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Året 2018 var atypisk og ekstremt. 

 For det første var vejret atypisk, med temperaturer op mod 40 grader og en meget 

lang tørkeperiode. Dette var en udfordring for biavlerne, men så sandelig også for 

bierne. 

Det viser os, at vi skal avle på robuste omstillingsparate dronningelinjer, som skal 

kunne klare en sommer som denne, og en sommer med 15 grader og regnvejr. 

Efter en lang tør sommerperiode fik bierne en lang og frodig periode fra august til 

oktober, med pollenindbæring og store yngellejer. Dette betød også en opblomstring 

af varroamider, hvilket blev et problem visse steder i landet. 

Vi må tage til efterretning at vi sandsynligvis i fremtiden vil få lange perioder med 

tørke eller regn, klimaforandringer. 

For det andet blev 2018 også et år med fine honningudbytter i hele Europa. Denne 

store høst har medført, at honning sælges til priser, som er uhørt lave. 

Denne situation vil selvfølgelig få følger for hele branchen. 

Jeg vil ikke gøre mig klog på honningmarkedet, da det er komplekst og fyldt med 

handelspolitiske forviklinger. 

2019 kan blive det første år i mange år, hvor der også kan blive problemer på 

dronningesalget, idet erhvervsbiavleres situation er under pres og afsætning til det 

engelske marked er uvis pga Brexit. 

I den forbindelse vil jeg opfordre til, at det kollegiale sammenhold må bestå. Vores 

modtræk må være salgsfremstød iform af faglige indlæg i div fagblade, 1års 

dronningeskift, fremhævelse af branchekode og evt fælles annoncer. 

Foreningsmæssigt har 2018 været en stabil periode, hvor medlemstallet har 

stabiliseret sig omkring 50 medlemmer. 

Foreningen havde i maj en velbesøgt tur til Odense, hvor Torben og Hanne åbnede 

deres hjem og have på meget gæstfri vis. Vi så Torbens veldrevne bigård, med 

smukke Ligustica-bier, som Torben viste frem med stor åbenhed omkring 

avlsarbejdet. Stor tak fra alle os deltagere! 



 
I november var foreningens medlemmer indbudt til deltagelse i DBF`s workshop om 

varroatolerence. Der var flere spændende faglige indlæg. 

 Fra Sussex University var professor Francis Ratnieks` indlæg meget relevant for os 

avlere. Han belyste forsøg, der viste at bier med høj hygiejnisk adfærd(udrensning), 

har en høj modstandskraft mod varroa-relateret vira. 

Denne worhshop var så velbesøgt, at vi som avlere druknede i den store flok. Dette 

førte til at vi besluttede at samles igen, 1.3. 2019, hvor vi fik taget hul på en længe 

tiltrængt dialog omkring avlsarbejdet. Dette var meget positivt, og en god proces er i 

gang. 

Jeg har nu i mange år lagt et stykke arbejde i Dronningavlerforeningen af 1921, 

dette har været spændende og lærerigt. Jeg har priorteret at præge foreningen i 

retning af samarbejde mellem grupperinger indenfor avlsarbejdet, så ligustica-, 

buchfast- og carnica-avlere løfter i samlet flok. 

 Jeg håber nye friske kræfter kan bringe foreningen godt videre mod 100års dagen. 

Anders Peter 


