
Derfor koster det at leje bier 
 l bestøvningsopgaver

Det koster at fl y  e bier 
Når bier skal fl y  es  l bestøvning, er der ekstra 
udgi  er:
 • Bierne skal fl y  es to gange, en gang  l 
 bestøvningsopgaven og en gang  lbage igen.   
 Det koster løn og brændstof.

 • Der er o  e et tab i honninghøst ved bestøv-  
 ningsopgaver. I snit høstes omkring 5 kilo   
 mindre. Det giver mindre indtægt fra honning.

 • Bierne skal synes ved hver fl ytning. Det koster  
 løn.

 • Nogle dronninger går  l under fl ytningen. Det  
 koster  l nye dronninger. 

 • Flytninger slider på bifamilierne. Det koster   
 løn  l genopbygning af stærke bifamilier. 

 • Der skal større vogn og trailer og mere grej  l  
 ved fl ytning af bier  l bestøvning. Det koster  l  
 køb og afskrivning.

 • Vogn, trailer og grej slides mere ved mange   
 fl ytninger af bier. Det koster  l vedligeholdelse.

 • Jo længere væk bestøvningsbigården er, jo   
 fl ere løn  mer tager det at passe den, og jo   
 mere koster transporten.

Alt i alt koster det adskillige hundrede kroner per 
bifamilie at fl y  e bifamilier  l bestøvning. 

En a  ale er en a  ale
Når biavleren først har lavet en bestøvningsa  ale, 
kan bierne ikke lige fl y  es  l en bedre trækkilde, 
hvis den bestøvningskrævende afgrøde ikke giver 
honning, eller hvis man fi nder et bedre sted at pla-
cere dem. 

Blomstrer afgrøden ikke på det  dspunkt, man 
normalt regner med, skal biavleren stadig være klar 
 l at udsæ  e bier ved blomstring. Det kræver stor 

fl eksibilitet fra biavlerens side.

Biavleren sørger som o  est for at lave fl ere bifami-
lier året inden bestøvningen, end der er behov for. 
Der går jævnligt bifamilier  l i løbet af vinteren, og 
det skal der tages højde for, så man ikke bliver nødt 
 l at afl yse en bestøvningsa  ale. Det gør man bare 

ikke, men det koster både arbejdsløn og udstyr at 
lave og passe ekstra bifamilier.

Biavleren får da honning
Biavleren får da honning – hvorfor skal han så også 
have penge for at udsæ  e bier  l bestøvning? Det 
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er et spørgsmål, man jævnligt hører. Og det er 
rig  gt, at biavleren får honning. Nogle gange i hvert 
fald, andre gange er der lidt eller ingen  ng. Uanset 
hvad, skal biavleren overholde bestøvningsa  alen 
og sørge for de udgi  er, der er forbundet med be-
støvningsarbejdet.

I en afgrøde som vinterraps kan man normalt al  d 
forvente at høste honning, men det kan være mere 
usikkert i hvidkløver. Her får man nogle år et godt 
udby  e, og andre år kan man risikere ikke at få 
noget overhovedet. I hestebønner kan man sjældent 
høste honning.

En bigård med god læ. Bierne er udsat  l bestøvning af raps. Foto Lars Egelunn Nielsen.

Honningproduk  onen er medtaget i biavlerens 
budget
Biavleren høster honning i en hel del afgrøder, og 
det er sammen med indtægter fra bestøvningen 
vig  gt for, at biavlen kan løbe rundt. Hvis ikke biavle-
ren får en indtægt fra salg af honning eller andre 
biavlsprodukter, så vil det koste mere at få bier ud  l 
bestøvning, fordi der vil mangle indtægter i biavlen. 


