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Beretning 
 
I det forgangne år har foreningen ikke været særlig udadvendt. Men indadtil er der alligevel 
sket en del. Vi er jo en lille interesseorganisation, der forsøger at finde sin plads og blive hørt i 
den store og til tider følelsesladede debat, der for tiden raser om biodiversitet, fraværet af 
insekter, behovet for bestøvning i landbruget og ønsker om generelt mere uberørt natur i 
Danmark. Det er en debat der ofte er baseret mere på følelser og fastlåste positioner, end 
fakta og viden. To fronter er især tydelige. De vilde insekter over for de såkaldte 
domesticerede honningbier. 
 
Fronter er måske i virkeligheden et dårligt begreb, for måske er der nok mere tale om to 
forskellige syn på insekternes og især honningbiernes forunderlige verden. Den traditionelle 
honningbi er udsat for intensiv videnskabelig forskning for blandt andet at opnå sundhed, højt 
udbytte og undgå varroamidernes skadevirkninger. 
 
De vilde bier har en stor fangruppe. Især humlebierne har fået en stor fanskare efter 
udgivelsen af Dave Gaulsons Bog: Humlen ved det hele. Det er også en virkelig spændende bog, 
som bygger på indsigt, fakta og fine iagttagelser. 
 
— Men hvor er vores brune honningbi i alt dette? Langt hen ad vejen er den overset. I den 
traditionelle biavl anses den dog for at have betydning som genressource. Men den har et 
heftigt temperament, sværmer let og er i øvrigt ikke særlig højtydende. 
 
Den er en vigtig genressource, erkender flere og flere. Men den er også en vild bi, som i 
årtusinder har klaret sig uden menneskets hjælp. Den er nøjsom og god til at overvintre. Men 
den har også en anden fantastisk egenskab, som ikke mange biavlere sætter pris på; den 
sværmer! Måske er det netop denne egenskab, der i fremtiden kan give den en adgangsbillet 
til kommende naturskove. Kan naturskoven levere de hule træer, skal de brune bier nok flytte 
ind. 
 
På den netop afholdte Biavlskonference havde Lars Fischer fra Solens Hjerte et fint indlæg om 
netop sværmning. „Sværmning — En fest for bierne og en spændende udfordring for 
biavleren” hed foredraget. På medrivende vis fortalte Lars om baggrunden for det fantastiske 
naturfænomen, der kan iagttages når de gamle bier flytte ud og overlader hjemmet til de unge. 
Et fænomen man sjældent oplever i vores menneskeverdenen. 
 
Foreningen 



Som i ser, er der i dag et nyt ansigt i bestyrelsen. Det er Claus Richter Hansen fra Læsø 
Biavlerforening, der med kort varsel er sprunget til i stedet for Carl-Johan Junge, der er blevet 
forhindret i at være her i dag. Det er vigtigt, at vi i vores forening bevare den nære og gode 
forbindelse til Læsø Biavlerforening. Så Klaus, tak fordi du kunne være her i dag! 
 
Bestyrelsen har i år konstitueret sig på ny, idet Inge Lise Balken har ønsket at trække sig fra 
hvervet som kasserer. Der har været en del besvær med at skaffe adgang til foreningskonto og 
MobilePay mm. — Foreningen skulle jo nødig bruges til hvidvask af sorte formuer. Bemærk i 
den forbindelse, at vi har fået et nyt MobilePay nummer med kun 5 siffere, så det er blevet 
meget lettere at betale kontingentet. Thomas Lind overtaget posten som kasserer og Troels 
Demant posten som næstformand. 
 
I efteråret har Carl-Johan været til møde i Landbrugsstyrelsen, i Miljø- og Fødevareministeriet. 
Formålet var at drøfte fremtiden for den brune bi på Læsø. Det trænger sig på med en holdbar 
løsning. Målet er stadig en „brun ø”. 
 
Der er i dag ca. 200 brune bifamilier på Læsø og 16 medlemmer i LBF. 150–160 bifamilier er 
fordelt på fire personer, medens de resterende 40–50 bifamilier er fordelt på 12 personer.  
Per Kryger følger bestanden og modtager løbende materiale fra Læsø til sin forskning. 
 
Troels Demant og Thomas Lind har tidligere på året været i Oslo for at deltaget i et møde i 
NordGen. I NordGen følger man, på tværs af landegrænser, udviklingen i arbejdet med brune 
bier. Man undersøger mulighederne for udveksling af avlsmateriale og markedsføring af 
produkter fra brune bier. 
 
Thomas har i 2018 arbejdet videre med inseminering og har anskaffet sig det nødvendige 
udstyr. Vi håber i den kommende sæson at afprøve teknikken i forbindelse med udsættelse af 
nye populationer af brune bier på udvalgte lokaliteter. 
 
Fra professor emeritus Bo Vest Pedersen Zoologisk Institut i København har foreningen 
modtaget en del af hans forskningsmateriale om brune bier. Bo Vest Pedersen var den forsker, 
der i 2005 førte bevis for den brune Læsøbis særlige og unikke egenart. Over tid er planen at 
lægge det ud på hjemmesiden. 
 
Gennem 2018 har vi knyttet kontakt til biavlere og ejerlav på flere danske småøer med 
henblik på at oprette mindre populationer af brune bier. Indstillingen har været positiv, men 
indtil videre er det dog mest „fugle på taget”. Én ø er dog næsten i hånden nemlig Hjelm. Der 
mangler kun et endelig go, på en snarlig generalforsamling i ejerlauget.  
 
Planen er i korthed at anskaffe tre små bifamilier på Anholt og heri indføre brune Læsø 
dronninger. Finansieringen ser ud til at kunne klares med et beskedent tilskud fra vores kasse 
og deltagere fra ejerlauget. Det bliver et lille og besværligt pilotprojekt, som vi dog håber kan 
bane vejen for noget større. 
 
Et andet muligt projekt er Romsø. Romsø har ifølge lokale biavler basis for et rimeligt bihold. 
Det har tidligere været forsøgt, dog uden resultat. Ejeren er forsat positiv, men skal projektet 
realiseres, skal der skaffes ekstern finansiering. Det vil vi forsøge at skaffe. Men gode forslag 
modtages gerne! 
 



På sidste generalforsamling blev det foreslået at tilbyde et foreningskontingent på 500 kr. Vi 
har fornyligt pr. mail opfordret lokalforeningerne i DBF til at tegne et sådant. Flere har 
allerede fulgt opfordringen. 
 
— Vi ser frem til et godt år foreningen og for de brune bier! 

T.N. 


