
Ansøger Projekt /titel Kort beskrivelse 

Erhvervsbiavlerne Rådgivning til erhvervsbiavlere og 
udvikling af professionel biavl 

Formål: 
Projektet udvikler og tilbyder en række målrettede direkte gavnlige 
rådgivningstilbud til nuværende og kommende erhvervsbiavlere i Danmark 
uanset foreningstilhørsforhold med det formål at udvikle 
forretningsgrundl aget for erhvervsbiavl i Danmark. 
Aktiviteterne i projektet er: 

- Individuel rådgivning til nye og nuværende erhvervsbiavlere om 
rationel drift af biavl og forretningsudvikling.  

- Etablering af vidensgrupper om forretningsudvikling for 
erhvervsbiavlere og informationsvirksomhed om aktuelle 
udfordringer for danske erhvervsbiavlere. 

- Afholdelse af kursusaktiviteter om bekæmpelse af varroatose, 
opbygning af bibestanden og rationelle biavlsdriftsformer mv. 

- Ekskursionsaktiviteter i Norden, Baltikum og/eller Nordeuropa om 
bekæmpelse af varroatose op opbygning af bibestanden mv.  

De faglige konkrete aktiviteter og tilbud udvikles i tæt samarbejde med 
rådgivere, biavlere og organisationer gennem projektperioden og resultaterne 
formidles på hjemmeside, i artikler i fagblade og ved faglige arrangementer. 
Projektet vil medføre flere og større erhvervsbiavlsbedrifter.  

Danmarks Biavlerforening  Økologisk varroabekæmpelse i 
Danmark 

Formål og målgruppe:  
Fødevareministeren ønsker at styrke bæredygtigt landbrug og nedsætte 
brugen af pesticider imod skadegørere. Hovedparten af danske biavlere 
bruger de økologiske varroabekæmpelsesmetoder. 
Nyudviklinger inden for bekæmpelsen, en kraftig medlemsfremgang og 
medlemsudskiftning, kræver at der sættes fokus på bekæmpelsesstrategien, 
således at alle danske biavlere bliver klædt fagligt på for at bekæmpe varroa 
med de økologiske varroa-bekæmpelsesmetoder. 
Hovedaktivitet: 

- Hele varroa-strategien evalueres og gennemarbejdes i forhold til, da 
strategien blev udviklet i starten af 90’erne. Der laves afprøvning og 
forbedring af metoder.  

- Forsøgene koordineres med Århus Universitet. Forsøgene laves i 
samarbejde med DBF’s instruktører. 

- Resultaterne formidles i temahæfter, artikler, på informationsark og 
ved demonstrationsudstyr m.m. Der laves en interaktiv varroa-
hjemmeside, hvor der er offentlig adgang til lære om varroa via 
videoklips og e-learning. Instruktører føres ajour via kurser. Disse 
uddannes til at forestå teoretisk og praktisk undervisning i lokale 
foreninger. Der arrangeres varroa-workshops i samarbejde med 



biavlsrådgivere fra de nordisk/baltiske lande. Erfaringer og resultater 
af koordinerede forsøg fra disse lande inddrages i projektet. 

Forventede effekt:  
Danske biavlere opdateres på nyeste viden indenfor økologisk 
varroabekæmpelse, som sikrer bevarelse af medlemstilgangen branchen har 
oplevet, sikrer overlevelsen af danske bifamilier, sikrer den nødvendige 
bestøvning af danske landbrugsafgrøder og biodiversiteten i fremtiden. 

Danmarks Biavlerforening Observationsbigårde og 
kortlægning af vintertab i 
samarbejde med internationale 
netværk COLOSS 

Formål: 
Danmarks Biavlerforening vil i projektet fortsætte og udbygge 
observationsbigårdene, som er fordelt over hele Danmark.  
Aktiviteterne i projektet er: 

- Observationsbigårdene har vist sig at have stor værdi til indsamling af 
data og viden, der har betydning for forskning, rådgivning og den 
praktiske biavler. Den indsamlede viden har stor effekt, da biavlerne 
selv føler ejerskab til aktiviteterne og da de kan følge udviklingen i 
bigårdene i real tid på internettet. 

