkurset i 2017 blev afholdt med 27 deltagere. NBVs uddannelsesudvalg stod for gennemførelsen af
teoridelen, mens skolebigårdsudvalget, suppleret med flere instruktører, stod for den praktiske del. Langt de
fleste kom i gang som biavlere i løbet af sæsonen. Mange af dem, der ikke havde bier ved kursets begyndelse,
startede i slutningen af april, og mange gjorde brug af foreningens tilbud:
• køb af NBVs anbefalede begynderpakke, der er udvidet i forhold til DBFs anbefalede;
• køb af bifamilie fra Svend Sejr til levering i slutningen af april;
• rabatkøb af bidragt fra det engelske firma BBwear;
• tildeling af en mentor.
Møderne i skolebigården i Brede Park ligger på torsdags aftener fra 18:30 til ca. 20:30, fra slutningen af april til
midt i august. Begynderundervisningen gennemførtes i den første time. Bifamilierne blev gennemset og
stadekortene ført. De opdaterede stadekort blev efterfølgende lagt på hjemmesiden under Download.
Torsdags aftenerne er også stedet, hvor medlemmerne generelt kan udveksle erfaringer, få svar på spørgsmål og i
det hele taget skabe netværk på kryds og tværs.

Udvikling af videregående kursusaktivitet
Skolebigården er for lille til både at kunne rumme bifamilier til brug for begynderundervisning og bifamilier, der
kan indgå i videregående projekter og forsøgsarbejde. Vi arbejder på at udvikle andre måder til at skabe aktiviteter i biavl for dem, der gerne vil udfordres og lære mere.
Siden 2016 har vi udbudt opfølgningskurser, der er åbne for alle, der har gennemført et begynderkursus - eller på
anden måde opnået en tilsvarende viden - og har haft bier i mindst én sæson.
Kurserne startede med tre møder i Fuglevad Vandmølle i januar-februar: et planlægningsmøde efterfulgt af to
teori-aftener. Den praktiske del var i 2017 især koncentreret om indkøb af uparrede dronninger fra to forskellige
dronningeavlere hhv. tidligt i juni og i sidste halvdel af juli. De fleste af dronningerne blev sat til parring i
Apidea parringskassetter i deltagernes bigårde. For det første sæt dronninger i juni var der en fin procentdel af
dronninger, der blev parrede (knap 80%), mens parringen i høj grad mislykkedes i anden omgang.
Der blev indkøbt fire uparrede dronninger til skolebigården, den ene blev tilsat en aflægger, de tre øvrige blev sat
i parringskassetter. Alle fire blev parrede.
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I 2018 er fortsætterkurset i gang. De tre aftener i Fuglevad Vandmølle er afviklet. Der er nedsat seks grupper
med forskellige valg af emner. Det ser meget lovende ud.

Foreningens arbejdsrum, Brede 76
Foreningen har siden 2002 lejet det gamle vaskehus i den hvide længe, Brede 76, af Nationalmuseet. Lejemålet
er tidsbegrænset. Det nuværende lejemål udløber ved udgangen af april 2018, men er heldigvis netop blevet
forlænget i fire år.
Brede 76 fungerer som foreningens vådrum og arbejdsrum med bl.a. rengøring af foreningens udstyr.
Foreningens honning slynges, opbevares og viderebehandles der og sælges bl.a. ved stalddørssalg.
Derudover bruges Brede 76 i høj grad i forbindelse med afvikling af medlemstilbuddene:
• gratis udlevering af myresyre og oxalsyreblanding til bekæmpelse af varroamider;
• opsamling af vokstavler til afsmeltning i Bihuset fra medlemmer af Voksklub Nordsjælland;
• afhentning af rengjorte rammer efter afsmeltning;
• afhentning af bestilte pakker med præget voksklub voks (én gang om året);
• afhentning af rabatindkøbte varer fra Bihuset (tre gange om året);
• afhentning og tilbagelevering af reserverede slynger og honningpresse til hjemlån.

