Et blomstrende paradis for bierne
En tur til Læsø er ikke helt rigtig,
hvis man ikke har hjembragt én eller flere af de berømte pølser eller
måske noget lufttørret skinke. Chefen for den afdeling er den yngste
søn, der er slagteruddannet, specialist og gourmet. Men vi kommer helt
væk fra overskriften, blomster og
altså trækkilder.

Hvad gør man, når man gerne vil
have honning hele sommeren, men
mangler trækkilder ? Planter og sår
dem selv, naturligvis. Det er devisen
hos ”Juul og Søn’s Bi- og Gårdbutik”
på Læsø, hvor landbruget nærmest
er forsvundet, i al fald de små landbrug, der havde forskellige afgrøder
som raps og kløver. Der har været
eksperimenteret med solbærdyrkning og andre specialiteter, men der
mangler en målrettet indsats til
gavn for bierne.
Der er ingen, der har stået parat
med en pose penge og gode råd,
mens landbrug og fiskerimulighederne på Læsø er gået støt ned ad
bakke, men det ville nok heller ikke
have været opskriften for Juul. Han
hedder ikke andet, selv hans kone
kalder ham Juul, og han har energi
nok til hele familien, der også inkluderer to sønner.
Han er Læsø’s største erhvervsbiavler, men ikke nok med det. ”Juul og
Søn” har også oprettet et hjemmeslagteri og gårdbutik, hvor man kan
købe specialfremstillede varer, der
er efterspurgt over hele Danmark.

Det nytter jo ikke noget, man har
flere hundrede bistader, hvis bierne
ikke har noget at trække på, men
trækkilderne på Læsø er efterhånden meget ensidige og sparsomme.
Der er dog stadig en del af den ganske lave pil og andre forårsblomstrende planter, men det giver ikke
de store mængder honning i kasserne. Det har Juul forsøgt at råde bod
på ved at så blandt andet sennep,
hvidkløver og lucerne på flere arealer i nærheden af hans bigårde.
Over 10 hektar blev tilsået alene
med sennep i 2006, og det er planen at fortsætte den linje.

Hindebæger

Honning sælger nu heller ikke sig
selv. Der skal markedsføring til, og
det skal være specialprodukter. Det
har man forstået på Læsø for længe
siden. Sortshonning er svaret.

hed, at Læsø har været centrum for
en bitter strid mellem de to lokale
biavlerforeninger, en strid der dybest set handler om retten til at placere sine bistader på de gode trækpladser. Ved en ihærdig indsats fra
fødevareministeren er der dog ved
at komme ro i sagen – men det er
en helt anden historie.

Flydende skovhonning tappes

Den ældste af sønnerne har været
rundt i verden for at lære erhvervsbiavl. Han har været en god læremester for faderen, der nu er hovedarbejdskraften i biavlen.
I gårdbutikken kan man selvfølgelig
købe almindelig lynghonning, men
det er også muligt at få honning fra
klokkelyng og hindebæger. Juul forsøger at slynge honning ud, hver
gang et bestemt blomstertræk er
slut, så kunderne kan få et indtryk
af den store variation i smagen. Det
er dog altid vanskeligt at bestemme,
hvad der smager bedst, så de fleste
kunder skal have en kasse af det
ene og lidt af det andet med hjem,
og de kommer igen hvert år.
Prisen taler vi ikke
om, men specialprodukter koster –
og så får man altid
en
god
historie
med, især hvis det
er fruen, der står i
butikken. Det er jo ingen hemmelig-
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