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Kursus for kyndige biavlere
Det er et væsentlig element i det danske beredskab i forhold til bisygdomme, at kyndige
biavlere syner alle bifamilier i forbindelse med vandring og ved handel med bier. Finder
den kyndige biavlere, at bierne er sunde og fri for alvorlige skadegører, kan han udstede
en sundhedsattest. Konstateres der problemer, eller er der blot mistanke om alvorlige
skadegørere, er man forpligtet til at indsende en prøve til nærmere undersøgelse og
diagnose. Der er i de sidste få år kommet flere nye skadegørere til, som gør det nødvendigt
at opdatere de etablerede kyndige biavleres videngrundlag. Der er samtidig opnået ny
viden omkring gamle kendte bisygdomme, som er vigtig at formidle til de kyndige
biavlere. Derfor har Binævnet besluttet, at deltagelse i et efteruddannelseskursus vil være
et krav for at bibeholde sin registrering som kyndig biavler.

Af Per Kryger, Annie Enkegaard, Lars Monrad Hansen, Niels Holst og Steen Lykke Nielsen
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Offentlig bisygdomsbekæmpelse

foretager syn i forbindelse med 3 km (eller 100 km)
zoner omkring konstaterede udbrud, og som har
ansvaret for, at syge bifamilier behandles.

Der er i dag offentlige bekæmpelsesprogrammer for ondartet bipest, stenyngel, den lille
stadebille og tropilaelaps-miderne. Alle biavlere
har indberetningspligt til offentlig myndighed,
hvis der er tegn på eller er mistanke om angreb
af en af disse skadegørere samt ved angreb af
europæisk bipest eller trakémiden. Varroamiden
er i dag udbredt næsten overalt i Danmark.
Derfor er meldepligten for varroa indskrænket
til kun at omfatte Anholt, der endnu er fri for
miden.

Kyndige biavlere og biinspektører
Hos Plantedirektoratet er der registreret ca. 900
kyndige biavlere, heraf knap 50 biinspektører.
Kyndige biavlere er biavlere med beføjelse til at
foretage eftersyn for ondartet bipest og stenyngel i
bigårde forud for flytning af bifamilier og ubeboede bihuse. Kyndige biavlere uddannes af
Offentlig bisygdomsbekæmpelse ved DJF og
registreres af Plantedirektoratet for 5 år ad gangen.
Genregistrering kan betinges af, at den kyndige
biavler deltager i et kursus.

Ansvaret for den offentlige bisygdomsbekæmpelse
ligger hos Plantedirektoratet i samarbejde med Det
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) ved
Aarhus Universitet, Forskningscenter Flakkebjerg.

Biinspektører er kyndige biavlere med ansvaret for
den offentlige bisygdomsbekæmpelse i hvert af
landets 48 lokalområder. For at sikre et højt fagligt
niveau blandt biinspektørerne deltager de i et årligt
kursus på Forskningscenter Flakkebjerg.

Forskningscenter Flakkebjerg
DJF’s opgaver på området indebærer bl.a., at
institutionen er bemyndiget til at foretage
bekæmpelse og forebyggelse af bisygdomme,
herunder at diagnosticere bisygdomme, organisere
undersøgelser af bifamilier, uddanne kyndige
biavlere, udføre oplysningsopgaver samt forske i
diagnose, forebyggelse og bekæmpelse.

Skadevolder

Procent

Varroamider

43 %

Ondartet bipest

35 %

Akut biparalysevirus

8%

Nosema

7%

Kalkyngel

3%

Trakémider

3%

Europæisk bipest

2%

I 2004 blev de kyndige biavlere i forbindelse med
en spørgeskemaundersøgelse, gennemført af DJF,
spurgt, hvad de mente var de væsentligste
skadegørere i biavlen i Danmark. Tabellen ovenfor
viser klart, at varroa og ondartet bipest volder de
største problemer.

Geografisk er bisygdomsbekæmpelsen organiseret
på den måde, at Danmark er opdelt i 48
lokalområder. I hvert område har DJF ansat en
biinspektør, som har det daglige ansvar for
bekæmpelsen i området. Biinspektøren er den
lokale myndighed, der ved mistanke om sygdom
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Mider
Mider er en meget gammel dyregruppe og tilhører ikke insekterne, men er nærmere beslægtet med
edderkopper, og har som disse 4 par ben. I dag lever der mider næsten overalt på jorden. Gruppen har haft
så stor succes, at den på enkelte punkter overgår insekterne i tilpasningsevne. I dag kender man over
50.000 midearter, og der bliver beskrevet nye hvert eneste år. Eksperterne regner med, at der findes over
200.000 arter. I Danmark er der indtil nu fundet omkring 1.000 arter. Miderne har således også fundet
tilpasning som skadedyr for honningbien. Varroamiden er den værste skadegørere i Danmark. En række
andre midearter kan findes som skadedyr i bifamilierne. De fleste gør kun mindre skade, men trakémiden
og tropilaelaps-miderne kan forårsage store tab.

Varroa
Varroamiden (Varroa destructor) må betegnes som
det mest betydende skadedyr på honningbier.
Bierne svækkes dels af midernes sugning, men
også på grund af, at miderne overfører virus, som
kan medføre døden for bierne. Ubehandlet vil en
bifamilie bryde sammen efter 2-3 år.

Husk meldepligt ved fund af
varroamider på Anholt!

Varroafamilie i bicelle Foto: Denis Anderson

Varroamider (Varroa destructor) er ektoparasitter,
som findes udbredt over det meste af verden. Første
fund i Danmark var i 1984, og de er nu udbredt
over hele Danmark på nær Anholt.

En arbejderlarve er forseglet i 12 dage og kan i
gennemsnit udvikle 1,6 varroamide æg til parrede
hunner. En dronelarve er forseglet i 14 dage kan
som gennemsnit udvikle 2,4 varroamideæg til
parrede hunner.

Biologi

Sygdomsbilledet

Varroamiderne er små rød-brune mider, der er
bredere (ca. 2 mm), end de er lange (ca. 1,5 mm).
De lever af at suge kropsvæske (hæmolymfe) fra
bierne. Om sommeren bliver de i gennemsnit 5-6
dage på de voksne bier, mens de om vinteren kan
sidde der i 6-7 måneder. Da varroamiderne kun kan
formere sig i forseglede celler, søger de efter tiden
på de voksne bier ind i uforseglede celler. Efter
forseglingen lægger de æg og gennemfører de
nødvendige udviklingsstadier, hvorefter de bliver
parret. Når bien kryber ud af cellen, søger de
parrede hunmider også ud for at finde bier at snylte
på. Hanmider og uparrede hunmider dør. 1-7 uger
efter søger hunmiderne atter ind i uforseglede celler
for at lægge æg.

Varroamiderne kan umiddelbart ses på både voksne
bier og larver. Der kan være op til flere mider på en
bi, der på grund af sugning fra kropsvæsken
svækkes stærkt. Bierne kan imidlertid ikke selv
lukke deres sår, der herefter fungerer som
indgangsveje for angreb af virus, bakterier og
svampe, som kan gøre bierne syge eller dræbe dem.
Varroamiden overfører virus ved selve stikket,
hvilket betyder, at selv et mindre varroaangreb kan
medføre døden for bierne.
Jo flere varroamider, der snylter på en bi, jo mere
skades den. Skaden opstår fordi midens fortæring
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af hæmolymfe fra bilarven er betydelig, og det
mindsker de reserver, der står til rådighed for bien
selv. Bier, der klækker fra en celle, der er blevet
invaderet af en eller flere varroamider kort før
forsegling, vejer næsten 10 % mindre end bier, der
klækker fra celler fri for varroamider. Antallet af
bier med deformiteter vokser med antallet af mider
i cellen, men bare en enkelt mide øger andelen af
skadede bier markant.

udviklet en skadetærskel-baseret metode til
bekæmpelse af varroamider uden brug af pesticider.
Metoden går kort fortalt ud på, at man optæller
antal nedfaldne varroamider i en indskudsbakke i
bunden af bistadet. Finder man mere en én mide pr.
dag, iværksættes en bekæmpelse, som kan bestå af
organiske syrer (myresyre, mælkesyre, oxalsyre),
eller af dronninge-indespærring, droneyngelfjernelse og varmebehandling af yngeltavler (TfB,
1998, TfB, 2005). Endvidere er nogle avlere
begyndt at anvende forskellige former for æteriske
olier.
Formålet med at følge ovennævnte metoder er at
sikre, at der ikke forekommer pesticidrester i
honningen. Imidlertid diskuteres det blandt
biavlere, hvor hårdt de organiske syrer påvirker
bifamilierne.

Nyklækket bi med varroamide Foto: DJF
Varroamiden anvender cellegifte for at mindske
sårdannelse hos de angrebne pupper.
Specielt
påvirker varroamiderne biernes evne til at danne
protein. Det medfører, at bier, der klækker fra celler
med varroamider, bliver meget dårlige til at
opfodre larver. Samtidig er disse skadede biers
evne til at forsvare sig mod sekundære infektioner
nedsat. Honningbiens immunforsvar, der normalt
sørger for at bekæmpe virus og bakterier, hæmmes.
Da en varroamidepopulation, som populationer af
mange andre skadedyr, udvikler sig eksponentielt,
vil man i begyndelsen kun finde få mider, men efter
2-3 år vil antallet være så højt, at bifamilien bryder
sammen og går til grunde. Det er derfor vigtigt hele
tiden at følge med i varroamideudviklingen og
foretage de nødvendige bekæmpelser.