Foreningens slynger og honningpresse til udlån
Udover den motoriserede seks-sold slynge råder NBV over tre manuelle slynger: en to-solds, en tre-solds og en
fire-solds, samt en honningpresse. Alle reservationer af slynger og honningpresse sker gennem NBVs
reservationssystem ResoShare. De, der bærer medlemskab af NBV gennem DBF, kan få brugernavn og
adgangskode til ResoShare.

Foreningens honninghøst
Den samlede honninghøst fra foreningens to bigårde: skolebigården i Brede Park og bigården i Søllerød Kirkeskov, var på godt 200 kg. Der blev høstet honning tre gange fra begge bigårde: i begyndelsen af juni, i slutningen
af juli og i slutningen af august. Som i tidligere år er alt blevet tappet på glas, en hel del er solgt som flydende
honning og resten som fast (rørt) honning. Salget sker især på markeder og fra Brede 76.

Medlemsservice
NBVs slynger og honningpresse har i 2017 samlet været i brug ca. 110 gange, heraf honningpressen 18 gange.
Der er et stigende antal bivenner, der vælger at presse deres honning.
Der vil være perioder, hvor der lukkes for medlemmers mulighed for slyngning med 6-soldsslyngen i Brede 76.
Der er lukket på skolebigårdsaftener og desuden i forbindelse med hjemtagning af rengjorte rammer, indkøbte
rabatvarer fra Bihuset, ved indsamling af voks til afsmeltning, og når foreningens udstyr rengøres.
Voksklub Nordsjælland er åben for medlemmer af NBV (og tilsvarende for medlemmer af Hørsholm og
Omegns BF, Kronborg Vestre Birks BF og Rudersdals BF). Optagelse sker ved at underskrive en erklæring om,
at man kender regelsættet og vil overholde det. Regelsættet findes på NBVs hjemmeside, hvorfra erklæringen
også kan hentes.
I 2017 blev der indsamlet voks til afsmeltning fra NBVs voksklubmedlemmer to gange. De indsamlede sække
blev kørt til Bihuset i uge 20 og i uge 37.
Rabatindkøb fra Bihuset blev i 2017 arrangeret med indkøb i ugerne hhv. 9, 19 og 32 og samlet levering af
varerne til Brede den efterfølgende uge.
Rabatindkøb af BBwear dragter til NBVs medlemmer blev i 2017 administreret og koordineret af Søren
Grauslund.
Myresyre og oxalsyreblanding bliver udleveret gratis til NBVs medlemmer fra Brede 76 for at fremme den
sikre strategi til varroamide-bekæmpelse i vores område. I 2017 kunne 60 % myresyre hentes fra midt i august
og oxalsyreblanding fra begyndelsen af november. Der kunne endvidere hentes oxalsyreblanding i forsommeren
i forbindelse med sværmsæsonen.

Hurtig afhentning – en forudsætning for at medlemstilbuddene kan bestå
Brede 76 har meget begrænset plads og mange forskellige funktioner. Bivenner, der har rengjorte rammer,
pakker med voksklub voks eller rabatvarer til afhentning i Brede 76, får alle en mail, når tingene står klar til
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afhentning. Det er absolut nødvendigt, at afhentningen sker inden for en uge efter, der er givet besked om
det. Er det ikke muligt, bør man bede en anden biven hente tingene for en i løbet af ugen.

Bestilling af glas og foder til privatadressen
Pga. den begrænsede plads i Brede 76 skal indkøb af honningglas bestilles til privatadressen.
I 2016 indgik NBV desuden en aftale med Arne Egelunn Nielsen om levering af foder. Både i 2016 og 2017 fik
bivenner, der bestilte mindst tre foderspande og/eller pakker med foderdej direkte hos Arne Egelunn, dem bragt
til privatadressen. Bivenner, der havde mindre behov, kunne bestille via NBV, der afgav en samlet bestilling til
Brede 76. Ordningen har begge år fungeret perfekt og kan forhåbentlig fortsætte på samme vilkår.

