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PORTRÆTTET

Hobby blev til erhverv!
Anna-Christa Bjerg
Jakob og hans kone Hanne flyttede til Tåning i 1997. De skulle have et sted at bo efter en længerevarende rejse gennem
Tyskland, Polen, Ukraine, Rumænien, Bulgarien, Tyrkiet, Italien og hjem op gennem Europa. Det blev til ejendommen
på Tåningvej, hvor de stadig bor. Indtil 2014 har Jakob været værkstedsleder på fuld tid for Skanderborg Kommune og
Honning Huset har været hans hobby. Nu er bierne blevet hans fuldtidsbeskæftigelse.
Bygninger, konstruktioner og håndværk
Jakob har gået på Rudolf Steiner Skole og er uddannet tømrer
hos Østjysk bindingsværk. Han var og er fascineret af bygninger, konstruktioner og håndværkstraditioner. I familiens
hus har han lavet det meste selv, både vinduer fra bunden,
tilbygning, udvidelser og en spændende skillevæg i bindingsværk i køkkenet, ligesom han har hjulpet forældrene med at
bygge nyt hus. Efter sin uddannelse var han værnepligtig ved
ingeniørtropperne i Randers – også valgt, fordi det var noget
med at bygge og konstruere.
Starten på en hobby
”Min far og jeg havde talt om, at vi skulle have bier i nogen
tid. Tilbage i 1995 satte vi en annonce i avisen – en mand i
Horndrup havde to bihuse til salg. De kom til at stå hos mine
forældre i Skanderborg Øst.”
Jakob og hans far var drevet af passion og nysgerrighed overfor denne tilpas anderledes aktivitet. Men da Jakob og Hanne
flyttede på landet, flyttede bierne med.
”Den ene bifamilie tog den anden, og jeg fik flere og flere
bier. En bifamilie er let at dele i flere familier”.
I starten tjekkede Jakob bierne rigtig ofte for at se, hvad
der foregik og for at lære mere om biernes liv. Nu ser han
sjældnere til dem, og koncentrerer tilsynet om de steder eller
tidspunkter, hvor det er nødvendigt. Som hovedregel ser han
til bifamilierne hver 10. dag, da dronningens cyklus er 12
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dage, så kan han nå at opdage nye dronningeceller og forhindre sværmning. Man kan ødelægge bifamilier ved at kigge til
dem for ofte, det er jo en forstyrrelse hver gang.
Bierne afstresser, belønner og fascinerer
Jakob blev ved med bierne på trods af fuldtidsarbejde, fordi
de er meget afstressende at arbejde med. Når man står ude
ved bierne efter en lang dag, skal man være rolig og nærværende. Det kan være en god måde at slå hovedet lidt fra.
Desuden fascinerer bierne, fordi de enkeltvis er små dyr, men
sammen udretter de rigtig meget og fungerer som et samfund, hvor de hjælper hinanden.
”Du er herre over det resultat, du får ud af det. Bierne belønner dig, hvis du gør det godt og er opmærksom på deres
behov”.
Man kan hele tiden forbedre og forfine. Når man tror, man har
styr på bierne, så sker der alligevel noget uventet, og man
skal finde ud af: ”Hvorfor sker det her, og hvordan kan de det
her”. Vejret har også en stor del af æren for resultatet, det er
ikke alt man kan styre.
Dagen, sæsonen og avlenn
I maj og frem til midten af juli starter dagen med at passe
bier, når børnene er sendt i skole. Første opgave er avlen af
dronninger. Det er en skematisk proces, der er tilrettelagt
efter dronningens 12 dages cyklus. To døgn gamle bilarver,
der kan blive til arbejderbier, droner eller dronninger, tages
fra en egnet avlsfamilie og omplaceres i celler i et nyt stade.

