
BIER I BYEN ??

Mange tror, at bistader er noget som kun hører til på lan-
det. Men bier hører til alle steder, så længe de har blom-
ster nok at besøge - og blomster har vi masser af i og 
omkring Classens Have.

Det er blevet populært at være biavler i Danmark, også i 
byerne, hvor der er kommet stadig fl ere biavlere til gen-
nem de seneste år. Det er godt, for bierne har været i 
tilbagegang i nogle år. Men de er vigtige og til gavn for 
naturen og os mennesker. Man får en bedre bestøvning 
af træer og buske. Fuglene får gavn af biernes arbejde, 
da bestøvningen sikrer en bedre frøsætning. Man får en 
enestående oplevelse med at opleve de fl ittige og fasci-
nerende insekter på tæt hold. Og så får man mulighed 
for at høste sin egen honning! 

CLASSENS HAVES BILAUG Vidste du det om bier? 

En bifamilie består af 30.000 – 60.000 bier, inkl. én dron-
ning og nogle hundrede droner (hanner); resten er arbej-
derbier (hunner). 

En bi fl yver 30.000 km på en liter honning. 

Der er ca. 6.000.000.000 honningbier i Danmark.
 
I en mark med hvidkløver er der 400-500 millioner blom-
ster pr. ha. De skal alle besøges af en bi for at sætte frø. 

Bierne sørger selv for at holde en tilpas temperatur i sta-
det, både når det er varmt, og når det er koldt.

En bifamilie kan overvintre ved temperaturer helt ned til 
minus 45 grader. 

En bidronning parrer sig med 6-8 droner, når hun er ca. 1 
uge gammel. Derefter gemmer hun sæden og er i stand 
til at lægge æg i fl ere år.

Duftstoffer fra dronningen forhindrer dannelsen af nye 
dronninger i bi-familien. Det  er også duftstoffer, der hol-
der sammen på bierne i en sværm.

Når en bi har fundet et sted med mange blomster, kan 
den ved at danse fortælle de andre bier om afstand og 
fl yveretning til blomsterne. 

Kom og vær med i Classens Haves Bilaug!
Første møde torsdag den 10. april kl. 17 

hos Anne-Marie Jacobsen, Livjægergade 18, 1.th.

Kontaktpersoner:
Anne-Marie Jacobsen, Livjægergade 18; 1954annemarie@gmail.com

Lars W. Pedersen, Livjægergade 20; lawp@space.dtu.dk ki
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Classens Haves Bilaug blev stiftet i foråret 2013.
Vi har to stader placeret på Garnisons Kirkegård. Med ti-
den er det tanken, at de skal fl yttes til Classens Have og 
stå i staudebedet. Det forhandler vi med kommunen om.
 
Første år (2013) startede vi med to bifamilier. De skulle 
bruge et år til at bygge sig op, så 2014 er første år, hvor 
vi kan høste honning.

Materiel
Vi har et opbevaringsrum i fyrrummet under Classens-
gade 52. Det er ikke et egentligt arbejdsrum, derfor vil 
slyngning m.v. formentlig foregå enten i en børnehave, 
som et af medlemmerne arbejder i, eller i et privat køk-
ken.
Derudover har vi en afl åst opbevaringsbox (hyndebox) 
ved staderne på Garnisons, hvor dragter og det materiel, 
der skal bruges ved de ugentlige tilsyn, ligger. 

Hvor ofte mødes vi ?
Vi mødes som udgangspunkt en gang om måneden, fx 
som fyraftensmøde, og bruger ca. 1-1½ time. 
På mødet taler vi om, hvad der skal gøres. Er det vinter 
kan det være forberedelse af materiel. Er det sommer er 
det klargøring af magasiner, fratag af honning og slyng-
ning, påfyldning på glas o.lign.
Til hver gang vil man have noget at læse om bierne i den 
aktuelle periode. Derfor vil bilauget også fungere som 

studiegruppe, hvor de mere erfarne oplærer de mindre 
erfarne.

Fra maj til oktober skal der være tilsyn af bierne en gang 
om ugen. Tilsyn kan man gøre sammen eller alene - er 
man ny, skal man altid være sammen med en mere erfa-
ren i starten.

Jo fl ere vi er, des bedre kan vi dække hinanden ind, fx i 
ferier.

Hvad koster det at være med ?
Sidste år afholdt vi en del udgifter til at starte op. Vi har 
nu det vigtigste, men der kan opstå uforudsete ting, der 
betyder at vi skal investere i eventuelt nyt materiel. Der 
kan derfor ikke fastsættes et fast beløb, men ved et antal 
på fem til seks medlemmer vil udgifterne ikke overstige 
ca. 75 kr. pr. måned. Hvis vi er fl ere, bliver det billigere!

Årligt fællesmøde
En gang om året i oktober eller november holder vi et 
møde, hvor erfaringerne fra sommeren bliver gennemgå-
et og behov for vinterarbejdet bliver fastlagt. Her kigger 
vi også på regnskabet.

Vi glæder os til at modtage dig som nyt medlem!