Møder i Fuglevad Vandmølle
Udover de fire kursusdage i marts - april for begynderkurset samt afslutning i begyndelsen af september, har der
været afholdt 12 andre møder i vandmøllen: tre møder med foredrag, tre møder for deltagere i fortsætterkurset,
og fem medlemsmøder, herunder generalforsamling og et møde med klargøring af udstyr.
De tre foredragsaftener var:
I januar fortalte seks af bivennerne om Biavlertur i Indisk Himalaya, en tur arrangeret af ægteparret Lise
Hansted og Harinder Singh; i begyndelsen af maj holdt Søren Lyshøj foredrag Om Mjød; i begyndelsen af
november holdt Asger Søgaard Jørgensen, konsulent i DBF, foredrag om Biernes fødegrundlag; vilde bier og
honningbier, er der konkurrence? samt lidt om neonikotinoider og om sortshonning-projektet.
Medlemsmøderne omfattede - ud over de tre ovenfor nævnte - de traditionelle møder: Før-sæson-start mødet i
marts og Julemødet med kåring af årets honninger i december, samt et møde i oktober om Erfaringer fra årets
fortsætterkursus.
Som noget helt nyt afholdt Jan Krogså, der er uddannet som instruktør hos Dansk Røde Kors og en af
bivennerne, i november et Skræddersyet førstehjælpskursus til bivenner. Georg Messmann, der deltog i
kurset, skrev efterfølgende en artikel til Tidsskrift for Biavl om forløbet. Den blev bragt i december nummeret på
side 370.

NBVs bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper
Bestyrelsen bestod efter generalforsamlingen i februar i 2017 af Bodil Branner (formand), Frederik Husted
Andersen (næstformand), Georg Messmann (kasserer), Lotte Skovdal (sekretær), Willy Poulsen; Søren
Grauslund var suppleant. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen holdt fire bestyrelsesmøder og ofte været i
kontakt via mails og telefon.
Uddannelsesudvalget bestod i 2017 af Karin Gutfelt (formand), Bodil Branner, Frederik Husted Andersen og
Niels Kildemark. Undervisningen af teoridelen på begynderkurset blev varetaget af udvalget samt Sven Branner
og Lotte Skovdal.
Skolebigårdsudvalget bestod i 2017 af Christina Hedlund, Frederik Husted Andersen, Kenny Ståhl, Michael
Pettersson og Willy Poulsen. Undervisningen af den praktiske del på begynderkurset blev varetaget af
skolebigårdsudvalget, suppleret af Bodil Banner, Mette Russell og Sven Branner som instruktører.
Sensorikgruppen bestod i 2017 af Lotte Skovdal (tovholder), Bo Bramming, Claus Bo Vöge Christensen,
Georg Messmann Jon Gerner, Nina Ewald og Thomas Felland. De bedømte de 20 honninger, der var indleveret i
november og udfyldte for hver af dem et skema, der bl.a. indeholdt en sensorisk baseret beskrivelse af
honningen.
Ved julemødet i december gennemførte vi den traditionelle subjektive honningbedømmelse, hvor alle tilstedeværende smagte på honningerne, der var indleveret i november. Resultatet af bedømmelserne blev at følgende
fem honninger blev kåret som årets honninger: tre flydende honninger fra hhv. Erik Wasli, Frederik Husted
Andersen og Georg Messmann, samt to faste (rørte) honninger hhv. fra Bodil & Sven Branner, og NBVs
honning fra Søllerød Kirkeskov (rørt og tappet af Willy Poulsen).
Tilkaldegruppe til ad hoc opgaver
NBV har en tilkaldegruppe, en liste af bivenner, der har indvilget i at blive kontaktet, når der skal udføres enkeltstående opgaver. Mange af opgaverne foregår på hverdage inden for normal arbejdstid - det giver en begrænsning i, hvem der kan stå til rådighed. Ordningen har fungeret fint. Gruppen opdateres en gang om året.
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Materialeudvalg
Det er desværre endnu ikke lykkedes at få dannet et egentlig udvalg, der har ansvar for vedligeholdelse og
rengøring af foreningens materiel.

