
 

 

 

Brænder du for biernes vigtige rolle i forbindelse med bestøvning af afgrøder, og kan du se, hvordan 

udlejning af bifamilier kan give biavlere en ekstra indtægt? Vil du undervise andre biavlere i hvordan 

de kan udføre bestøvning og udleje bifamilier til bestøvning i praksis? Så har du muligheden for at 

blive instruktør inden for dette spændende emne. 

 

På kurset vil du få viden - både teoretisk og praktisk – om bestøvningsbiavl, som du har brug for, når 

du skal inspirere og gøre det lettere for andre biavlere at starte med at udleje bier til bestøvning, eller 

når du skal inspirere bestøvningsbiavlere, der allerede er i gang. Det er dog en fordel, hvis du har lidt 

erfaring eller viden indenfor bestøvningsbiavl i forvejen. 

 

Behovet for bestøvning af afgrøder er der, men der mangler bestøvningsbiavlere, især i nogle områder. 

Bestøvningsaftalerne kan give biavlere en god ekstraindtægt, hvad enten man fokuserer på en biavl, 

hvor man udlejer en lille eller stor del af sine bier til bestøvning. Håbet er derfor med uddannelsen af 

30 instruktører inden for emnet, at der kan blive afholdt møder og kurser rundt omkring i landet, som 

kan give flere biavlere lyst til at udleje bifamilier til bestøvning. 

 

På kurset vil du blandt andet lære om blomster- og bestøvningsbiologi, afgrødernes afhængighed af 

insektbestøvning, praktisk bestøvningsbiavl samt økonomien heri og om, hvordan du formidler emnet 

på en god måde. 

 

Kurset afholdes af Danmarks Biavlerforening i samarbejde med Danske Biavleres Landsforening, 

Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere, ErhvervsBiavlerne og Landbrug & Fødevarer med 

støtte fra Landbrugsstyrelsen. 

 

 

 

 

KURSUS FOR INSTRUKTØRER  
I BESTØVNINGSBIAVL 



 

Tidspunkt: Lørdag den 17. november kl. 9.30 – 16.00 

 

Sted: Ejby Hallen, Halvej 5, 5592 Ejby 

 

Materiale: Der udgives i forbindelse med kurset et nyt undervisningsmateriale, som du vil få adgang 

til at anvende efter kurset. 

 

Oplægsholdere: Henrik Kjelkvist, Lars Egelunn og Lise Hansted 

 

Program:  

9.30-10.00:   Ankomst, morgenbrød, registrering 

10.00-12.00: Undervisning 

12.00-13.00:  Frokost 

13.00-15.45:  Undervisning afbrudt af en kaffe/kagepause 

15.45-16.00:  Opsamling, afrunding. 

 

Tilmelding: For at deltage på kurset, skal du sende en kort beskrivelse af din egen interesse for 

bestøvningsbiavl, samt hvordan du vil formidle emnet, herudover skal du anføre navn, adresse, e-mail 

og hvilken forening du er medlem af. Din ansøgning om at deltage skal sendes senest den. 29. oktober 

på mail til dansk@biavl.dk. Alle deltagere får umiddelbart herefter besked om de er optaget på kurset. 

 

Pris: Det er gratis at deltage i kurset, men du eller din lokalforening dækker selv udgifter til transport. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Lise Hansted på e-mail: lh@biavl.dk. 

 

 

 