Bekæmpelse

Procent

Myresyre

76 %

Oxalsyre

47 %

Mælkesyre

20 %

Bayticol (Flumethrin)

18 %

Andre pesticider

2

Andre måder

21 %

En del biavlere anvender pyrethroidet Flumethrin
til bekæmpelse af varroamider. I tabellen ovenfor
er vist en oversigt over fordelingen af de
forskellige bekæmpelsesmetoder (Hansen, 2004).
Skadetærskel
Som oven for nævnt anbefales det at iværksætte
bekæmpelse af varroamider, hvis man finder mere
en én varroamide pr. dag i indskudsbakken.
Varroamidernes eksponentielle vækst betyder, at
der i yngelsæsonen sker en 100-dobling. På grund

Bekæmpelse
Der findes mange forskellige metoder til nedsættelse af varroamidernes antal. I Danmark er der

5

Efteruddannelse af kyndige biavlere - januar 2008

af dødeligheden af varroamider i løbet af vinteren
sker der dog kun en 10-dobling fra år til år. Det er
til en vis grad muligt at bestemme antallet af
varroamider i en bifamilie på grundlag af nedfaldet
i indskudsbakken. Ved at gange det daglige nedfald
med 120 (Brødsgaard, 1995) fås et rimeligt estimat
for antallet af varroamider. Imidlertid er der så
store usikkerheder på denne lineære sammenhæng,
at den vanskeligt kan anvendes i en populationsdynamisk model. Britiske undersøgelser har vist, at
sammenhængen over sæsonen ikke er lineær.

ikke bryder sammen. Denne tilpasning skyldes
bl.a., at bierne har udviklet forskellige forsvarsmekanismer over for varroamiderne. Det er endnu
ikke lykkedes at fremavle varroa-tolerante bier. De
bifamilier, man har konstateret en vis tolerance hos,
har vist sig at have mange biavlsmæssige ulemper,
som f.eks. lavt honningudbytte, stor sværmiver og
stærk aggressivitet.
Biologisk bekæmpelse
Biologisk bekæmpelse af varroamider er
problematisk, fordi en skadegører af varroamider
skal kunne overleve i bistadet uden at gøre skade
på honningbierne. Mosskorpioner f.eks. er ganske
uegnede til denne opgave, da bierne ikke vil
tolerere mange af disse i stadet. Derfor samler
interessen sig om mikrobiologiske skadegørere;
specielt svampe er blevet undersøgt. Resultaterne
fra forsøg, som DJF har deltaget i, er lovende. En
svamp fra Beauvaria-slægten er isoleret fra
varroamider i Frankrig. Første smitteforsøg har
virket. Der faldt mider ned angrebet af svampen,
uden at bierne tog skade, men det vil vare endnu
nogen tid, før en sådan metode kan etableres. Der
er bevilget penge til at fortsætte dette arbejde i
Danmark, og det første skridt er at isolere en dansk
stamme af den samme svamp. Samtidig søger vi
efter andre af varroamidens naturlige fjender.

Det er vigtigt at kende den præcise sammenhæng
for at kunne anvende skadetærskel-baseret
bekæmpelse. Tidligere blev der regnet med en
skadetærskel på mellem 12.000-20.000 mider, før
bifamilierne brød sammen. I de senere år ser det ud
til, at dette tal ligger betydeligt lavere - måske på
mellem 3.000-5.000 mider. Det skyldes med stor
sandsynlighed de følgesygdomme - specielt virus,
som nu forekommer sammen med varroamiderne.
For at kunne anvende en skadetærskel optimalt, er
det imidlertid nødvendigt med en rimelig godt
fungerende populationsdynamisk model. Flere
modeller er blevet udviklet i udlandet. Forskningen
om skadetærskler foregår hos DJF i EU's honningprogram 2004-2007. En model udarbejdes og vil
blive testet med de data, vi har til rådighed.
Tolerante bier
Den asiatiske bi Apis cerana er varroamidens
oprindelige vært. Gennem tiderne er der fundet en
gensidig tilpasning sted, således at bifamilierne

Trakémider

fundet for første gang i danske bier i 2000. Den kan
være årsag til meget store tab af bifamilier, men
kan bekæmpes med myresyre og vil sandsynligvis
kun blive et problem i Danmark hos biavlere, der
ikke i forvejen anvender myresyre til Varroabekæmpelse.

Trakémiden (Acarapis woodi) er en mikroskopisk
parasitisk mide, som lever og reproducerer sig i
voksne biers åndedrætssystem (trakéer). Miden er
6
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Siden det første fund af trakémider i fire bifamilier
i 2000 er miden kun registreret i 2002 (2 bigårde),
2003 (1 bigård) og 2005 (1 bigård). Miden indgår i
den danske offentlige bisygdomsbekæmpelse.

voksne hanner og hunner på 11-12 hhv. 14-15 dage.
Både larver, nymfer og voksne mider stikker hul i
trakévæggen og suger blodvæske. Gennem sårene
kan blodvæsken inficeres med bakterier.

MELDEPLIGT!

Miderne overvintrer i biernes trakéer og spredes
herfra til unge bier næste forår. Værtskiftet
foretages kun af unge nyparrede midehunner, mens
hannerne forbliver i de trakéer, hvor de er
fremkommet. Ved værtskiftet forlader miderne
trakéen og kravler ud på spidsen af et af biens hår.
Herfra kravler de over på en ung bi, som tilfældigt
passerer. Når de er kommet over på den ny vært,
kravler de ind i det forreste traképar.

Der er nu meldepligt for trakémiden i Danmark
samt i forhold til OIE (Office International des
Epizooties, World Organisation for Animal Health)
og EU. Det er vigtigt at skelne mellem at have
trakémider i sine bier og have trakémide-sygdom,
hvor bifamilien mister så mange bier, at dens
overlevelsesevne eller honningproduktion
nedsættes.

Miden kan kun overleve uden for værten i nogle få
timer og er derfor helt afhængig af værtens
mobilitet for at kunne spredes mellem bifamilier.
Naturlig spredning af trakémider kan ske ved
røveri, fejlflyvning, med sværme eller rømmede
bier. Flytning af bier i forbindelse med vandrebiavl
og handel med dronninger kan medføre hurtig og
omfattende spredning.

Der har været rapporter fra Læsø og fra en enkelt
biavler ved Brovst om skade på bierne, men det er
svært at vurdere, om det er sygdom, forårsaget af
trakémider, eller bare et sammenfald med andre
parasitter.

Sygdomsbilledet
Angreb af trakémider er alvorligst om foråret og
efter længere regnvejrsperioder. Angrebne bier kan
have både æg, nymfer og voksne mider i trakéerne.
Hvor skadelig angrebet er, afhænger af antallet af
mider. Miden forårsager skader og fysiologiske
forstyrrelser som følge af tilstopning af luftvejene,
sår i trakévæggene og tab af blodvæske.
Efterhånden som antallet af mider øges, bliver
trakéerne mørke af sår efter midernes sugning.

Traké fra honningbi med trakémider Foto: DJF

Foran staderne med kraftigt angrebne bifamilier
kan der kravle en del bier omkring med spredte
sitrende vinger. Årsagen til dette er formentlig, at
flyvemusklerne er skadet pga. for lille ilttilførsel.
Andre symptomer som opsvulmet bagkrop, bugløb,
kort levetid, øget vinterdødelighed og dårlig
udvikling i foråret kan skyldes angreb af
trakémider, men kan også have andre årsager.

Biologi
Trakémiden er ca. 0,13 mm lang og 0,08 mm bred.
Hunmiderne trænger ind i det første traképar på
helt unge voksne bier, men ældre bier specielt i
vinterklyngen kan også angribes. Yngelen angribes
ikke.
Midehunnerne lægger æg i trakéerne. Æggene
udvikles gennem larve- og nymfestadium til
7
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Diagnose

Olietærter, der består af sukker og plantemargarine,
placeres oven på bærelisterne i nærheden af
yngellejet. Olietærternes præcise virkemekanisme
er ikke dokumenteret, men det antages, at de virker
ved at indfedte bierne og herved øge deres
pudseaktivitet, så mider, der er i færd med
værtskifte, lettere fjernes. Tærter kan med størst
fordel anvendes i maj og juni, hvor det ikke er
muligt at anvende andre bekæmpelsesmidler. En
bekæmpelse på dette tidspunkt mindsker risikoen
for spredning af mider fra vinterbierne til de nye
bier. Behandling med tærter kan suppleres med en
senere myresyre-behandling.

Angreb af trakémider er svært at påvise pga.
midernes ringe størrelse og deres skjulte levevis, og
tidskrævende laboratorieundersøgelser af aflivede
bier er derfor nødvendigt for en sikker
diagnose. Undersøgelsen foretages ved at skære
skiver af den forreste del af biens bryst, således at
det forreste traképar med eventuelle mider
frilægges. Skiverne behandles og undersøges
derefter under stereomikroskop, hvor man kigger
efter trakéernes farve og forekomst af mider.

Myresyre er effektiv mod trakémider. Der
behandles over en to ugers periode eller længere.
For at undgå rester i honningen skal behandling ske
efter honninghøst. Der behandles i alt fire gange
med tre til fire dage mellem hver behandling.
Der er fremavlet adskillige bistammer, som er
resistente mod trakémiden. Buckfast bier var de
første på markedet. Det er uvist, om de Buckfast
stammer, som i dag findes på det danske marked, er
modstandsdygtige.

