
 

 
 

 

 
Kunne du tænke dig at få en 

stor naturoplevelse?  Vil du 
komme tæt på dronningens rige?  

Har du lyst til at smage din helt 

egen honning? 

Så skal du være biavler! 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

På begynderkursus lærer du alt 
om årets gang i bistadet. 

Hvordan dit samarbejde med 

bierne skal foregå, og hvordan du 

høster din egen honning. Du får 
at vide hvilke materialer der skal 

bruges og hvordan du holder dine 

bier glade, sunde og raske. 
 

 

 

 

 
Gennem kursets seks 

teoridele i løbet af den mørke 

vintertid bliver du klar til at passe 

en bifamilie når bierne vågner fra 
deres vinterhi i løbet af foråret.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

I foreningens skolebigård  

kan du, som medlem af vores 
biavlerforening, få mulighed og 

ansvaret for pasning af en af 

vores bifamilier under kyndig 

vejledning fra erfarne biavlere. 
God fornøjelse! 
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Frederiksgade 78C, 8000 Århus C 
Tlf.: 87 46 45 00 

 

https://www.fo.dk/udeliv/


 

Kursus plan forår 2017: 
Mødetid kl.19.00 – 21.30 

 

 

 

 
 

Mandag d.13.marts  

                            Tirsdag d.14.marts  

Introduktion 

- Bisamfundets opbygning 

- Biernes anatomi og fysiologi 

Mandag d.20.marts 

Tirsdag d.21.marts 
 

Biavlerens redskaber 

- Vinter og forår i bigården.  

- Familien vokser. 

Mandag d.27.marts 

Tirsdag d.28.marts 

Sommer i bigården. 

- Hvordan sværmtendenser undgås 

- Skadedyr i bifamilien. 

Mandag d.03.april 

Tirsdag d.04.april Dronninger, droner og dronningavl. 

- Dannelse af nye familier 

OBS! 

p.g.a påskeferie er der 

Ingen undervisning 
Mandag d.10. & d.17.april 

Tirsdag d.11. & d.18.april 

Mandag d.24.april 

Tirsdag d.25.april 

Honning høsten 

- Hygiejne under behandling. 

- Markedsføring/salg. Etiketter 

Mandag d.01.maj 

Tirsdag d.02.maj 

Efterår i bigården  

- høsten af den sidste honning  

- fodring af bierne klar til overvintring. 

- Opsamling 

 

Mandag d.01.maj – kl.19.00-21.30 

 
På den sidste aften af kurset dannes 

der flere små praktikhold for de nye 

medlemmer af Århus & Omegns 

Biavlerforening. Som nybegynder får 
man ansvaret for at passe en bifamilie 

på skift gennem hele sommeren. 

 Det foregår under kyndig vejledning 

af erfarne biavlere. 

Sæsonens første medlemsmøde i 

foreningens Skolebigård 
 

 

1
. 

2

. 

3
. 

1
. Alan Beattie 

Lars Kjær 

Alan Beattie 

6
. 

4
. 

5
. 

Jens Kristensen 

Lars Kjær 

Jens Kristensen 



 

Sådan finder du: 
 

 Århus & Omegns Biavlerforenings Skolebigård og 

’Biavl for Begyndere’ på Erhvervsakademi Aarhus, Vejlby afd.  
(Tidligere Landbrugsskolen) 

 
 

 

 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det mest hensigtsmæssige sted at parkere om aftenen er på P pladsen 
ved administrationsbygningen A - eller på den anden side af gaden hvor 

der er Jordbrugets Uddannelsescenter. MEN PAS PÅ lige overfor hos 

Sanistål - der er tidsbegrænset parkering overvåget af Europark – også 

om aften!  

Husk at tage lidt at drikke med – der er ingen automater i nærheden. 
Dog er der en maskine man kan bruge til at lave kaffe…   

Skolebigården ligger bag laboratoriebygning (P) 

– på Agerbæksvej nr.14. 

Teorikursus lokalet ligger i selve laboratoriebygningen (P). 
(Indgangen bagom bygningen fra gaden) 

 

P 
OK 

P 

OK Skolebigården 

Biavl for Begyndere 

Teorikursus 
Laboratoriebygning P 

P NEJ! 
PAS PÅ! 

Europark på 
Området… 



 

På teorikursus er vi 3 lærere der underviser på skift. 

Hvis du har brug for at vide mere om hvad kursus indeholder 

- eller om biavl i almindelighed - er du velkommen til at kontakte os  

- enten via mail på kursus@aarhusbiavl.dk 

 

- Eller ved at ringe til os - 

Kursusleder Alan Beattie  

8623 2330  

- mobil 4021 5961 

 

 

 

Lars Kjær   

- mobil 2240 8852 

 

 

 

 

Jens Kristensen 
- mobil 4071 6783 

 
 

 

 

 
 

 

Du kan også se mere på www.biavl.dk eller www.aarhusbiavl.dk 

 

mailto:kursus@aarhusbiavl.dk
http://www.biavl.dk/
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