
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsberetning 2017 Dronningavlerforeningen af 1921 
 

I 2017 har der været store udfordringer for biavlen i Danmark. 

Sommerens vejr var igen, som i 2015 og 2016, præget af meget regn. Det har medført 

en dårlig honninghøst, hvilket har betydet, at lagrene af Dansk honning blev tømt, 

dog steg prisen heldigvis som følge heraf. 

 

Sommerens vejr var dog varmere, end de foregående år, hvilket betød bedre 

muligheder for dronningavlen. Der var i juni og juli enkelte gode tørvejrsdage, hvor 

dronninger og droner kunne flyve på parringsudflugt. 

Verdens vejr er/og bliver stadig mere ekstremt. Verdens førende meteorologer har 

beregnet at Vejret i 2017, har kostet 320 mia. dollars i tab… vand/tørke/blæst, dette 

for at sætte tingene i perspektiv. 

 

Men ikke kun vejret har været en udfordring i 2017. Det var også året, hvor der blev 

fundet rester af pesticider i Dansk honning. Hvor analyser desværre også viste 

værdier over de fastsatte grænseværdier. Dette er et kæmpe problem for bierne-

honningen-forbrugerne-biavlerne og i sidste ende også landmændene. 

Grænseværdier er noget vi bliver nødt til at leve med i fremtiden, da de nye 

målemetoder er meget mere fine og præcise.  

Honning er et luksusprodukt, som meget let kan blive fravalgt i indkøbskurven, hvis 

forbrugerne ikke er trygge i sundheden omkring honning.   

Også biernes sundhed er sat på prøve, hver gang de bliver udsat for giftstoffer i 

diverse kombinationer (cocktail-effekt). Dette er et felt der ikke er forsket grundigt 

omkring. 

 

Dronningavlerforeningen har deltaget i Binævnsmøder, hvor sagen omkring pesticid 

rester er debatteret, og hvor alle parter, med største alvor, har drøftet denne 

situation. Landbruget har taget diverse tiltag for at de aktuelle sager ikke vil kunne 

gentage sig.  Danmarks Biavlerforening har udarbejdet en handlingsplan for at 

imødekomme fremtidige sager. Det er en utrolig svær balancegang, hvor vi som 

biavlere skal kunne se os selv i spejlet, samtidig med, at vi ikke skal skabe utryghed 

omkring vore produkter, uden at det er faktuelt. Vi må alle leve op til ansvaret for 

miljøet, og mit håb er, at vi via dialogen kan komme længst.  

 

  



 

Fødegrundlaget for bierne bliver stadig mindre og mindre, hvilket tyske 

undersøgelser har vist, der er målt tilbagegang i insektmængden på 75 % over de 

sidste 30 år. Her peges på landbrugets intensive driftsformer. Dette har foranlediget 

en stor mediebevågenhed, hvor diverse kampagner er sat i søen fx (Foreningen vild 

med vilje og uddeling af 50000 blomster blandinger i Netto). Der er også opstået 

kritiske ryster fra biologers side om konkurrencen mellem vilde bier og honningbier, 

en diskussion vi skal tage seriøst og få sat i et fagligt niveau. 

 

Dronningavlerforeningens forårsudflugt gik i 2017 til Helnæs. Her var dagens tema: 

at kalibrere bedømmelse af bierne. Der blev arbejdet i grupper med stort fagligt 

engagement. Vi spiste madpakker på parringsstationen. Efterfølgende var der 

vandretur med naturvejleder, som gav os et indblik i øens natur/kultur. Vi sluttede 

dagen af på øens kro med kaffe. 

 

Dronningavlerforeningen har i forbindelse med Danmarks Biavlerforenings store 

satsning, på at få Apimondia til Danmark, deltaget i den danske stand på Apimondia 

i Istanbul 2017. Danmarks Biavler Forening havde tilbudt at betale for Ivans ophold, 

hvis vi selv afholdt udgifterne til standen. Vi fik laver flyers og lavet nogle fine 

foldere. Vi var som bestyrelse enige om, at hvis det var lykkedes at få Apimondia til 

Danmark, havde det været en god eksponering for hele branchen (inklusive 

dronningavlen). En stor tak til Ivan for hans indsats i Istanbul. 

 

Dronningavlerforeningen har igen i år deltaget i Danmarks Biavlerforenings 

konference, hvor vi forestod flere foredrag/workshops. Der var stor interesse for 

vores indlæg, det er tydeligt, at der er en voksende interesse for dronningavl blandt 

de nye biavlere. 

 

I 2017 blev de første skridt taget omkring   varroa-tolerance-avl. Vi deltog i den 

forbindelse i en stor workshop, arrangeret af Danmarks Biavlerforening. Dette 

avlsarbejde vil tage lang tid og kræve store arbejdsressourcer, hvilket avl på bier 

altid gør. 

 

Med den stigende interesse for avlsarbejdet, nye medlemmer, og heriblandt yngre 

dronningavlere, ser jeg fortrøstningsfuldt på fremtiden for foreningen. 

APB. 
 