Trakémide Foto: DJF

Midefri småfamilier tager udgangspunkt i, at
biyngel ikke angribes af trakémider. Ved at ryste
alle bier af forseglede yngeltavler fra angrebne
bifamilier og anbringe tavlerne i en inkubator og
lade bierne krybe ud her, kan man opnå midefri
bier, som sammen med en midefri dronning bruges
til at starte midefri småfamilier.

Bekæmpelse
Da miderne det meste af tiden opholder sig i
trakéerne, kan de bekæmpes med midegiftige
midler, som ved fordampning eller afbrænding
trænger ind i trakéerne. Kontaktmidler, som bierne
får på sig ved direkte berøring, vil kun slå miderne
ihjel, når de under værtskifte er uden for trakéerne.
Der kan derfor kun foretages en effektiv
bekæmpelse med kontaktmidler, hvis de anvendes
over en meget lang periode.

Den danske strategi er effektiv over for
trakémiderne, selv om der er visse ulemper ved de
enkelte elementer (olietærter - langvarig; myresyre
- ætsende; toleranceavl - tidskrævende; midefri
småfamilier - arbejdskrævende). Der er ikke behov
for ændringer i strategien.

Den danske strategi for bekæmpelse omfatter
anvendelse af olietærter, fordampning af myresyre,
toleranceavl og midefri småfamilier.
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Andre mider

Diagnose
Miderne er vanskelige at opdage og endvidere
vanskelige at skelne fra hinanden. Ligeledes er det
vanskeligt at skelne de eksterne Acarapis-mider fra
trakémiden, A. woodi (se beskrivelse af denne).
Acarapis-miderne identificeres ofte med
udgangspunkt i deres opholdssted på bien i stedet
for morfologiske karaktertræk. Det er dog kun
trakémiden, der positivt kan diagnosticeres udfra
opholdsstedet (brysttrakéerne).

Eksterne Acarapis-mider
Halsmiden (Acarapis externus) og rygmiden (A.
dorsalis) er eksterne parasitiske mider, som er
udbredte i danske bifamilier. Miderne er så vidt
vides ikke skadelige for bierne. Miderne tilhører
samme slægt som trakémiden, A. woodi.
Biologi

Bekæmpelse

De meget små (ca. 0,1 mm lange) mider opholder
sig på biernes ydre overflade mellem hoved og
hals, på vingerne, brystet og forreste kant af
bagkroppen. Kendskabet til midernes livscyklus er
begrænset, men man ved, at de ernærer sig af
voksne biers blodvæske, og at nye hanner og
hunner værtskifter til nye bier.

Miderne udgør ikke et problem for dansk biavl, og
bekæmpelsesforanstaltninger er ikke aktuelle.

Tropilaelaps-mider
Biologi

Tropilaelaps clareae og T. koenigerum er asiatiske
parasitiske mider på biernes yngel. Miderne er
aldrig fundet i Europa, men er alligevel underlagt
den danske offentlige bisygdomsbekæmpelse af
hensyn til vores muligheder for eksport af
dronninger. Det anses for usandsynligt, at vi i
Danmark vil få store problemer med denne mide.

Den rødbrune mide er ca. 1 mm lang og 0,6
mm bred med et afrundet rygskjold. Den bevæger
sig frit og hurtigt hen over yngeltavlerne.

Miden har sit udbredelsesområde fra Iran i nordvest
til Papua New Guinea i sydøst og er aldrig fundet i
Europa. Man har kendt til midens skadelige
virkning i mere end 20 år, men den har endnu ikke
kunnet etablere sig uden for det asiatiske område,
hvilket formodentlig skyldes, at miden er meget
afhængig af biyngel og derfor ikke har optimale
betingelser i egne med vinter (dvs. med yngelfrie
perioder). Miden er et stort problem for asiatisk
biavl baseret på den europæiske honningbi.

Tropilaelaps mide på bipuppe. Indsat billede yngre
hvide mider Foto: Ukendt kilde
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Den naturlige vært for T. clareae er den asiatiske
kæmpebi Apis dorsata, men miden er også fundet
på andre biarter, herunder den europæiske
honningbi. Livscyklus minder om varroamidens
livscyklus: hunnen opsøger en yngelcelle, lige
inden den forsegles, og placerer her 3-4 æg i løbet
af forseglingsperioden. Modsat for varroamiden
kan man se, at T. clareae ind i mellem går ned på
åben yngel for at fouragere. Desuden bevæger både
hunner og hanner sig frit på yngeltavlerne. T.
clareae angriber både arbejder- og droneyngel
(foretrækker droneyngel), hvor den suger
blodvæske fra larverne. Midens udviklingstid fra
æg til voksen er ca. 1 uge. De nye voksne mider
spredes videre med voksne bier. Imidlertid er
midens munddele ikke så veludviklede, at den kan
fouragere på voksne bier, hvorfor det ikke
forventes, at miden kan overleve i yngelfrie
bifamilier.

vinger og bagkrop. Deformiteterne forkorter
biernes levetid og begrænser deres mulighed for at
hente nektar og pollen. Endvidere vil man kunne se
de små rødbrune mider løbe rundt på yngeltavlerne,
når man åbner forseglingen på yngelcellerne.
Bifamilien vil bryde sammen eller sværme.

Diagnose
Miden kan nemt genkendes under en lup ved 10
ganges forstørrelse.

Spredning mellem bifamilier sker på bier og droner
ved fejlflyvninger, røveri og sværmning, eller ved
flytning af inficerede bier eller materiale.

Tropilaelaps og varroa mider til sammenligning
Foto: Dr. Denis Anderson CSIRO, Australien
Bekæmpelse
De gængse bekæmpelsesmidler, herunder
myresyre, mod varroamider virker også på T.
clareae. Hvis miden konstateres i Danmark, vil
bigårde med inficerede bifamilier blive slået ihjel
for at hindre miden i at etablere sig.
Skadet yngel med tropilaelaps-mider.
Foto: Dr. Denis Anderson CSIRO, Australien

Perspektiver for Danmark

Sygdomsbilledet

Tropilaelaps-miderne er underlagt den danske
offentlige bisygdomsbekæmpelse. Midens manglende evne til at kunne fouragere på de voksne bier,
og deres ringe evne til at kunne overleve uden
adgang til åben yngel, gør, at vi i Danmark
sandsynligvis ikke får problemer med denne mide.

Angreb af miden vil medføre død eller skadet yngel
samt et meget uregelmæssigt yngelleje med opbidte
cellelåg. Voksne bier, som fremkommer fra
angrebne larver, vil være deforme med skadede
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MELDEPLIGT!

for at kunne konstatere, om miden allerede er spredt
eller måske har etableret sig. Viser det sig muligt at
bekæmpe miden og slippe af med den igen, vil der i
en 5-årig periode være restriktioner med hensyn til
at flytte bier (i alle stadier, æg og sæd inkluderet)
bort fra Danmark. I de 5 år vil det være nødvendigt
med en grundig undersøgelse af tilfældigt udvalgte
bifamilier for at sikre, at miderne er forsvundet fra
Danmark.

Der er meldepligt i Danmark ved mistanke om
Tropilaelaps-miden. Internationalt har Danmark
meldepligt til EU og OIE, hvis Tropilaelaps-miderne
findes. Konstateres en af Tropilaelaps-miderne i
Danmark, kræver EU, at der etableres en 100 km
zone, hvor samtlige bifamilier skal undersøges.
Danmark vil blive pålagt med alle midler at hindre,
at parasitten etablerer sig i Danmark, og det må
forventes, at alle bifamilier i en større zone omkring
det første fund slås ihjel og undersøges indgående
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Bipest
Der findes to typer af bipest; ondartet bipest og europæisk bipest. Der er meldepligt for begge sygdomme, da
den endelige diagnose skal foretages hos Offentlig bisygdomsbekæmpelse i Flakkebjerg. Det er dog kun ved
ondartet bipest, der skal foretages behandling enten ved dobbelt omsætning eller ved drab. Ved europæisk
bipest kan biavleren selv foretage behandling, men der vil være vejledning at hente hos biinspektøren.

Ondartet Bipest

Biologi
Ondartet bipest forårsages af en sporedannende
bakterie Paenibacillus larvae. Man har tidligere
skelnet mellem to nært beslægtede underarter,
nemlig P. larvae larvae og P. l. pulvifaciens, men
denne inddeling er ikke meningsfuld efter nye
genetiske undersøgelser. Alle typer af P. larvae
forårsager symptomer på ondartet bipest hos
honnningbier. Sporer af P. larvae kan overleve
mange år i indtørrede rester af bilarver, larvefoder
og jord. Sporerne er meget modstandsdygtige over
for varme. Ondartet bipest angriber kun larver, og
her både drone-, dronninge- og arbejderlarver.
Sygdommen udvikles, når larven får sporer af
bakterien ind i tarmsystemet med foderet. Sporerne
spirer til aktive bakterier, som trænger gennem
tarmepitelet ud i kropshulen. Larverne er mest
følsomme, når de er 24-28 timer gamle, hvorefter
de bliver mere og mere resistente, for efter et par
døgn efter klækningen at være helt resistente.
Voksne bier angribes ikke af ondartet bipest. De
angrebne larver dør oftest først efter, at cellerne er
forseglet. Bakterien formerer sig voldsomt i den
angrebne larve, og den døde larve fungerer som
smittekilde, når den fjernes af stadebier. Under
udrensningen får stadebien bakterier på
munddelene og bringer derved smitten videre.
Spredning mellem bifamilier sker også med
sværme, ved røveri og fejlflyvning, og hvis
biavleren bruger inficeret materiale og foder.
(Hansen 1993, Hansen & Brødsgaard 1999c).

