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Beretning 
Er den brune danske bi (Læsøbien) i grunden noget særligt? Det er et spørgsmål mange har stillet 
sig gennem tiden. Der findes jo andre stammer af brune bier i vore nabolande. 
I en stor fælleseuropæisk undersøgelse af oprindelige biarter, som Seniorforsker Per Kryger fra 
Institut for Argroøkologi har deltaget i skiller vores danske brune bi sig klart ud fra de øvrige brune 
bi populationer. Det kunne han fortælle på den nyligt afholdte Biavlskonference i DBF. 
 
Samme Per Kryger er i øjeblikket ved at indsamle bier fra alle brune bifamilier i Danmark. Det er 
naturligvis overvejende på Læsø, men også andre registrerede biavlere deltager, blandt andet på 
renparringsområdet Endelave. Nye forfinede DNA testmetoder er kommet til siden man udvalgte 
de 123 bifamilier på Læsø for femten år siden. Det bliver spændende at få resultatet af den 
undersøgelse, der i høj grad kan være med til at forfine det bevarende avlsarbejde. 
 
På Læsø er der nye tider på vej. Carl-Johan Junger der sammen med Bjørn Johansen har været 
hovedmanden i avlsarbejdet deroppe har valg at frasige sig arbejdet som formand i Læsø BF. Der 
sigtes mod at lave en avlskomite med fem deltagere, der kan ovetage arbejdet. En erhvervsbiavler 
vil også forsøge sig med brune bier deroppe. I første omgang med omkring 50 familier. Det store 
mål på Læsø er fortsat, at der kun findes brune bier på øen og efterlyser i den forbindelse 
opbakning og omtale. Jeg håber at BBD som udeforstående kan medvirke og spille en aktiv rolle 
her. 
 
For ca. et år siden opstod en interesse for at oprette et mindre bihold på øen Hjelm. Planen var at 
anskaffe tre varroa frie bifamilier på Anholt og efterfølgende skifte til brune dronninger når de var 
ankommet til Hjelm. Men da der blev konstateret varroa angreb på Anholt i sommeren 2019, faldt 
projektet i første omgang til jorden. Den nye plan er nu at hente tre kunstsværme på Læsø og gøre 
dem varroafrie inde de fragtes til Hjelm. OBC biavl har bidraget med tre overvintringskasser til 
forsøget og Landbrugsstyrelsen har bevilliget 1600 kr. til dækning af transportudgifterne til Hjelm. 
Håbet er at projektet i sin lidenhed kan være med til at sætte fokus på og skaffe den brune bi 
positiv omtale. 
 
I 2019 udgav Københavns- og Aarhus Universitet plakaten VILDE DANSKE BIER. Blandt de 33 
udvalgte bier var også en honningbi. Der stod ikke, at det var en brun bi, men andet kan det jo ikke 
være. 
 Naturstyrelsen er som bekendt ret tilbageholdene i forhold til at tillade biavl på visse 
naturarealer. Vores forening forsøger at komme i dialog med fagpersoner i Naturstyrelsen for at 
skaffe den brune bi en naturlig særstilling her. Den har jo oprindelig været en del af den danske 
natur. Vild og tam på én gang. 
BBD har sammen med et af vore nye medlemmer indsendt en ansøgning til Landbrugsstyrelsen 
om oprettelse af et renparringsområde på Tipperne i Ringkøbing fjord. For den samlede bestand af 
brune bier herhjemme vil muligheden for en opsplitning af den eksisterende bestand være positiv 
og skabe mulighed for at udnytte resultaterne af den nye DNA undersøgelse. 
 
BBD har i i begyndelsen af året tilsluttet sig et fælleseuropæisk initiativ til beskyttelse af 
oprindelige lokale bestande af honningbier, Save Local Bees. Initiativet er fransk og 44 forskere og 
foreninger har indtil videre tilsluttet sig. 
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