Resultatet af den spørgeundersøgelse, vi udsendte
med decembernummeret af SDE-nyt, nr 4-2013.
Af de 122 mulige indkom 34 besvarelser. Tak for jeres hjælp !
Nedenstående er en opgørelse over antallet af bifamilier for medlemmer af SDE opgjort efter postnumre.
Postnummer
2000-3000
4000-4500
4600-4700
5000-5900
6000-6580
6600-6690
6700-6990
7100-7390
7500-7570
8400-8472
8500-8586
8592
8800-8850
8900-8990
9500-9575
9940
I alt

Antal bifamilier
3
37
2
29
152
22
150
311
41
49
14
2
34
65
21
131
1.063

Gennemsnit

31,3

Bemærkninger

Resultatet er ikke så repræsentativt, at man kan konkludere noget, der gælder for
alle biavlere. Det er kun
SDE-medlemmer, der indgår
i undersøgelsen, og som det
fremgår, bor de fleste medlemmer vest for Storebælt.
Hvis vi imidlertid fantaserede
lidt og sagde, at alle ca.
5.000 danske biavlere havde
samme gennemsnitlige antal
bistader som SDE-medlemmer, ville der være ca.
150.000 bifamilier i Danmark. Det har hidtil været
det officielle tal, når vi har
ansøgt om eu-tilskud. Men er
det mon korrekt ? Det vil NaturErhverv gerne undersøge.

Aldersfordeling
Under 30 år

Mellem 30 og 50
1

Mellem 50 og 65
9

Over 65 år
24

Uddannelse
Selvlært
9

Hjælp af erfaren
18

Kurser i forening
20

Kyndig biavler
13

Andre kurser : Erhvervsbiavler på bifarm, landbrugstekniker, gartneri, AMU-kurser, dronningavl. I alt 6.

Planer om videreuddannelse : Nej : 28. Ja : 6.
Ønske om uddannelse : Bimester i Tyskland, dronningavl, erhvervsbiavl.
Antal år som biavler
Under 3 år

3 til 10 år
2

10 – 20 år
9

5

Mere end 20 år
18

Spørgeskema i forbindelse med Binævnets arbejde
omkring udvikling af en ny strategi for biavl.
Af Per Kryger
Fødevareministeriets strategi for udvikling og understøttelse
af biavlen er udløbet. Derfor er der nu i Binævnet arbejde i
gang med at forberede en ny strategi. I den forbindelse vil
vi gerne bede jer alle om besvare 11 spørgsmål.
Der er tre spørgsmål omkring dig, fem omkring din biavl og
dens udvikling fem år frem i tiden, samt tre spørgsmål omkring din uddannelse, nu og i de kommende år.
Spørgeskemaet er åbent til alle, og vi vil sætte stor pris på,
at netop du deltager. For at lette behandlingen af data, foregår det via en hjemmeside. Så sparer vi at skulle gennemgå flere hundrede besvarelser på papir, og du sparer at
skulle på posthuset med en kuvert. Vi åbner skemaet fra
den 1. marts og lukker 16. april, så alle har en chance
for at nå at være med. Du kan finde link til spørgeskemaet
på Aarhus Universitets hjemmeside: www.biforskning.dk.
På forhånd tak, Per Kryger, Seniorforsker, Agroøkologi, Aarhus Universitet

Dronningens årsfarve er i år grøn.
4+9
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Grøn