Ondartet bipest er den mest alvorlige sygdom i
dansk biavl og også på verdensplan. Det er en
smitsom bakteriesygdom, som angriber unge
bilarver, og som generelt medfører bifamiliens død,
hvis en behandling ikke sættes ind. Ondartet bipest
er under offentlig bekæmpelse. Det er ikke muligt
at udrydde sygdommen landsdækkende, men
gennem den offentlige bekæmpelse søges
bakterieinfektionen reduceret til et niveau, hvor
bifamilien ikke tager skade, og spredning til andre
bifamilier og bigårde søges forhindret.

MELDEPLIGT!
Siden registreringen af det største antal bigårde
med ondartet bipest i 1955, som beløb sig til godt
600 bigårde, faldt antallet af angrebne bigårde til
under 100 om året i 1970’erne og holdt sig
derunder til midten af 1990’erne, hvor der skete en
stigning til over 100 pr. år. I 2003 blev der atter
registreret under 100 bigårde med ondartet bipest
efterfulgt af et yderligere fald i 2004 og 2005, med
en mindre stigning igen 2006 og 2007. Det ser
således ud til, at den anvendte strategi inden for
den offentlige bekæmpelse af ondartet bipest
fungerer.
Der er begyndt undersøgelser af, om der eksisterer
genetisk variation mellem lokale populationer af
ondartet bipest-bakterier. Der foregår en målrettet
avl mod at opnå større resistens hos honningbier
mod ondartet bipest, og i 2006 begyndte et større
projekt vedr. fremavl af øget modstandsdygtighed
hos danske honningbier over for ondartet bipest.

Sygdomsbilledet
Kliniske symptomer ses i yngeltavlerne.
Cellelågene bliver indfaldne og mørke. Nogle
cellelåg er gennembidte. Nogle celler er helt åbne,
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fordi larverne er blevet udrenset. De døde larver og
pupper rådner til en brunlig masse, som med en
tændstik kan trækkes ud til en lang sej tråd. Lugten
er som surdej. (Hansen 1992b).

publiceret PCR-baserede metoder til at påvise
bipest-bakterien. En sådan metode er implementeret i Offentlig bisygdomsbekæmpelse, og den
anvendes, hvor de traditionelle metoder giver et
usikkert resultat. En ny udvikling fra England er et
kit baseret på antistof, som kan anvendes i bigården. Der synes dog at være et problem med
holdbarheden. Til påvisning af sporer i
honningprøver er udviklet en metode, der anvendes
af Offentlig bisygdomsbekæmpelse (Hansen 1984a,
1984b).

Trådtrækkende celle Foto: DJF
Diagnosen
Biinspektører og kyndige biavlere er oplært i at
genkende symptomer på ondartet bipest i
yngeltavler. Ved mistanke udtages en prøve af
yngeltavlen, som omgående sendes til:
D J F, O f f e n t l i g b i s y g d o m s b e k æ m p e l s e ,
Forskningcenter Flakkebjerg, 4200 Slagelse.

Dyrkning af Paenibacillus larvae fra honning
Foto: DJF
Forekomst af ondartet bipest i Danmark
De foreliggende data for hyppigheden af ondartet
bipest i Danmark er opgjort som antal bigårde, hvor
der er registreret ondartet bipest. Opgjort på denne
måde vil hyppigheden bl.a. afhænge af det totale
antal bigårde det pågældende år, og hvor gode
biavlere og biinspektører er til at opdage
symptomer. Antallet af kyndige biavlere steg fra ca.
5 % af samtlige biavlere i 1976 til ca. 25 % i dag.
Det betyder på den ene side, at flere biavlere i dag
end tidligere kan opdage udbrud af ondartet bipest,
men på den anden side er mange biavlere dygtigere
end tidligere til at forebygge udbrud af
sygdommen.

Tavle med opbidte cellelåg Foto: DJF
I Flakkebjerg kan bipest bakterien påvises ved
forskellige metoder som f.eks. mikroskopering af
sporer og dyrkning af prøven på et substrat, hvor
sporer spirer frem til bakteriekolonier (Hansen &
Brødsgaard 1999c). Inden for de sidste år er

Omfanget af angreb af ondartet bipest i Danmark,
opgjort som antal bigårde med ondartet bipest pr. år
fra 1991 – 2007, fremgår af figuren på næste side.
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Bigårde med ondartet bipest
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Det store spring, der ses i 1995, er svært at forklare
entydigt. Der skete i denne periode flere ting i
dansk biavl. Dronningeavlere blev opmærksomme
på, at særligt modtagelige linier af Buckfast bier
var blevet udbredt. Varroamiden blev etableret over
hele Danmark i denne periode. En tredje mulighed
kan have været, at der var sket genetiske ændringer
i de danske bipest-bakteriepopulationers
patogenitet, dvs. evne til at angribe honningbier.
Der var også en større omlægning af dansk
landbrug med mindre arealer af især vårraps. Til
sammenligning med tallene i figuen ovenfor kan
inddrages registreringen i 1955, hvor det højeste
antal bigårde, angrebet af ondartet bipest
nogensinde, blev registreret til 610 bigårde. Der var
skønsmæssigt 255.000 bifamilier i 1955
(Brødsgaard et al. 2001; Brødsgaard & Hansen
2002a), så ud fra samme forudsætninger kan det
beregnes, at 2,2 % af samtlige bigårde i 1955 var
angrebet af ondartet bipest. Resultaterne indikerer,
at den offentlige indsats til bekæmpelse af ondartet
bipest har bidraget til at formindske omfanget af
angreb meget væsentligt.

2001

2003

2005

2007

danske bekæmpelse af ondartet bipest” af Hansen
& Brødsgaard (1999a) giver en god historisk
oversigt over indsatsen mod ondartet bipest,
organiseringen af denne og de nuværende
aktiviteter inden for den offentlige bekæmpelse af
ondartet bipest. Af samme forfattere foreligger et
mere omfattende review om bipest på engelsk
(Hansen & Brødsgaard 1999b) og på dansk
(Hansen & Brødsgaard 1999c). Udvalgte
problemstillinger resumeres i det følgende.
Når der er påvist visuelle symptomer på ondartet
bipest i en bifamilie, kan der anvendes forskellige
bekæmpelsesmetoder. De globalt mest anvendte er
destruktion af bifamilien og tavler, dobbelt
omsætning og/eller behandling med antibiotikum. I
Danmark er hidtil anvendt enten destruktion af
svage bifamilier og afbrænding af tavler m.m. og
omhyggelig rengøring af stader eller dobbelt
omsætning. Hvis der er tale om bifamilier med
generel dårlig modstandskraft mod ondartet bipest,
bør der i forbindelse med omsætningen foretages
udskiftning af dronningen. Der er ikke tradition i
Danmark for at anvende antibiotikum behandling
mod bakteriesygdomme i bier, og heller ingen
ønsker herom blandt biavlsorganisationerne. En
meget væsentlig del af bekæmpelsesstrategien er at
forebygge spredning af smitte fra smittede
bifamilier og generel undersøgelse af bifamilier
forud for flytning eller overdragelse.

Forebyggelse og bekæmpelse
Der er publiceret et omfattende materiale om
forebyggelse og bekæmpelse af ondartet bipest,
både på dansk og internationalt. Artiklen: ”Den
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Dobbelt omsætning bygger på, at voksne bier er
immune over for bipest-bakterien, men kan have
honning med bakteriesporer i honningmaven. Ved
at overføre bierne til rene stader uden yngel, hvor
der skal bygges nye tavler, opnås, at den
kontaminerede honning bliver forbrugt samtidig
med, at sporerne filtreres fra honningen i
honningmaven og ind i midttarmen.
Bakteriesporene passerer gennem biernes tarm og
fjernes med ekskrementer, der afkastes uden for
stadet. Den mekanisme er utrolig effektiv. Bakterier
fra smittede larver, der renses ud ved biernes
hygiejniske adfærd, fordeler sig i løbet af få timer
til hele stadet, men allerede efter 5 døgn kan man
ikke længere finde sporer på stadets voksne bier.

Derefter bringes det udskårne udsnit af yngellejet
tilbage i stadet, og det registreres, hvor hurtigt
bierne får renset cellerne for døde larver. På denne
måde kan man få et udtryk for, hvor effektive de
enkelte bifamilier er til at foretage udrensning.
Denne udrensningstest er gennemført af en del
avlere, og de danske bier ser ud til at være blevet
bedre til at fjerne død yngel og dermed reducere
smittetrykket.
Et væsentligt problem ved at arbejde med ondartet
bipest er, at sygdommen er under offentlig
bekæmpelse, så det har ikke hidtil været tilladt at
arbejde med smittede bifamilier under naturlige
forhold. I 2006 startedes et projekt ved DJF,
Afdeling for Plantebeskyttelse og Skadedyr med
titlen: Fremavl af modstandsdygtighed hos danske
honningbier over for ondartet bipest. Projektets
hovedformål er at identificere gener, som giver bier
resistens over for ondartet bipest, eller
markørgener, og på den baggrund at skabe
grundlag for selektion på populationsniveau. I
projektet vil resistensgener blive søgt identificeret
ved at undersøge mikrosatellit DNA fra bilarver,
indsamlet fra bitavler fra bifamilier, angrebet af
ondartet bipest. Der er for nylig identificeret gener i
honningbien som koder for antibiotika-lignende
stoffer. Derfor vil der blive foretaget målrettede
krydsninger for at undersøge, om et eller flere af
disse gener er involveret i forskelle i bilarvers
modtagelighed over for bipest. Det er som nævnt
ikke muligt at udføre feltforsøg med ondartet bipest
på grund af smittefaren. Derfor er der i projektet
indlagt en infektionstest i et kontrolleret, indelukket
miljø. Testen er nødvendig for at kunne udføre
reproducerbare forsøg, hvor så mange faktorer som
muligt holdes konstante. Nyere undersøgelse viser,
at der findes adskillige genetiske typer af ondartet
bipest, og tyske undersøgelser har vist, at disse
typer af ondartet bipest kan have forskellig
virulens. Derfor vil der indgå forskellige typer af
ondartet bipest i projektet. Det vil blive forsøgt
kemisk at identificere et eller flere antibiotikalignende stoffer i tarmen på modstandsdygtige
bilarver. Projektet vil således kunne bidrage med
ny og vigtig viden til videre avl af danske

