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Nyt biavlskursus er skudt i gang 

Biavlere fra hele landet har taget godt imod det nye 
”Basiskursus i Biavl”, som NaturErhvervstyrelsen har støttet 
udviklingen af. Første kursus er netop afholdt på Dalum 
Landbrugsskole. Næste kursus er på Dalum Landbrugsskole 
til efteråret. 

Kurset henvender sig specielt til biavleren, der vil ud over begynderstadiet og have håndværket helt 
ind under huden. Underviserne på kurset er eksperter fra branchen. 

Lær om biavl 

Kursisterne lærte blandt andet om: 

• praktisk biavl 

• succesfuld driftsteknik 

• biernes naturhistorie 

• fødegrundlag 

• sygdomme og skadedyr 

• om biernes betydning som bestøvere. 

Næste kursus begynder i efteråret 2013  

Det første kursus er nu afsluttet, men et nyt begynder til efteråret. Er du interesseret i at komme 
med, kan du holde dig orienteret her på naturerhverv.dk om næste kursus. 

Læs mere om det netop afholdte kursus  

Kurset er skabt af tværgående samarbejde  

Kurset er udviklet i samarbejde mellem de fem biavlsorganisationer, Dalum Landbrugsskole og 
NaturErhvervstyrelsen. 

De fem biavlerforeninger er Danmarks Biavlerforening, Danske Biavleres Landsforening, 
Erhvervsbiavlerne, Sammenslutningen af danske Erhvervsbiavlere og Dronningeavlerforeningen af 
1921. 

NaturErhvervstyrelsen støtter udviklingen af kurset økonomisk gennem ’Midler til indsatser for 
honningbierne’ fra Grøn Vækst. 

  



Bier er en vigtig brik i grøn omstilling  

Bierne er små nyttedyr, der også er en vigtig brik i den grønne omstilling. 

Danske honningbier har et stort økonomisk potentiale, da de bestøver både marker og frugttræer til 
en værdi af én milliard kroner årligt. Derudover laver bierne honning, som et ”biprodukt” til en 
værdi af cirka 150 millioner kroner. 

Danskerne spiser ca. 5.000 ton honning om året, hvoraf cirka halvdelen er fra danske bistader. 

Kontakt  

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Center for Jordbrug på tlf. 33 95 80 00 
eller e-mail mail@naturerhverv.dk. 

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens presseafdeling på tlf. 41 
89 25 07. 


