


habeetats
manual til 
enlige bier



For at sikre den bedst mulige udbytte af 
din nye investering skal du følge ejendoms-
mæglernes mantra: beliggenhed, beliggen-
hed og atter beliggenhed!
 
Højde 
Alle holder af en god udsigt – også solitær-
bier. Montér dit Habeetat minimum 1 1/2 
meter over jorden. På den måde er det også 
beskyttet imod de mest almindelige rede 
snyltere. 

Indgangspartiets retning
Hvis du vil have morgenfriske bier, skal du 
pege dit Habeetat mod syd eller sydøst. 
Morgensol stimulerer nemlig bierne og 
sikrer, at de kommer tidligt ud og har mere 
tid til at bestøve. Hav det med i dine overve-
jelser, når du monterer dit Habeetat. Det 
medfølgende ophængsbeslag er designet, 
så hovedhuset kan drejes efter montering.

Vind og vejr
Bierne holder lige så lidt af ekstremt vejr 
som mennesker gør. Derfor er det en god idé 
at placere dit Habeetat og dets beboere, så 
de er beskyttet imod direkte regn og efter-
middagssol. 

Mad til bierne
Kom godt fra start ved at så blomstrende 
planter og frugttræer - gerne lokale eller 
danske arter. Adgang til rigelige mængder 
mad, dvs. pollen og nektar, er det der giver 
bierne motivation og energi til at bestøve 
haven dagen lang igennem hele deres livs-
cyklus. Bliv inspireret af det vedlagte menu-
kort der indeholder alle biernes favoritter!

Drikkevand til bierne
Stil vand til rådighed for dine bier. Det kan 
f.eks. være et fuglebad, en lille dam eller en 
langsomt dryppende hane. Bier har nemlig - 
ligesom dig - brug for rent drikkevand.

Byggemateriakler
Vær germe opmærksom på at enlige murer 
bier (Osmia sp.) bruger mudder til at byg-
ge vægge imellem deres æg. Gør livet let-
tere for dine enlige murer bier ved at have 
et lille område, eller en spand, med mudder 
i nærheden. På den måde har bierne nem-
mere ved at lave gode og hyggelige rumdel-
ere til de små. 
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Tillykke med dit nye Habeetat! Vi har skabt denne enkle brugsanvisning i samarbejde med 
eksperterne. Her vil du, trin for trin, finde alt du behøver at vide for at få mest muligt ud af dit 
Habeetat. Læs manualen og du er klar til at give fremtidens super bestøvere et sikkert tag 
over hovedet! God fornøjelse!

De basale fornbødenheder

Beliggenhed
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Stabilt fundament
Dine bier er på vingerne det meste af dagen. 
Når de kommer hjem vil de gerne hvile ud 
på et stabilt underlag. Hvis du vil have glade 
bier, skal du derfor undgå at opsætte dit Ha-
beetat på grene eller træstammer, der svajer 
i vinden.

Flytteregler
Forestil dig at komme hjem efter en lang 
dag på arbejde og opdage, at dit hus er 
væk. Når dit Habeetat er monteret skal du 
undgå at flytte det igen, da bierne vil søge 
andre græsgange, hvis de ikke kan finde de-
res hjem. Hvis det er bydende nødvendigt 
at flytte dit Habeetat, så følg denne simple 
regel: Der kommer kun én ny generation 
om året. Flyt derfor kun dit Habeetat, når 
æglægningen  er ophørt og bierne ikke læn-
gere bygger rede.

Timing 
Når det drejer sig om at opformere allerede 
eksisterende bestande af enlige bier er tim-
ing afgørende. Du opsætter ganske enkelt 
dit tomme Habeetat i det tidlige forår, dvs. 
marts-april, eller inden gennemsnitstem-
peraturerne overstiger 10°c (50°F). Hermed 
vil du have optimeret dine chancer for at bi-
erne vil begynde at bygge rede. Da celler af 
hunkøn dannes i begyndelsen af formering-
sperioden vil Habeetats, der opsættes sene-
re primært give bibørn af hankøn.

Skab grønne fællesskaber
Gå sammen med dine naboer, anlæg et 
større netværk af Habeetats og giv bierne et 
større område at bygge rede og skaffe mad i.

Vedligeholdelse
Hver andet år bør dit Habeetat skilles ad 
og rengøres for at undgå parasitter og gøre 
plads til nye reder.

Rengøringsinstrykser
Skil dit Habeetat ad, fjern rester fra gamle 
reder mv. vha. en børste og vand. Placér det 
derefter i en 65°c (150°F) varm ovn i en time. 
På den måde steriliseres dit Habeetat for 
parasitter og svampesporer. Saml herefter 
dit Habeetat og sæt det op igen.

Reducer pesticider
Kig efter alternativer inden du tyer til pes-
ticider. Økologiske metoder, såsom sæbe-
sprays, er gode at starte ud med. Hvis der 

gøres brug af pesticider, skal det gøres efter 
solnedgang, så bierne ligger trygt i deres 
boliger og brug gerne så lidt som muligt. 
Eller endnu bedre, gør det på den økologiske 
måde og vask med sæbevand i stedet for 
pesticider!