Det har vist sig, at sporer af bipest-bakterien ofte
kan påvises i honningprøver mindst et år før, der
udvikles visuelle symptomer i bifamilien. Derfor
indgår undersøgelse af honningprøver fra
bifamilier, der er under mistanke for at kunne være
smittet, som en del af det forebyggende arbejde.
Offentlige bisygdomsbekæmpelses hjemmeside
bliver dagligt opdateret, så biavlerne kan se, om der
er bipest i deres område. Se mere på:

www.planteinfo.dk/bier/
Resistens mod ondartet bipest
Ingen bistammer er immune over for ondartet
bipest, men det er velkendt, at bilarver har
forskellig modtagelighed over for ondartet bipest,
og at dette er genetisk bestemt. Hansen &
Brødsgaard (1999c) giver mange litteraturhenvisninger. Det er således muligt at selektere for
større resistens mod ondartet bipest i avlsarbejdet. I
Danmark er der udviklet en metode til under
kontrollerede laboratorieforhold at teste bilarvers
modtagelighed over for ondartet bipest (Brødsgaard
et al. 1998). Danske biavlere har indledt et
avlsarbejde, der udnytter biernes evne til at opdage
syg yngel og fjerne denne fra bifamilien. Metoden
består i at udskære en del af yngellejet, hvor der
endnu er nyforseglede celler. Den udskårne del
anbringes i en dybfryser, hvor larverne hurtigt dør.
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honningbier, som er mere modstandsdygtige over
for angreb af ondartet bipest end den nuværende
bestand. De første resultater viser genetiske
forskelle imellem larverne i en bifamilie. Nogle
larver er mere tilbøjelige til at blive syge end andre,
og det hænger sammen med, hvilken drones sæd

der er anvendt. Figuren viser fordelingen af syge
og raske larver i en bifamilie, fordelt på de enkelte
droner. Drone 5 havde 7 døtre, der alle var raske,
droner 16, 17, 18, 19, 20, 21 og 22 havde ikke så
mange døtre, men de var alle syge.

Raske

Syge
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Undersøgelser af genetisk variation mellem
ondartet bipestbakteriepopulationer

forskellige populationer i Tyskland. De tyske
undersøgelser har endvidere vist, at disse typer af
ondartet bipest kan have væsentlig forskellige
virulens. I Danmark er en tilsvarende undersøgelse
gennemført omkring genetisk varians af
Paenibacillus larvae. DJF har fundet 7 typer af
ondartet bipest i Danmark, 3 flere end et
tilsvarende studie over hele Tyskland, men faktisk
5 nye typer i forhold til den tyske undersøgelse.
Der er sandsynligvis betydelig forskel på disse
typers virulens, men dette er ikke undersøgt.

Der eksisterer en del viden om honningbiers
resistens mod ondartet bipest, mens der har været
forbavsende lidt fokus på ondartet bipest-bakteriens
varierende patogenitet, dvs. bakteriens evne til at
inficere honningbier. Vi ved fra andre patogenværts samspil, at når værten udvikler resistens over
for patogenet, vil der blive et selektionstryk på
patogenet for at overkomme resistensen. Siden
udviklingen af DNA-teknikkerne, er der publiceret
nogle få artikler om genetisk variation hos ondartet
bipest-bakterien vha. DNA-fingeraftryksmetoder.
Genersch & Otten (2003) og Ashiralieva et al.
(2005) kunne vha. en DNA-fingeraftryksmetode
opdele isolater af ondartet bipest-bakterien,
indsamlet i forskellige dele af Tyskland, i
forskellige genetiske undergrupper. Resultatet
indikerer, at der ikke er tale om én stor ensartet
population af ondartet bipest-bakterien i Tyskland,
men at der eksisterer genetisk variation mellem
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Europæisk Bipest

alvei også er til stede, bliver larverne slimede og
mørke og lugter som råddent kød. Den slimede
masse kan med en tændstik trækkes ud til en meget
kort tråd, ikke nær så meget som ved ondartet
bipest. (Hansen 1992b, Hansen 1993, Per Kryger
pers. komm.).

Sygdommen er blevet reduceret til et yderst
begrænset problem ved at have været under
offentlig bekæmpelse. Indsatsen er nu reduceret til
anmeldepligt, hvilket anbefales videreført.
Europæisk bipest forårsager tab af bier og nedsat
honningproduktion. Europæisk bipest var i
1950’erne og 60’erne et stort problem i Danmark,
og sygdommen var under offentlig bekæmpelse.
Herefter faldt antallet af angrebne bigårde.

MELDEPLIGT!

Biologi
Europæisk bipest forårsages af infektion af en ikkesporedannende bakterie Melissococcus plutonious.
Bakterien angriber kun larver, og her både drone-,
dronninge- og arbejderlarver. Sygdommen
udvikles, når larven får sporer af bakterien ind i
tarmsystemet med foderet. Bakterien opformerer
sig voldsomt i tarmen, og under de rette betingelser
ses symptomer på sygdommen halvanden til 2 døgn
efter infektionen. Sygdommen medfører larvens
død. Ved ældre eller mere fremskredne angreb
forekommer andre bakterier, hvor Bacillus alvei,
som forårsager forrådnelse af larven, er den
vigtigste. Den døde larve fungerer som smittekilde,
når den fjernes af stadebier. Under udrensningen
får stadebien bakterier på munddelene og bringer
derved smitten videre. Spredning sker også med
sværme, ved røveri og fejlflyvning, og hvis
biavleren bruger inficeret materiale, idet bakterien
kan overleve i smittede tavler et par år. (Hansen
1993, Hansen & Brødsgaard 1999d).

Yngeltavle med europæisk bipest Foto: DJF
Diagnose
Indsendte tavleprøver til DJF, Offentlig
bisygdomsbekæmpelse diagnosticeres ved farvning
og mikroskopering af prøver udtaget fra døde
larver.

Sygdomsbilledet
Kliniske symptomer ses i yngeltavlerne som åbne
cellelåg og larver, der ligger forvredne i celler. Ved
tidlig infektion af europæisk bipest hvidfarves de
døde larvers luftrør. Larverne lugter syrligt og kan
tørre ind til skorper. Ved mere fremskreden
infektion, hvor den råddannende bakterie Bacillus

Forvreden larve i cellebund Foto: DJF
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Forekomst af europæisk bipest i Danmark

prøver skal indsendes til DJF, Offentlig
bisygdomsbekæmpelse. Ved positiv diagnose skal
biinspektøren vejlede biavleren om forebyggelse og
behandling. Vejledningen består primært i at
indføre nye dronninger med afstamning fra bier
med god udrensningsevne, samt hyppige tavleskift
og høj hygiejne. Ved kraftigt angreb anbefales
fjernelse af al yngel og rengøring. (Hansen 1993,
Hansen & Brødsgaard 1999d, Per Kryger pers.
komm.).

Europæisk bipest var fra 1950’erne til begyndelsen
af 70’erne et stort problem i Danmark. Det største
antal angrebne bigårde blev registreret i 1964 med
350 bigårde, men mere end 100 angrebne bigårde
pr. år var almindeligt i perioden. Herefter faldt
antallet af angrebne bigårde, og siden 1993 blev der
ikke registreret angreb af europæisk bipest i
Danmark, indtil 2002, hvor sygdommen dukkede
op i 5 bigårde i Jylland. Antal registrerede angreb
de efterfølgende år har været: 2003: 1 bigård, 2004:
4 bigårde og 2005: 1 bigård. Nogle af de samme
bigårde er registreret angrebne flere år i træk.
(Brødsgaard & Hansen 2002b, Per Kryger pers.
komm.). Europæisk bipest er et større problem i
England og Schweiz.

Perspektiver for Danmark
Det meget lave antal angreb efter et tidligere meget
højt niveau antyder, at europæisk bipest kan
bekæmpes effektivt, og at den aktuelle indsats for
øjeblikket er tilstrækkelig. Erfaringer fra bl.a.
England, hvor europæisk bipest forekommer
hyppigere end ondartet bipest, selvom begge
sygdomme længe har været under offentlig
bekæmpelse, viser, at der til stadighed skal
overvåges for sygdommen.

Forebyggelse og bekæmpelse
Europæisk bipest var tidligere under offentlig
bekæmpelse. Nu er indsatsen reduceret til, at
biavleren har anmeldepligt ved mistanke, hvorefter

18

Efteruddannelse af kyndige biavlere - januar 2008

Virussygdomme

har haft adgang til at anvende serologisk påvisning
af bivira. Med den hurtige udvikling inden for
DNA-teknologien er der imidlertid fremkommet
PCR-baserede detektionsmetoder til påvisning af
bivira. Mange flere laboratorier kan håndtere disse
metoder, som samtidigt er betydeligt mere
følsomme end serologi. Det betyder, at der inden
for de seneste år er publiceret undersøgelser af
forekomst af virus i honningbier i forskellige lande.

