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Fællesmøder for biavlere 
 

Vinteren 2014 / 2015 
 
 
 
 
 
 
 

Arrangeret af: 
 

Nordfyns Biavlerforening 

Vestfyns Biavlerforening 

Vindinge Herreds Biavlerforening 

Østfyns Biavlerforening 
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Tonny Tychsen  - "Gør det selv"-dronninger 
 
Tirsdag den 25. november 2014 
 
Tonny Tychsen er indehaver af Ellum Biavl, hvor der hvert år produceres en 
masse honning og en masse dronninger. Men man skal jo starte et sted, så 
Tonny vil fortælle om de forskellige måder, man kan lave dronninger på, fra 
den simpleste til den professionelle. 
 
Det er dog ikke ligegyldigt, hvilken dronning man vælger til dronningemor. 
Tonny har stor erfaring i dette og vil fortælle, hvordan man skal vælge sine 
dronningemødre, uanset om det er første eller treogtyvende gang, man prøver. 
  

 

 
 

Sted: Naturcenter Hindsgavl, Galsklintvej 2, 5500 Middelfart 

Velkommen til sæsonen 2014 / 2015 
 
Endnu engang byder Biavlerforeningerne på den nordlige halvdel af Fyn velkom-
men til en ny omgang fællesmøder. 
 
Hvert møde koster mindre end et glas honning - kun 35 kr. pr. person, og ved de 
fleste møder kan man desuden købe kaffe og brød og lignende. Møderne starter 
kl. 19.00 og slutter kl. 22.00. 
 
Tilmelding er ikke nødvendig. 
 
 
Vi tager forbehold for ændringer af programmet. 
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Erik Frydenlund – Biodynamisk biavl 
 
Onsdag den 18. marts 2015  
 
I foredraget vil Erik gerne dele sine erfaringer om en mere natur-
lig form for biavl med bl.a. toplistestadet og Det gylden stade. 
Desuden vil Erik fortælle om de tanker, der ligger bagved biody-
namisk biavl, og hvordan han praktiseres det med naturlig 
sværmning, selvbyg af vokstavler og presning af honning. 
 
Biodynamisk biavl prøver at forstå og tilgodese biernes naturlige behov og der-
ved styrke deres indre sundhed. 
 
På Erik Frydenlunds hjemmeside: www.erikfrydenlund.dk under bier, kan I læse 
mere om biodynamisk biavl, og de tanker, som Erik har om det. 
 
 
Sted: Klublokalet, Kaliffenlund 2, Ullerslev 

Gudrun Holm - Regler for behandling af honning 
 
Onsdag den 14. januar 2015 
 
Gudrun Holm er ansat i Fødevarestyrelsen og fritidsbiavler. Gudrun vil denne af-
ten fortælle om regler for behandling af levnedsmidler og om, hvordan vi må ar-
bejde med honning. 
Gudrun vil fortælle om lovgivningen omkring håndtering af honning og indretning 
af slyngerum. Lovgivningen omfatter mærkning af honning, registrering af biav-
ler med salg af honning i stor emballage. 
 
Denne aften har du også mulighed for at få svar på alle de spørgsmål, du som 
biavler måtte have angående biavl og fødevarekontrol. Gudrun har lovet, at hvis 
hun ikke selv kan svare, vil hun gå videre til sine kolleger med spørgsmålene.  
 
Sted: Produktionshøjskolen i Søndersø, Odensevej 55, Søndersø 
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Klaus Langschwager - Honning og hvad så! 
 

Tirsdag den 17. februar 2015 
 
Honningtype, fratagning, omrøring og tapning. Hvad gør man, hvis man vil 
lave den bedste honning? 
Få inspiration når Klaus Langschwager fortæller om 
honningproduktionens mange facetter. Klaus er en 
meget erfaren biavler og fik på DBF’s generalforsam-
ling i 2014 Guldnålen for sit store arbejde inden for 
dansk biavl. 
 
Der vil være mulighed for spørgsmål og diskussioner 
i løbet af aftenen. 
 
 
Sted: Munkebo Kulturhus, Troels Alle 4, 5330 Munkebo  

Udflugt til Endelave 
 
De 4 foreninger arbejder på at arrangere en udflugt til Endelave, lørdag den 9. 
maj 2015. Først og fremmest skal vi møde en af de biavlere, der har brune bier 
på Endelave, og både høre om de brune bier og om, hvordan det er at have 
nogle af sine bier stående på øen, når man selv bor i Jylland. 
 
Derudover vil vi få en rundvisning i Lægeurtehaven, hvor der også vil være fro-
kost. Endelig skulle der også blive tid til en tur øen rundt med traktorvogn, in-
den turen går tilbage til fastlandet. Nærmere informationer om turen vil blive 
udsendt senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 