- Observationsbigårdene giver Danmarks Biavlerforenings konsulenter 
mulighed for at deltage og bidrage til samarbejdet i det store 
internationale netværk COLOSS i kortlægning af vintertab og deres 
årsagssammenhænge på verdensplan (i COLOSS Arbejdsgruppe 1 
(WG1)), samt medvirke til at klarlægge miljøfaktorernes betydning 
for bierne (i COLOSS Arbejdsgruppe 3 (WG3)). 

- Observationsbigårdene leverer data og prøver til forskere på 
Københavns og Aarhus Universiteter. Også i dette projekt vil der være 
samarbejde med de to instutioner. Der vil i observationsbigårdene 
blive gennemført forsøg og undersøgelser omkring opformering og 
reinvasion af varroa. 

I det ansøgte projekt vil der ske en styrkelse af den uformelle 
vidensgenerering, såvel som den mere formelle gennem tæt samarbejde med 
biavlere, rådgivere og forskere i ind- og udland. 

Ellum Biavl Flytning af bistader med 
duftstofbehandling 

Formål: 
- at afprøve og dokumentere duftstofbehandling i form af 

ferromontilsætning til rationalisering af flytning af bistader. 
Rationaliseringen består i at duftstofferne skal hjælpe til at bistaderne 
undgår bivirkningerne og en svækkelse af flytningen. Flytning af 
bifamilier medfører uheldige bivirkninger, som gør at bifamilierne 
svækkes i en periode. Svækkelsen kommer på grund af mangel på 
pollen og nektar indbæring da tilvænningstiden for bistadet efter 
flytning til nye trækkilder og fauna er lang.  

Forventede effekt:  



Duftstofbehandlingen af bifamilierne vil kunne medvirke til mindskelse af 
disse påvirkninger, da de vil kunne forberede bistaderne til flytningen ved at 
opbygge ekstra store reserver af pollen og nektar i stadet.  

Aarhus Universitet Strategier til bekæmpelse af 
varroatose 

Formål:  
Forbedring af strategier til bekæmpelse af varroamider, som er det største 
sundhedsproblem i biavl. Al bekæmpelse foretages i dag med kemisk 
behandling mod varroa efter honninghøsten i september. Resultater fra 
Biavlsprogrammet 2010-2013 viser, at det er for sent til at hindre spredning 
af varroaoverførte virussygdomme, som er den største enkeltfaktor bag 
vinterdødelighed, og at selv om midebekæmpelsen foretages korrekt, opnås 
der i mange tilfælde ikke en tilstrækkelig reduktion af mideantallet.  
Delprojekt 1 fokuserer på, om bekæmpelse pa et tidligere tidspunkt og evt. 
flere behandlinger kan optimere bekæmpelsen. Der vil blive beregnet en 
skadetærskel for antal mider, hvor behandlingen skal foretages for at opnå 
optimal effekt.  
Delprojekt 2 ser på baggrunden for utilstrækkelig effekt af behandlinger, og 
der vil blive udført basale undersøgelser af organiske syrers virkemekanisme 
og abiotiske faktorers (temperatur, luftfugtighed, m.m.) indflydelse herpå, og 
der vil blive søgt udviklet en fysisk indikator på, at behandlingen har været 
tilstrækkelig. 

Aarhus Universitet Forædling af virustolerance hos 
honningbier 

Formål: 
- at forbedre de danske biers tolerance mod varroamiden og de 

virussygdomme, varroamiden overfører. Ved at udbygge den 
ekspertise, der allerede findes i Danmark omkring avl af dronninger, 
drivning af parringsstationer og selektion for arvelige egenskaber, 
kan vi fremavle en bi, der er mindre følsom over for de tab, 
varroamiden påføre biavlen. 

- I samarbejde med interesserede dronningeavlere vil projektet udvikle 
kvantificerbare mål for bifamiliernes evne til at modstå varroa-
angreb. 

Det er vigtig at have bred deltagelse af dansk dronningeavl i projektet. Derfor 
vil projektet fokusere på en relativ ukompliceret måling af midens tilvækst i 
løbet af en sæson i avlsfamilier og en måling af det virustryk, der finder i 
bierne, i udvalgte familier. Der vil indgå et årligt møde med dronningeavlere 
med deltagelse af indbudte kolleger fra udlandet, som har lignende 
avlsprogrammer, til inspiration, samt til en fælles evaluering af de anvendte 
selektionsmetoder og opnåede resultater.  

 

 