Faktuel viden om virussygdomme hos danske
honningbier er endnu begrænset. Virussygdomme
forekommer i to stadier: Latente og i akut udbrud.
Latente virusinfektioner ser ud til at være hyppigt
forekommende. Et forskningsprojekt under EU's
honningprogram om virussygdomme har
fremskaffet helt grundlæggende data om forekomst
(udbredelse og hyppighed) af seks bi-vira i
Danmark, så den fremtidige udvikling kan følges.
Viden om virussygdomme i danske honningbier har
længe været ret begrænset. Det skyldes, at der kun i
mindre omfang blev forsket i honningbiens
virussygdomme i Danmark. Da virus ikke kan
bekæmpes direkte, har man fokuseret på
bekæmpelse af vektorer. Virussygdomme giver
diffuse symptomer, som kan være vanskelige at
adskille fra andre symptomer.

I 2004 startede DJFs Offentlig bisygdomsbekæmpelse et større projekt vedrørende virus i
honningbier. Arbejdet fokuserede på 6 virus, for
hvilke hele genomet eller en væsentlig del er kendt,
og det var derfor muligt at anvende DNA teknik til
påvisning. De 6 bi-vira: sækyngel (SBV), akut
biparalysevirus (ABPV), kronisk biparalysevirus
(CBPV), Kashmir bivirus (KBV), sort
dronningecellevirus (BQCV) og deform vingevirus
(DWV) er i den øvrige verden beskrevet som
hyppigt forekommende eller særligt skadegørende.

Indtil for få år siden var diagnostikken begrænset
til visuelle symptomer og serologi. Antisera mod
bivira kan imidlertid ikke købes kommercielt
modsat f.eks. antisera mod mange plantevira. Det
er vanskeligt at fremstille antiserum mod bivirus,
hvilket har betydet, at kun få laboratorier i verden

Mindst 12 vira er blevet identificeret i honningbien
Apis mellifera, og hvis man inkluderer andre
honningbiarter, er antallet omkring 20 virus-arter
(Allen & Ball 1996, Brødsgaard 1996). I tabellen
herunder er vist de vira, som ifølge litteraturen er
påvist i honningbien (Apis mellifera) i Danmark.

Virus

Sygdom

Symptomer

Reference

Akut biparalysevirus

Varroasyge

Paralyse/lammelse

Brødsgaard Hansen 1996

Kashmir bivirus

Varroasyge

Paralyse/desorientering

Nielsen Kryger 2006

Sort dronningcellevirus

Intet dansk navn

Sorte døde dronningeceller

Nielsen Kryger 2006

Bivirus X

Intet dansk navn

Dødelighed vinter

Nordström 1999

Bivirus Y

Intet dansk navn

Dødelighed sommer

Allen Ball 1996

Kronisk biparalysevirus

Sortfarvningssyge

Lammelse

Nielsen Kryger 2006

Uklar vingevirus

Intet dansk navn

Mørke vinger

Nordström 1999

Deform vingevirus

Varroasyge

Nedsat levetid

Brødsgaard Hansen 1996

Sækyngelvirus

Sækyngel

Larver udvikles ikke

Nielsen Kryger 2006
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Allen & Ball (1996) publicerede i 1996
udbredelsen af bivirus i verden baseret på
anvendelsen af serologi, elektronmikroskopi og
visuelle symptomer. Heraf fremgår det, at ABPV,
SBV og CWV er udbredte og hyppigt registreres i
Europa, DWV er udbredt, men forekommer ikke
hyppigt, mens viden om BQCV og CBPV er
begrænset. Kashmir bivirus var i 1996 kun fundet i
Europa i Spanien, men da undersøgelser havde vist,
at KBV er meget virulent (dvs. infektion med
ganske få partikler forårsager hurtigt dødsfald), er
det et virus, man er meget nervøs for skal blive
spredt i Europa.

Sækyngel er hyppig i Danmark Foto: DJF
ved hjælp af en molekylær biologisk metode påvist
ABPV, CBPV, BQCV, CBPV, DWV og SBV i
danske honningbier.

Der er senere publiceret undersøgelser af
forekomsten af bivirus i forskellige lande med brug
af DNA-baseret teknologi, som giver et meget
mere nuanceret billede. Tentcheva et al. (2004)
undersøgte udbredelsen af seks bivira i 36 bigårde
bredt fordelt i Frankrig. DWV blev fundet i 97 % af
bigårdene, SBV i 86 %, BQCV i 86 %, ABPV i 58
%, CBPV i 28 % og KBV i 17% af bigårdene.
Siede & Büchler (2003) undersøgte udbredelsen af
de samme seks vira i Hessen i Tyskland og fandt
forekomst af tre vira, nemlig ABPV, BQCV og
SBV.

Virusinfektion i honningbier forekommer i to
former: latent og akut. Adskillige undersøgelser, og
herunder nye danske (Nielsen & Kryger 2006), har
vist, at honningbier hyppigt er latent inficeret med
1-4 forskellige virus uden at vise symptomer (Chen
et al. 2004). Betydningen af latent infektion på
biernes sundhed er ikke afklaret. Transmission af
latent smitte foregår antageligt generelt gennem
virusinficerede foderkirtler hos voksne bier og
virusinficeret foder. Forsøg med fodring af larver
med virusinficeret foder giver normalt kun ganske
lave sygdomsangreb, men larverne kan blive latent
inficeret.

Ud over det tidligere omtalte fund af KBV i
Spanien og Tencheva et al’s. (2004) påvisning af
KBV i Frankrig, er KBV påvist i Tyskland og
Luxemburg (Siede & Büechler 2004, Siede et al.
2005).

Udbrud af virussygdomme har i mange tilfælde
kunnet associeres til angreb af skadedyr som
varroamiden og Nosema apis. Det er kendt fra
mange forsøg, at injektion af få viruspartikler
direkte ind i biers hæmolymfe (kropsvæske)
provokerer hurtigt udbrud af virussygdommen,
mens fodring med store mængder af samme virus
kun giver et meget begrænset sygdomsudbrud. Det
er for ABPV, DWV og KBV påvist, at varroamiden
kan fungere som vektor for de tre vira, og der er
påvist meget mere omfattende angreb af sygdomme
forårsaget af disse vira i bifamilier angrebet af
varroamider i forhold til fravær af varroamider. Det

I Danmark er ABPV tidligere registreret som
almindeligt forekommende i forbindelse med
varroamideangreb. DWV, CWV, BVX, BVY og
CBPV er ligeledes registreret herhjemme. SBV er
almindeligt forekommende i danske bifamilier, og
forekomsten af sygdommen ser ud til at være steget
i omfang de sidste par år, når man ser på de prøver,
der er indsendt til Offentlig bisygdomsbekæmpelse,
DJF.
I et nyt dansk bivirusprojekt, som startede i 2004
ved DJF, Offentlig bisygdoms-bekæmpelse, er der
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formodes, at årsagen er, at når en virusinficeret
varroamide suger på en bi, kommer viruset direkte
ind i hæmolymfen, tilsvarende som i forsøg, hvor
viruspartikler injiceres direkte ind i hæmolymfen.
Bekæmpelse af varroamiden vil betyde reduktion i
forekomsten af disse tre virussygdomme.

blevet påvist i danske bier. Intentionen er at
kortlægge udbredelsen og hyppigheden af disse
seks bivira i Danmark for at fremskaffe helt basal
viden om forekomst af bivira i Danmark, så den
fremtidige udvikling kan følges.

Note om CCD
Den megen opmærksomhed omkring Colony
Collapse Disorder, altså forstyrrelsen, der fører
til bifamiliens kollaps, har også bredt sig til
Danmark. DJF er i gang med at undersøge en
del bier fra familier, der er døde i efteråret 2007.
Det nye virus, Israelsk akutparalysevirus, er
endnu ikke fundet i Danmark, men vi leder
fortsat, og DJF har redskaberne til også at
påvise dette virus. Der er betydelig vækst i
antallet af prøver med ABPV og enkelte prøver
med Kashmir bivirus.
Deform vingevirus i udbrud Foto: DJF
Angreb med BQCV og KBV er blevet associeret
med forekomst af Nosema apis, som lever i
tarmepitelet hos bier. Det er dog ikke entydigt
bevist, at Nosema er vektor for de to vira. Også her
er fremsat en teori om, at Nosemas beskadigelse af
tarmepitelet kan bringe viruset direkte ind i
hæmolymfen og forårsage udbrud af sygdommen
(Andersson 1991). Hvis Nosema er vektor, vil
bekæmpelse af Nosema, tilsvarende som med
varroamiden, betyde reduktion i forekomsten af
disse to virussygdomme.

Generelt omkring virus prøver
I forhold til de øvrige skadegørere, vi arbejder med
hos honningbier, er virus meget svære at håndtere.
Dels kan vi ikke ved simpel mikroskopundersøgelse påvise virus, da de er mindre end
lysmikroskopets opløsningsgrænse. Flere virus hos
bier minder selv i elektron- mikroskop så meget om
hinanden, at de ikke kan adskilles ad den vej.
Derfor anvender vi en PCR metode. Metoden er
meget følsom, så selv ganske få partikler kan
påvises.

Varroamiden blev påvist i Danmark i 1984. Inden
den tid blev der imidlertid også set virussygdomme
i danske bifamilier. Der må derfor være andre
faktorer, som kan fremprovokere virussygdommene. Viden om dette er imidlertid yderst
begrænset.

