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HAR DU LYST

TIL AT BLIVE

BIAVLER? 

Biavl er en spændende hobby, som
giver indblik i biernes forunderlige
verden. Honningbier er en helt
uundværlig del af naturen og
landbruget, hvor de sørger for
bestøvning af en lang række planter,
for eksempel kløver, frugttræer og
jordbær. 

Desuden producerer bierne honning,
der kan spises på brød og anvendes
mange andre steder i madlavningen.

Vestfyns Biavlerforening er en
lokalforening under Danmarks

Biavlerforening. 
Vores medlemmer bor hovedsagelig i

Middelfart og Assens kommuner, men vi
har også biavlere fra andre områder som

medlemmer



MØDER OG

KURSER

SKOLEBIGÅRDKURSUS I

B IAVL

Hvert år i marts-april tilbyder vi
kursus for nye biavlere. Her
kan du lære om biernes liv og
betydning, årets gang i bi-
gården, bistader og andet
materiel, biernes sygdomme
samt om honning og dens
behandling.

Målet med kurserne er, at man
som ny biavler kan passe en
bifamilie i en hel sæson, og
deltagelse i aktiviteterne i
skolebigården er derfor en
naturlig forlængelse af kurset.

Vi håber samtidig, at kurset vil
give indblik i biernes liv og
deres betydning for naturen.

Vores skolebigård er placeret
ved Nørregaard Økologi, der
ligger i Ørsbjerg ved Aarup.
 

Skolebigårdens 5-7 bifamilier
indgår i begynderkursus og
bruges også som mødested for
medlemmer, der gerne vil lære
mere og udveksle erfaringer.

Alle deltagere i vores kursus
for nye biavlere får tilbudt en
bifamilie, som de passer hele
sommeren og derefter tager
med hjem - som start på deres
egen bigård.

Nye biavlere har desuden
mulighed for at blive tilknyttet
en mentor.

Sammen med andre fynske
biavlerforeninger afholder vi
en række møder og kurser,
hvor interessante foredrags-
holdere fortæller om nogle af
de mange forskellige sider af
biavlen. 

Som medlem af Vestfyns
Biavlerforening har du også
mulighed for at komme på
besøg hos andre biavlere samt
deltage i nationale kurser,
konferencer og møder med
bifagligt indhold.

Foreningen yder økonomisk
støtte til deltagelse i kurser og
konferencer om biavl.


