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Beretning 
 
Det var tilbage i august 2016 at vi stiftede Foreningen for brune bier i Danmark. Dengang var 
interessen for den oprindelige danske honningbi stigende. Nogen opfattede måske som 
nostalgi og romantik. Men siden er interessen kun steget. Interessen for biodiversitet, vilde 
bier og økologi ligeså. Faktisk så meget at vi har fået baghjul af foreningen Plan Bi.  
Her er det ikke honningen der tæller men livet for og bestøvningen med vilde bier. Ikke kun 
de grønne ørkener og sprøjtegifte er fjender, men også konventionelle biavl ses som en trussel 
for den vilde natur med foreningens øjne. Det er en debat vi vil være forsigtig med at deltage i, 
blot stilfærdigt gøre opmærksom på at den brune bi også er lidt vild ind i mellem. 
 
Nationalparker, Naturparker og Naturskove er begreber vi vil høre mere og mere til i 
fremtiden. Efterspørgslen efter økologiske fødevarer er stigende. Med nye regler for 
produktion af økologisk honning vil dansk biavl få ny mulighed for at tilfredsstille denne 
efterspørgsel. Med de krav der er til forvaltningsplanerne for i hvert fald naturskovene bliver 
det nok ikke storbiavl man vil se her. Det bliver måske de mindre og nørdede biavlere der får 
chancen. Vi vil fra For foreningen for brune bier i Danmark lægge et godt ord ind for den brune 
bi når forvaltningsplanerne til sin tid kommer i høring og skal udarbejdes. 
 
Måske skal vi i fremtiden til i højere grad at skelne mellem erhvs- og hobbybiavl. Etiketten 
med teksten „Avlet i egen bigård” siger ikke den moderne forbruger ret meget. Sortshonning 
og andre specielle produkter i små produktioner skal hjælpes til en langt stærkere 
markedsføring og eksponering der berettiger en realistisk merprispris. 
 
På Læsø sælger man uden besvær 450 gr. honning tæt på 100 kr. Det er historien om den 
brune bi der lokker. 
 
For mange nye biavlere er et stort honningudbytte ikke et hovedmål. Mindst lige så vigtig er 
fascinationen af biernes forunderlige liv. Det at studere og følge en bi familier hen over 
sommeren og som belønning få rigeligt honning til eget forbrug, værtindegaver og måske et 
mindre salg er det der får folk til at blive biavlere i dag.   
 
Om man havde forudset den stigende interesse for brune bi udenfor Læsø, da man i 
slutningen af 1980erne iværksatte en fredning er ikke til at vide. De problemer der fulgte 
havde man nok ikke forudset. Men projektet var godt tænkt fra starten. Godt var det også, at 
man trods alt, år senere fandt en løsning der med hjælp fra lokale biavlere, sikrede den sidste 
rest af den oprindelige danske honningbi. 



Der findes andre mindre populationer af brune bier i vore nabolande. Disse også mere eller 
mindre er truede af udryddelse. Foreningen følger dette bevaringsarbejde, blandt andet 
gennem et medlem af SICAMM en international sammenslutning til beskyttelse af den 
europæiske brune bi. 
 
I hvilken grad man med fordel kan krydse disse bier med vor egne brune bier er der ikke 
noget endeligt og entydigt svar på. Troels Demant har gennem Brown Bee Network deltaget i 
avlsforsøg med skandinaviske brune bie og herigennem høstet viden og erfaring som han 
fremadrettet vil udnytte i avlsarbejdet på Endelave. Er der spørgsmål til parringsstationen på 
Endelave er det også Troels Demant eller Hans-Jørgen Kruse Rasmussen, der kan svare disse 
spørgsmål. 
 
Thomas Lind Madsen har blandt andet deltaget i et symposium om bestøvning; Bestøvere — 
beskyttelse og benyttelse med fokus på vilde bier, honningbier og andre bestøvere. Thomas har 
også i 2017 deltaget i et insemineringskursus. 
 
Jeg har selv for nylig været på en fredsmission til Læsø for at besøge et par af de store biavlere 
med gule bier. Formålet var at få en fornemmelse af betingelserne og prisen hvis vi gennem 
fondsansøgninger skulle forsøge at skaffe midler til et opkøb. Tiden er endnu ikke moden til 
noget sådant. 
 
Men klokken er ved at falde i slag hvis den brune Læsøbi skal sikres. Det er et stort arbejde for 
få avlere at sikre den nuværende bestand uden muligheder for naturlig friparring. Et 
generationsskifte trænger sig på. Bjørn Johansen, som er de fleste bekendt, har i år meddelt at 
han ikke i fremtiden vil stå for den fælles vokspulje man hidtil har haft. 
 
Vi har siden foreningens start fået lavet en hjemmeside, Brunebier.dk. Registreringen af 
foreningen med CVR nr. og MobilePay konto har været mere tidskrævende end vi antog i 
starten.  Det kunne være en undskyldning for at kommunikationen med medlemmerne har 
været mere end mangelfuld, men det er det ikke. 
  
Vi vil i bestyrelsen snarest få etableret en opdateret mailliste, så vi i det mindste byder nye 
medlemmer velkommen og udsender et par nyhedsbreve i årets løb. Her ud over vil vi i løbet 
af sommeren arrangere en medlemstur til Læsø og Endelave. 
 
Jeg håber at vore medlemmer trods den mangelfulde kommunikation alligevel vil indbetale 
kontingentet for 2018. 
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