Arbejdsdage i skolebigården og Brede 76
Der har været afholdt to arbejdsdage: lørdag den 25. marts og lørdag den 16. september, før og efter bi-sæsonen.

Årets udflugt gik til Lottenborg Have
En søndag i slutningen af maj besøgte vi bivennerne Karen Gutfelt og Torben Overgaard i deres havecenter
Lottenborg Have, Jonstrupvej 152, Ballerup. Vi hørte om deres visioner med stedet, deres salg af økologiske
planter og frø. Efter frokosten kunne man gå tur i området, handle i butikken og hygge sig.

Åbent hus, besøg og udadvendte aktiviteter
Jordbær-Honningdag: i Brede Park lørdag den 17. juni.
Besøg i skolebigården: i slutningen af maj af 0te klasse fra Lyngby private Skole og i slutningen af august af en
gruppe grønne pigespejdere.
Besøg den 2. september af svenske biavlere fra Blekinge distrikt. De beså skolebigården, Brede 76 og bistaderne
ved Fjellerup gården på Frilandsmuseet.
Cph Garden: Haveselskabet inviterede til stort haveshow i Valbyparken 21. – 25. juni. NBV deltog som en del
af Aldershvile Planteskoles stand i hele perioden.
Havens dag: NBV deltog søndag den 10. september med en stand på Aldershvile Planteskole.
Lyngby torvemarked: NBV støttede de nystartede torvemarkeder på torvet foran Lyngby Rådhus ved at købe
og bemande en stand den sidste lørdag i hver af månederne maj, juni og september.
Vinter bazar i Brede: NBV deltog med en stand i weekenden den 18.-19. november. Den traditionelle

Vinter bazar afholdes i Brede Børnehaves lokaler.
NBVs hjemmeside www.nbv-biavl.dk
På hjemmesiden annonceres NBVs fremadrettede aktiviteter under Aktiviteter i NBV regi, så snart de er aftalt.
Når de har været afholdt, flyttes de til Arkiv. Man kan derfor finde en fyldestgørende oversigt over de afholdte
aktiviteter i 2017 i Arkiv > Aktiviteter i NBV regi > 2017.

NBVs lukkede facebook gruppe: Nordsjællandske Bivenner
Facebook gruppen er en lukket gruppe, der administreres af Lars Klit Reiff, Lotte Skovdal og Tomas HostrupLarsen. Ethvert medlem af NBV eller familiemedlem i et medlemskab kan optages. Ca. halvdelen af foreningens
medlemmer er registreret som medlemmer af facebook gruppen.

Økonomi
Foreningen har fortsat en rigtig god økonomi. Indtægterne stammer især fra kontingentindbetalingerne og fra
honninghøsten.
Da NBV er en folkeoplysende forening under Lyngby-Taarbæk Kommune, stiller kommunen gratis lokale
til rådighed for foreningen til brug for møder og kurser – efter ansøgning. Kommunen købte for en del år siden
Fuglevad Vandmølle af Nationalmuseet. Det er et stort privilegium at kunne holder foreningens møder og kurser
i Fuglevad Vandmølle.

Afsluttende bemærkninger
Foreningen opstillede for et par år siden følgende mål, som stadig er dækkende:
• at uddanne foreningens medlemmer i biavl, både basalt og videregående
• at udbrede kendskabet til lokal honning, dens kvaliteter og mangfoldighed
• at sprede kendskabet til bier og biavl generelt
Beretningen afspejler, at vi har haft aktiviteter inden for alle de forskellige delmål.
Alt dette kan kun lade sig gøre, fordi mange bidrager med arbejdskraft, engagement og idérigdom.
En stor tak til alle!
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