
 
  
Generalforsamling i BBD 29.maj 2021 på Skovsgård Gods 
 
Beretning: 
 
Indledningsvis vil jeg gerne sige lidt om foreningen og arbejdet i bestyrelsen. Corona situationen 
har af gode grunde begrænset de fysiske møder. Onlinemøder som andre steder erstatter fysiske 
møder har vi endnu ikke kaster os ud i. Men på trods af afstanden har bestyrelsen alligevel, via 
mails og telefonsamtaler, haft et godt samarbejde. 
 
Meget er blevet lettere i vores elektronisk dagligdag, men ikke det at drive en forening. Fra 
banken og myndigheder stilles skrappe krav til dokumentation, legitimation og indrapportering 
Der kunne ønskes en nedre bagatelgrænse. I stedet stiger prisen. Vores foreningskonto kostede 
tidligere 300 kr. pr. år. I år er det beløb steget til 1000 kr. 
Men det er betingelserne hvis man vil være en forening i dagens Danmark. Vi har da også fået godt 
styr på den lidt kedelige del af foreningsarbejdet, og er godt rustet til fremtiden. 
 
Medlemskontakt 
Da vore medlemmer er spredt over hele landet kan det være vanskeligt at opretholde et 
fællesskab udover hjemmeside og nyhedsmails. Vi har i 2020 udsendt to nyhedsbreve. Gennem en 
ansøgning til Landbrugsstyrelsen håber vi at få midler til at opbygge og forbedre et godt 
informationsmateriale. 
Vi vil fremadrettet tilstræbe at holde en årlig ekskursion eller et fælles arrangement, forbindelse 
med generalforsamlingen.  Gode idéer modtages gerne! 
 
Projekter 
Hjelm :projekt varroafrie brune bier 
 
Foreningens bierne på Hjelm har klaret vinteren fint og fik i det tidlige forår en halv foderpakke 
hver for at komme godt i gang. 
Prøver på omkring 400 bier fra hver familie er af to omgange sendt til Flakkebjerg. Her har Per 
Kryger ikke fundet varroa i de prøver vi tog sidste år, inden indvintringen eller i tilsvarende prøvet 
taget her i foråret. Per Kryger vil dog gerne have flere prøver inden han vil erklære familierne for 
endeligt at erklære dem for varroafrie. 
Hvad der fremadrettet skal ske med bierne derovre er på nuværende tidspunkt ikke endeligt 
afklaret. 
  
Anholt 
Vi har været i kontakt til en gruppe biavlere på Anholt, der arbejder på igen at opbygge en ny 
bestand af varroafri bier. TN har afholdt et Teams-møde med gruppen for at fortælle om 
erfaringerne med projektet på Hjelm. På Anholt udryddede man alle bifamilier sidste år. Man ville 
igen være varroafri og opbygge en ny bestand af varroafrie bier — gerne med brune bier. Der er 



indlysende lighedspunkter mellem de to projekter men også nogle forskelle i praksis. En anden 
mulighed kunne være at overtage eller lånte bifamilierne fra Hjelm, for efterfølgende at delte og 
opformerede dem og så herefter tilførte nye dronninger fra Læsø. Vi har oprettet en 
mailkonference mellem de involverede parter. 
Det ville være et overkommeligt projekt og  rigtig god fortælling, for begge øer og ikke mindst den 
brune bi. 
 
Renparring 
På opfordring fra et af vore medlemmer ansøgte foreningen tidligere på året om at oprette et 
renparringsområde for brune bier på Tipperne i Ringkøbing fjord. Området blev finkæmmet for 
bier og biavlere, men ansøgningen blev alligevel afslået med den begrundelse at der var for kort 
afstand ril et sommerhusområde, ganske vist på den anden side af vandet. 
En anden mulighed for at oprette et nyt renparringsområde for brune bier kan måske blive øen 
Fur. Med udgangen af 2022 nedlægger Flemming Bech Thorsen sin parringsstation deroppe og har 
antydet at ville gøde jorden for brune bier hvis interessen er til stede. 
 
 
Minifolder 
I Samarbejde med det nordiske samarbejde i Nordgen har vi i det forgangne år medvirket i 
fremstilling af en fælles nordisk minifolder til at hænges på honningglas. Det er et forsøg på at lave 
et fremstød og en fælles markedsføring af honning fra brune bier. Folderen findes på de nordiske 
sprog ogengelsk.  Vi sælger den til interesserede for 65 kr. for 100 stk. 
 
 
Formidling af dronninger til medlemmer 
Foreningen har i 2020 fordelt et mindre antal parrede brune dronninger til nogle af vore 
medlemmer. En enkelt lokalforening har ligeledes indkøbt brune dronninger til den lokale 
skolebigård. Det er et rigtigt godt initiativ som vi håber vil brede sig. 