Det er dog et problem, at det genetiske materiale i
mange bivirus, der er opbygget af en enkelt RNA
streng, er ret ustabilt. Derfor nedbrydes det meget
hurtigt. Når RNA molekylet er nedbrudt, kan vi
ikke længere påvise det. Prøver, der allerede lugter
råddent, er efter vores erfaring ikke brugbare. Vi
skal helst have levende bier eller larver eller
sådanne, der netop er døde, men som har vist klare
symptomer. Dette har endvidere betydning for
smitteoverførelse med virus. Når det genetiske

Som nævnt tidligere blev der i 2004 igangsat et
dansk projekt om bivirus. Der er på nuværende
tidspunkt implementeret en PCR-baseret metode til
at påvise seks bivira, og alle seks vira er som nævnt
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materiale er nedbrudt, mister virus også sin evne til
at smitte og forårsage sygdom. Det er klart lettere
at desinficere efter en del af bi-vira, end tilfældet er
med bakterier eller svampe.

Svampesygdomme
Kalkyngel volder ikke længere de store problemer i dansk biavl. Den sjældent forekommende stenyngel er
underlagt offentlig bekæmpelse og kan håndteres, hvis den konstateres. Nosema, en tarmsygdom hos
voksne bier er under skærpet opsyn, da en ny art har bredt sig i Danmark.

Kalkyngel

Larverne kommer i kontakt med svampesporerne
via føden. Sporerne spirer i tarmen, og
svampehyferne trænger ud fra tarmen gennem
tarmvæggen og videre gennem larvehuden. Den
angrebne yngel dør som regel efter cellernes
forsegling og ofte i puppestadiet. Svampens
mycelium giver larverne en hvid og skimlet
overflade. Senere tørrer de døde larver ind til hårde
og kalklignende mumier. Efterhånden som
svampen danner sporer, ændres larvernes farve til
mørk grå eller sort. Sporer af A. apis kan leve i
mindst 15 år.

Kalkyngel er en svampesygdom, som angriber
biers yngel. Sygdommen er udbredt i Danmark. I
1990erne havde avlerne i visse områder af
Danmark store tab i honningudbyttet på grund af
kalkyngel, men sygdommen volder ikke længere de
store problemer, selv om angreb kan svække
bifamilierne og reducere honningudbyttet.

Biologi

De voksne bierne fjerner selv mange af de døde
larver - disse kan ses på bundbrættet eller uden for
stadet.

Kalkyngel forårsages af svampen Ascosphaera
apis, som findes hos mange bifamilier i Danmark.
Angreb kan medføre kraftig svækkelse af
bifamilien og eventuelt, at bifamilien bukker under.

Sygdommen anses for at være stress-relateret og er
hyppigere i bifamilier, som af en eller anden grund
er svækkede. Stader med få bier i forhold til yngel
er særligt udsatte, fordi dette ofte medfører en
dårlig opvarmning af yngellejet og/eller en ringe
fodring af larverne. Svampens temperatur-optimum
er på 30ºC, og den vil derfor trives, hvis
temperaturen falder under biernes optimal-

Både arbejderyngel og droneyngel er udsat for
angreb. Larverne er mest modtagelige for angreb
frem til, at de er 3-4 dage gamle. Yngelen er særligt
udsat under kølige og fugtige forhold, hvorfor
sygdommen oftest optræder om foråret og i
forsommeren.
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temperatur på 34,5ºC. Få bier betyder endvidere, at
udrensningen ikke er tilstrækkelig effektiv til at
hindre svampens spredning i stadet. Bifamilier,
som er svækkede af andre sygdomme eller
parasitter, kan være mere udsat for kalkyngel. Det
er endvidere muligt, at varroa-miden kan fungere
som en direkte vektor for sporer af A. apis (Glinski,
1988; Liu, 1996), selv om der ikke altid er en
entydig sammenhæng mellem infektion med
varroa-mider og kalkyngel (Bienkowska et al.,
1996).

nødvendigt at anvende iseddikesyre, dvs. en stærkt
koncentreret eddikesyre, hvilket kan ødelægge
cementgulv / havefliser eller lign. underlag.
Anvendelse af iseddikesyre er en mulighed for
biavlere, der ønsker at gemme tavler til det
følgende år.

Diagnose

Stenyngel

Kalkyngel er relativ nem at diagnosticere.

Stenyngel er en sjælden svampesygdom, som kan
angribe både biyngel og voksne bier. Det sidste
tilfælde af stenyngel blev registreret i Danmark i
1970.

Kalkyngel anses ikke længere for et problem i
dansk biavl, hvilket antageligvis skyldes, at
modtagelige dronninger efterhånden er sorteret fra i
avlsarbejdet.

MELDEPLIGT!
Stenyngel er alligevel underlagt offentlig
bekæmpelse, da svampen kan angribe
slimhinderne hos mennesker og bl.a. fremkalde
allergiske lidelser. Honning fra angrebne
bifamilier kan desuden indeholde aflatoksin,
som blandt andet er et meget potent nyretoksin
og et carcinogen.
Kalkyngel i celle med varroa FOTO: DJF
Biologi
Forebyggelse og bekæmpelse

Stenyngel forårsages af svampe, som tilhører
slægten Aspergillus, især Aspergillus flavus.
Svampene findes overalt og er almindeligt
forekommende i jord. De er patogene for andre
insekter og kan forårsage sygdom (Aspergillose)
hos mennesker og dyr.

Forebyggende foranstaltninger omfatter fjernelse
og destruktion af tavler med meget kalkyngel;
fjernelse af døde larver på bundbrættet og uden for
stadet; regelmæssig rengøring af materiel og
udstyr; evt. indskrænkning af pladsen, således at
yngelen holdes varm; god ventilation. Erstatning af
dronningen med en dronning fra en bifamilie uden
kalkyngel og med god hygiejnisk adfærd er
ligeledes en hyppigt brugt foranstaltning.
Kalkyngel kan endvidere bekæmpes på tavler og
rammer med eddikesyredampe, som antages at
virke ved at ødelægge svampens sporer. Det er dog

Til trods for den udbredte forekomst er det
sjældent, at svampene forårsager stenyngel.
Antagelig udvikles sygdommen kun, hvis
biyngelen i forvejen er svækket.
Svampens sporer kan spire på larvernes overhud,
hvorefter hyfer gror ind i larven. Oftest optages
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sporerne dog gennem munden og spirer i larvens
tarm. Larverne dræbes af et toksin, som svampen
udskiller. Døden kan indtræde på ethvert tidspunkt,
men de fleste larver dør i forseglede celler. De
voksne bier kan smittes på ethvert tidspunkt.

tavlerne. Biyngel angrebet af kalkyngel skrumper
ind efter mumificeringen og er derfor nemme at
ryste fra tavlerne.

De døde larver er først hvide pga. svampens
mycelium. Senere dannes sporer, og de døde larver
bliver grøngule-blågrønne og hårde og
indskrumpne. Hos angrebne voksne bier lammes
flyvemusklerne, og bryst og bagkrop bliver
stenhårde. På de døde bier danner svampene især
sporer på overgangen mellem bryst og bagkrop.
Det antages, at sygdommen kan spredes ved
overføring af tavler fra syge til raske bifamilier
eller ved fodring med inficeret honning eller
pollen. Forhold, som kan gøre bierne mere
modtagelige, er brug af antibiotika, som forstyrrer
balancen i biernes naturlige tarmflora, højt
vandindhold i foderet, dårlig ventilation i stadet og
genetiske faktorer.

Stenyngel angreb FOTO: DJF
Bekæmpelse
Ved bekæmpelsen slås bifamilier med sygdommen
i udbrud ihjel, tavler og honning destrueres,
udbyggede lagertavler omsmeltes, og materiel og
udstyr rengøres.

Der er i årenes løb højst registreret 2-3 danske
bigårde pr. år med stenyngel, sidste gang i 1970.

Perspektiver

Diagnose

Sygdommen er meget sjælden, er underlagt
offentlig bekæmpelse og kan håndteres, hvis den
konstateres.

Stenyngel er relativ nem at diagnosticere. I felten
skelnes den fra kalkyngel ved, at mumierne vokser
fast med biernes voks og derfor sidder fast i

Nosema

problemerne med Nosema er derfor ikke
voldsomme. Den store import af dronninger og
ledsagerbier til Danmark udgør imidlertid en risiko
for introduktion af bier med ingen eller lav
modstandsdygtighed. Nosema ceranae er inden for
de sidste få år blevet udbredt i store dele af Europa.
Det ældste eksempel i Danmark er fra 2004. Det
virker dog, som om de danske bier har
tilfredsstillende modstandsdygtighed i forhold til
denne nye fare.

Nosema apis er en tarmparasit hos voksne bier.
Nosema tilhører gruppen Microsporidia, der først
for nyligt er blevet en del af svamperiget. Parasitten
optræder i mange bifamilier, men medfører ikke
altid symptomer. Sygdommen medfører reduceret
forårsudvikling og honningudbytte, og i nogle
tilfælde kan den angrebne bifamilie gå til grunde. I
Danmark er der efterhånden frembragt bistammer
med god modstandsdygtighed over for Nosema –
disse stammer er meget udbredte i Danmark, og
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Biologi

biernes tarmvæg, et sår, som virus kan trænge ind
igennem, dels spredes en del virus gennem fæces,
og da Nosema ofte fører til bugløb i stadet, kan
virus derved spredes.

