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BAGGRUND 

Med afsæt i Bydelsplanens indsatsomåde 3b – en kultiveret natur, blev der under ledelse af 
Miljøpunkt BBH (Trine Bang Hansen) gennemført en række workshops fra november 2011 
til januar 2012. Som det fremgår af afrapporteringen af dette forprojekt samlede 
interessen blandt deltagerne sig først og fremmest omkring etableringen af bistader i 
Utterslev Mose, og der har siden været afholdt en række aktiviteter og møder med Center 
for Park og Natur med henblik på at få banet vejen for etablering af en bigård i Utterslev 
Mose 
 

FORMÅL OG AKTIVITETER 

Formålet med projektet er at: 
- Øge interessen for Utterslev Moses naturkvaliteter 
- Øge den biologiske mangfoldighed i Utterslev Mose, til gavn for både dyrelivet og 

områdets brugere 

Figur 1: Der er ved at blive udarbejdet en 
samarbejdsaftale med Københavns 

kommune (Center for Park og Natur), der 
løber fra 31.05.2012-31.05.2015 om 

etablering af bigården på et område på 
20m2 i nærheden af fugletårnet 

 



- Skabe fokus på grøn tankegang 
- Skabe fællesskab, dialog og forståelse af den bynære natur i lokalområdet 
- Øge interessen for biavl i området 
 
Formålet er således dels af fremme biavl, dels at øge den biologiske mangfoldighed, samt 
at være netværkskabende i forhold til bydelens beboere med potentiel interesse for biavl. 
Ideen er at vi med udgangspunkt i bigårdens bistader kan skabe et praksisorienteret 
lærings –og undervisningsforum og lave mindst to offentlige arrangementer om året. Dette 
vil ske i forbindelse med honningslyngningen forår og efterår. Dertil kommer at vi vil lave 
oplysningsskilte om bier, bestøvning mm. som skal opsættes på bigårdens hegn, således at 
forbipasserende kan lære om bier betydning for vores planters frugtsætning. Derudover 
forestiller vi os på sigt at tilbyde kortere undervisningsforløb til de lokale skoleelever mm. 
Det er således vores forhåbning at vi med det gode eksempel kan være med til at sprede 
biavlen i Utterslev Mose og de omkringliggende villahaver. Man kan således se Bilaugets 
virke som led i den kommende Agenda-21 plan, idet vi kombinerer borgerinddragelse, 
innovation, livskvalitet, bæredygtighed og grøn vækst i en lokal aktivitet.  
 
ORGANISERING 

Biprojektet er en integreret del af Brønshøj Husum Lokaludvalgs lokale miljøarbejde, og er 
som sådan forankret i Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Biprojektet vil blive drevet af en 
arbejdsgruppe, det nyopstartede Utterslev mose Bilaug, stiftet marts 2012, med det formål 
er at samle biavlere og andre med interesse for biavl, og derigennem virke for biavlens 
udbredelse og fremme Utterslev Moses biologiske mangfoldighed, netværksskabelse og 
gode oplevelser. I Bilauget deltager flere medlemmer af Miljøudvalget, herunder 
Miljøudvalgets formand.  

 
TIDSPLAN (foreløbig) 
 

 Maj, 2012: Kursusdeltagelse for Bilaugets medlemmer 
 Juni, 2012: Bigården etableres 
 August 2012: Evt. slyngning  
 Oktober - februar, 2012/13: Inspektion af bigården, bekæmpelse af 

skadedyr/Verroa, gøre redskaber klar, planlægge næste år 
 Marts – April 2013: Inspektion af bierne, rensning af stader, fodring, mm.  
 Maj – Juli 2013: Inspektion af stader, honninghøst, evt. forårs-slyngning, afholdes 

af offentligt arrangement, artikler til lokalavisen mm. 
 Juli – oktober 2013: Inspektion af stader, honninghøst, evt. efterårsslyngning, 

afholdes af offentligt arrangement, nedlukning af bigården. 

 
 
 
 
 
 



BUDGET 
 
Bistader (3 stader, 3 stk. dragter, tavler og bi-familier mv.) 30.000,00 
Hegn + skilte 5.000,00 
Events (annoncering, leje af slynge og forplejning) 7.000,00 
Kursus (uddannelse af 5 personer som biavler hos Københavns Amts 
Biavlerforening) 5.000,00 
Praktisk (emballage, glas, markater mv.)  3.000,00 
I alt 50.000,00 

 
Frivilligt arbejde i form af: 

1) At passe bistaderne og bierne 
2) At skabe interesse for bier og bestøvning 
3) Afholde offentlige arrangementer om bierne 
4) Engagere andre interesserede i biavl  

 
I 2012 og 2013 kører biprojektet under Lokaludvalgets vinger. Fra 2013 forventer Bilauget 
at indføre et kontingent per medlem, derudover vil Bilauget søge eksterne midler til at 
holde arrangementer og udbygge foreningen for. Samtidig vil der også blive søgt eksterne 
midler fra eks. Friluftsrådet. Målsætningen er at Bilauget efter 2013 kan flyve på egne 
vinger.  