PORTRÆTTET
Her fodres de med Gele Royale af unge arbejderbier, så de
bliver til dronninger. Efter et døgn flyttes larven videre til et
andet stade med en finishfamilie, her forsegler arbejderbier
cellerne i løbet af 4 døgn, hvorefter dronningecellerne flyttes
til et varmeskab med en temperatur på 34,5 grader. Dronningerne klækkes efter 6 dage og er nu klar til at blive sendt
med posten ud til aftagerne, hvor de sættes ind i en bifamilie
uden en dronning.
Det tager 4-8 år at udvælge en avlsdronning, hvor der gennem perioden testes, udvælges og frasorteres kommende
dronninger. Jakob kom i gang med avl af dronninger gennem en biavlskollega. Jakob var med i en erfagruppe med
en biavler, som lavede dronninger. Uheldigvis gik avleren
hen og døde. Da avlerens samarbejdspartner Svend Sejr fra
Brabrand stod og manglede hjælp til at passe kommende
avlsfamilier, åbnede der sig en mulighed for at blive klogere
på det at avle dronninger. Det blev Jakobs indgang til dronningeavlen.
Dronninger avles efter, at bierne skal kunne samle honning, være modstandsdygtige mod sygdomme, træge til at
sværme og fredelige. Avlerringen, som Jakob er medlem af,
er en forening af professionelle dronningeavlere, som tager
på ture i ind og udland. Her skabes nye kontakter, og ideer
opstår.
Travlhed i familien i sommerhalvåret
I foråret, når bierne begynder at summe, ved Hanne godt, at
hendes mand får travlt. Men hun støtter ham i at gøre hobbyen til levevej. ”Han er i sit es, når han står med hovedet nede
i bistadet, og han nyder naturen og de mange oplevelser, som
bierne har givet ham gennem årene.” I vinterhalvåret er der
mere tid til at være sammen med Hanne og børnene.
Børnene syntes, det var spændende, at være med i bierne, da
de var mindre. De er ikke så interesserede længere, efter de er
blevet større og har fået andre interesser. Kristine og Jonas
synes, det er træls en gang i mellem i højsæsonen, hvor
Jakob ikke altid er så meget til stede. Til gengæld har han
bedre tid udenfor sæsonen. Børnene hjælper også en gang
imellem, f.eks. med at sætte etiketter på og den slags ting.
De får også lært noget biologi hen ad vejen, når de er med i
bigaarden.
Området er ikke helt ideelt til bier
Der er mange kornmarker i området tæt på bopælen, og
der er ikke nok at komme efter for bierne. Derfor mangler
der i perioder trækmuligheder. Sidste år var godt, fordi der
var mange rapsmarker tæt på. De arealer, der er lagt ud til
brak eller jagt, er gode at have bistaderne stående ved, for
der er flere blomstrende planter. Bigårdene er placeret i en
radius af 5-10 km fra hjemmet i Ustrup, Hylke, Tåning, Mossø,
Jensgaard, Vroldvej og nedenfor Yding Skovhøj. Nogle bistader har også været helt i Nr. Vorupør nord for Thisted og ved
Henne strand på Lyngtræk. Staderne har hidtil været lokalt
placeret i kraft af fuldtidsarbejdet, måske bliver radius lidt
længere fremover. Nogle bifamilier sættes ud til bestøvningsopgaver på kløver, hestebønne, olieræddike og boghvede hos
landmænd. Det er rigtig dejligt at kunne stille bistader op
hos lokale lodsejere og landmænd.

Udvikling af virksomheden
Honning Huset omfatter produktion og salg af honning på
glas og i stor emballage samt salg af bifamilier og bidronninger til nye og etablerede biavlere. Honningen kan købes
i Dagli´Brugsen i Tebstrup, Kiosken Møllehjulet på Danmarks
top, Spar i Højvangen, Skanderborg Helsekost og Sundhedskost i Aarhus. Hos Chokoladefabrikken i Skanderborg, fremstiller de is med honningen, som er et stort hit.
Der er kommet stor fokus på danske lokale varer fra nærområdet, og det kan ses på salget af honning på glas.
Der kommer løbende henvendelser fra forskellige firmaer, som
producerer fødevarer med honning, så der er også udviklingsmuligheder i fremtiden.
”Jeg har også haft en mindre produktion af cremer. Det blev
for omfattende og gik fra den tid, jeg kunne bruge på bierne,
som jo er den centrale aktivitet, så den del blev afviklet”.
Jakob prøver at optimere med hensyn til organisering, strukturering og tilrettelæggelse, så han kan få det bedste output
ud af sine bifamilier.
”Den største udfordring er at udnytte den tid, der er til rådighed optimalt, som biavler og selvstændig og samtidig have
tid til familien.”
Efter en periode vil Jakob vurdere indsats i forhold til afkast.
Han har oparbejdet sit produktionsapparat gennem årene, så
der har ikke været er behov for store etableringsinvesteringer.
Jakobs viden og erfaring gør, at produktionen let kan udvides
fremover, dog skal der investeres i mere materiel til flere
bifamilier.

Fakta:

Jakob Germundsson
- alias Honning-manden
Honning Huset
Tåningvej 39
8660 Skanderborg
T: 3070 7415
M: min.honning@gmail.com
W: min-honning.dk

Virksomheden:
Ca. 100 bifamilier, som producerer honning. Honning,
bifamilier og dronninger til salg.
Oprettet: Som professionel virksomhed i 2007. Er opstået
og vokset naturligt som en hobby, der startede, da Jakob
var ung.
Enkeltmandsvirksomhed: Med lejlighedsvis hjælp fra
familie og kollegaer.
Familie: Gift med Hanne, sammen har de Kristine på 13 år
og Jonas på 9 år.
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