Nosema er en tarmsygdom hos voksne bier
forårsaget af Nosema apis og Nosema ceranae,
encellede, sporedannende mikrosporidier. Sporerne
findes næsten overalt, hvor der findes bier, ofte
uden at man kan se kliniske symptomer på sygdom.
Infektionen øges om vinteren og er alvorligst i
april-maj, men falder brat, når vinterbierne dør.

Sygdomsbilledet
En række fysiologiske forandringer finder sted i
bier, som angribes af Nosema apis og Nosema
ceranae. Bierne mister evnen til at omsætte protein
som følge af skaderne i mellemtarmen, hvorved
fodersaftkirtlerne udvikles dårligt, og produktionen
af fodersaft forringes. Dette vil medføre en ringe
yngeludvikling og et nedsat honningudbytte.
Biernes immunforsvar kan svækkes ved angreb af
Nosema, hvorved risiko for angreb af andre
sygdomme øges. Angrebne dronningers æggestok
degenererer, og familien bliver dronningeløs eller
skifter dronning. I nogle tilfælde går angrebne
familier til grunde. Nosema ceranae har under
laboratorieforhold vist sig som en hurtigere dræber
af honningbier. I løbet af blot 8 døgn er
dødeligheden 100 %. Det skal ses i forhold til
Nosema apis, der ved smitte med samme mængde
sporer lader en del bier overleve mere end 14 døgn.

Både dronning, droner og arbejdere kan angribes,
men normalt angribes arbejderbier i størst omfang
som følge af deres rengøringsfunktioner. Nye bier
er altid frie for parasitten. Nosema-sporerne føres
med maden via munddelene ned til biernes
honningmave. Her sorteres faste partikler som
pollenkorn og Nosema-sporer fra og føres ned til
mellemtarmen, hvor sporerne spirer og trænger ind
i tarmepitelcellerne. Her formerer parasitten sig og
danner nye sporer, som kommer ud i tarmhulen
igen, når de inficerede celler afstødes. Sporerne
føres herefter ud med ekskrementerne. Sporerne er
i stand til at bevare deres infektionsevne i flere år.
Bier, der er kraftigt angrebne, mister evnen til at
absorbere sukker fra tarmen. Sukkeret i tarmen
binder vand, og tarmen vil ofte svulme op sammen
med biens abdomen. Hvis ikke bien kan komme ud
af stadet, eller hvis den ikke længere kan flyve, vil
den afgive sine ekskrementer inde i eller uden på
stadet i stedet for væk fra dette. På grund af
indholdet af sukker vil andre bier ofte slikke disse
ekskrementer op, hvorved parasitten komme over i
en ny vært.

Diagnose
Der er ingen entydige symptomer på Nosemaangreb. Bagkroppen vil ofte svulme op som følge
af forstyrrelser i biernes vandbalance, hvilket øger
risikoen for bugløb. Kravlende bier, ofte med
strittende vinger og manglende stikkerefleks, kan
forekomme uden for stadet. Dette er et resultat af,
at flyvemuskulaturen lammes.

Voks, der er forurenet med ekskrementer, er
antagelig den vigtigste smittekilde. Herfra spredes
sygdommen, når unge bier om foråret rengør
tavlerne før dronningens æglægning. Sygdommen
kan endvidere spredes f.eks. ved fejlflyvning,
deling og udjævning af bifamilier, indføring af
fremmede dronninger med ledsagerbier og
anvendelse af tavler fra angrebne familier.

En sikker diagnose kræver derfor mikroskopisk
undersøgelse (300 x forstørrelse) af biernes
tarmindhold eller af hele bier. Når metoden er
indarbejdet, er der ingen problemer med
diagnosticering af Nosema. Det er dog ikke muligt
med denne undersøgelse at skelne mellem
forskellige Nosema-arter.

Nosema er under mistanke for at være vektor for
flere virus sygdomme, specielt BQCV og CBPV.
Dels skabes der, når sporerne gennemtrænger
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I Danmark er bistammer med god modstandsdygtighed over for Nosema meget udbredte. Den
gode modstandsdygtighed koblet med de
hygiejniske foranstaltninger gør, at problemerne
med Nosema ikke er voldsomme.

Perspektiver for Danmark
Selv om der ikke er de store problemer med
Nosema i Danmark, vil den store import af
dronninger og ledsagerbier kunne introducere bier
med ingen eller lav modstandsdygtighed. Herved
kan effekten af de relativt modstandsdygtige
danske stammer fortyndes. Nosema ceranae er
allerede udbredt i det meste af Danmark. Den
megen handel med bier har sikkert bidraget til den
hurtige spredning, men det er indtil nu sket, uden at
vi har set stor bitab, som man har berettet om fra
Spanien.

Mikroskopfoto Nosema ceranae Foto: DJF

Forebyggelse og bekæmpelse
Der er forskellige foranstaltninger, som kan
medvirke til at begrænse smittespredning af
Nosema og holde sygdommen på et minimum,
herunder at undlade at sammenføre syge bifamilier
med andre; anvendelse af kunsttavler og
eddikesyresteriliserede eller varmebehandlede
tavler; omsmeltning af fratagne tavler; regelmæssig
rengøring/ desinficering af udstyr; tilgang til rent
drikkevand for bierne. Kraftigt inficerede familier
bør slås ihjel.

Der er meldepligt i forhold til OIE for Nosema
apis, men da parasitten er udbredt over hele
Danmark, er biavlere fri for at melde forekomst af
Nosemasyge. DJF meddeler OIE hvert år, at
sygdommen findes i Danmark.
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Den lille stadebille
Den lille stadebille (Aethina tumida) en endnu ikke
set i Danmark og næppe heller i Europa. Når den
kommer til Europa, vil den udgøre en betydelig
belastning for biavlen.

MELDEPLIGT!
Den lille stadebille er endnu ikke set i Danmark og
næppe heller i Europa. Der har været to meldinger
fra Portugal, men det er ikke bekræftet, at det var
små stadebiller. Billen er på listen over
anmeldepligtige skadedyr hos EU, da man frygter
en import med frugt eller dronninger fra lande, der
er smittet. OIE forventes at optage billen på deres
liste ved næste generalforsamling. Det er ikke
tilladt at importere bier fra USA, Canada, Mexico
eller store dele af Afrika på grund af den lille
stadebille. For at få kortlagt udbredelsen i Europa
og udviklet bekæmpelsesstrategier er der oprettet et
fælles europæisk samarbejde, som inkluderer DJF.
Det er vigtigt at udvikle en beredskabsplan, således
at der kan iværksættes foranstaltninger, når den lille
stadebille viser sig i Danmark.

billen. De tunneler, billen graver for at komme fra
celle til celle, får tavlerne til at skride sammen, og
bierne drukner i deres egen honning. Det er set, at
larven kan overvintre i bifamilier helt op til
Wisconsin i USA, hvor vinteren er lang. Der er
også observeret skader på humlebier, men det vides
endnu ikke, om dette er et problem i naturen. Den
lille stadebille er en dygtig flyver og kan
tilbagelægge afstande på op til 6-13 km fra deres
oprindelsessted. Hunner kan lægge op til 1000 æg
i deres levetid.

Æg fra små stadebiller Foto: Ukendt kilde

Biologi
Den lille stadebille kan udgøre en stor risiko for
biavlen i Europa. De voksne biller lægger æg i
bistadet, og de udviklede larver kravler omkring i
bistadet for at leve af bilarverne. Når larver, i løbet
af 10 - 29 døgn, er færdigudviklet, kryber de ud af
stadet og graver sig ned i jorden for at forpuppe sig
her i fred for forstyrrende honningbier. Billen
stammer oprindeligt fra Afrika, og bierne dér har
udviklet en lang række forsvarsmekanismer mod
den. En del af disse forsvarsmekanismer findes
også hos Europæiske bier, men ikke i så udpræget
grad som i Afrika. Man formoder, at den lille
stadebille har spredt sig med importeret frugt til en
række lande, herunder USA og Australien, hvor
biavlen har fået betydelige problemer på grund af

Lille stadebille gemmer sig, hvor bier ikke kan nå,
her i observationsstade Foto: Mike Ellis
Diagnosen af den lille stadebiller er enkel, når det
drejer sig som voksne individer, men sværere, når
det gælder billens larver. Æg fra forskellige slags
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biller kan kun adskilles ved hjælp af DNA, eller
hvis man afventer, hvilke larver der udvikler sig.

Forebyggelse og bekæmpelse
Det er i øjeblikket vigtigt at koncentrere indsatsen
omkring forebyggelse. Billen skal forhindres i at
komme til Danmark. Det strenge forbud mod at
indføre bier fra områder med små stadebiller skal
overholdes. Det gælder bier, dronninger, droner, æg
og sæd. Det overvejes i øjeblikket, om sæd kan
fritages, men det er svært at skelne et billeæg fra et
biæg, så det vil ikke blive tilladt at indføre
tavlestykker. Det samme gælder uforarbejdede
vokstavler og andet brugt bimateriel. Det må ikke
indføres til Danmark fra områder, hvor billen er
udbredt.
Der findes en række bekæmpelsesmetoder i USA,
hvor billen er udbredt, men i Danmark vil der i
øjeblikket kun være mulighed for at anvende drab
af hele bigården og desinfektion af jorden omkring
stadet for at hindre billepupper i at udvikle sig.
Formålet er ikke at lære at leve med billen, men at
komme af med billen igen.

Lille stadebille Foto: Mike Ellis

Larver af lille stadebille Foto: Mike Ellis
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