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Bliv biavlere  
og lav jeres egen honning

- Biavl som led i den psykosociale 
rehabilitering -

  IER PÅ    OSTEDER
ØKONOMI
Eksempel for bosted i Aarhus ved 5 deltagere.

1. år:

Undervisning og oplæg 37.500 kr

Glas og etiketter til 30 kg  
honning

ca. 350 kr

I alt ca.: 37.850 kr

2. år:

Undervisning 6000 kr

Bifamilie inkl. stade, tavler mm. ca. 3.000 kr

Biavlsudstyr til 5 personer ca. 2.400 kr

Leje af slynge hos BISTAD 1.000 kr

Glas og etiketter ca. 350 kr

Div. udgifter til biavl* ca. 500 kr

I alt ca.: 13.250 kr

* = div. udgifter er fx: foder, varroabehandling, 
behandling af voks og tavler mm.
1. år dækker BISTAD disse udgifter og stiller bier, 
udstyr mm. til rådighed

3. år:

Leje af slynge hos BISTAD 1.000 kr

Div. udgifter til biavl* ca. 500 kr

Glas og etiketter ca. 350 kr

I alt ca.: 1.850 kr

 
Transportudgifter:

I Aarhus Kommune: Gratis

Udenfor Aarhus Kommune:

Pr. time udover 1 time 350 kr

Befordringsudgifter: 3,63 pr. kørt km.

Dertil kommer broafgift eller 
færge

Egen slynge:

Ønsker I at købe jeres egen slynge, så I sparer 
udgiften til leje, hjælper vi jer gerne med købet.
En ny slynge koster mellem 6.000 - 10.000 kr.

Marselis Boulevard 180 - 8000 Aarhus C - Tlf. 41177232 - bistad@bistad.dk

I har ramt vores behov for  
noget, vi kan være sammen om 

Heidi Candsi Gøttler, leder, Korsagergården/Grøfthøj

Det er det projekt, der har haft mest  
sammenhængskraft, af alle de tiltag, vi har haft

Heidi Candsi Gøttler, leder, Korsagergården/Grøfthøj
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”
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”
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Grundforløb, første år:

• Orientering for beboere, pårørende og ansatte. 
(1x1 timer):

• Oplægger giver et overblik over, hvad biavl kræver 
af beboere og personale, praktisk information om 
at holde bier og forholdsregler.

• Undervisning i biavl - teori, (8x1,5 timer):

• Undervisning i grundlæggende kendskab til bier 
og deres betydning, hvad man skal vide, for at 
komme i gang, samt praktiske øvelser.

• Undervisning i biavl - praksis (12x1 timer):

• Undervisning i bigården, hvor vi sammen tilser 
bifamilien og lærer, hvordan man håndterer 
bierne.

• Slyngning af honning - praksis (1x2 timer):

• Vi hjælper med at hente honningtavler og 
instruerer i, hvordan man skræller og slynger, 
samt hvordan honningen skal håndteres rigtigt.

• Tapning på glas - praksis (1x1 timer):

• Vi tapper honningen på glas og påsætter etiket-
ter. Undervejs oplyser vi om biavlens branchek-
oder (hygiejne, mærkning og opbevaring)

• Varroa-behandling - praksis (2x1/2 time):

• Myre- og oxalsyrebehandling mod varroa-mider. 
Vi instruerer i hvordan man behandler og sikrer en 
sund bifamilie.

Grundforløb, andet år:

• Undervisning i bigård - praksis (4x1 timer):

• Vi assisterer fortsat med de mest krævende og 
kritiske opgaver i bigården, indtil I selv er fortrolige 
med biavlens rutiner.

HVORFOR BISTAD?
I BISTAD har vi 6 års erfaring i at oplære udsatte 
borgere i biavl. Vi ved, at mange udsatte, herunder 
psykisk sårbare, kan have svært ved at indgå i store 
forsamlinger og har brug for mange pauser og korte 
undervisningsforløb.

Vi arbejder med sidemandsoplæring, da det er en 
rigtig god måde at blive fortrolig med bierne på. Vi 
ved, at man “vokser” i takt med, at man får mere 
viden om bierne, naturen og honningen.

Vi ved, at man oplever stolthed og følelsen af at 
være med til at gøre en forskel, når man står i 
bidragten og ser til sine bier, man sælger sin honning 
eller bare snakker om bierne.

HVORDAN FOREGÅR FORLØBET?
Som udgangspunkt tager forløbet 2 år. I denne peri-
ode hjælper vi med at etablere en bigård hos jer og 
oplærer både ansatte og beboere i biavl. Undervisn-
ing består både af teori og praksis, og når forløbet er 
slut, vil I være udlærte biavlere og selv i stand til at 
tilrettelægge og varetage alle aktiviteter.

Til forløbet anbefaler vi, at mindst én ansat og en 
gruppe på 5 eller flere beboere har lyst til at deltage.

Overslag på budget herunder er udregnet for 5-6
deltagere og det mest nødvendige udstyr.

Forløbet skitseret her er vejledende. Har I særlige
ønsker, aftaler vi sammen, hvordan vi bedst
tilrettelægger undervisning mm. til jeres behov.

HVORFOR BIER PÅ BOSTEDET?
Biavl er en suveræn mulighed for at have noget 
at være sammen om. Det giver bl.a. mulighed for 
at opleve naturens gang over året. At fordybe sig 
i netop den del af biavlen, som interesserer den 
enkelte. Nogen kan bedst lide det teoretiske, nogle 
det praktiske. Men fælles for alle er, at biavl er 
en spændende hobby, der giver dyb mening, og 
som giver noget at snakke om. Vi ved, at så snart 
man har bare lidt viden om bier og biavl, er andre 
interesserede i at høre, hvad man kan fortælle. Den 
enkelte får dermed mulighed for at “byde ind med 
noget” i mange sociale sammenhænge.

I sig selv er biavl en meget meningsgivende aktivitet. 
Den indeholder både elementer af ansvarlighed og 
omhyggelighed, samtidig med at den genererer 
konkrete produkter. Bierne står for bestøvningen af 
1/3 af hele verdens fødevareproduktion. Bestanden 
har dog i en årrække været for nedadgående, pga. 
forskellige menneskeskabte problematikker. Derfor 
er bier og biavl en del af den politiske dagsorden på 
verdensplan.

KONTAKT:
Har I spørgsmål?  
Så er I altid velkommen til at kontakte mig:

Lene Kiel Jensen

Daglig leder

41 17 72 32

bistad@bistad.dk

...eller besøg hjemmesiden:

www.bistad.dk


