
 

  

 

Sikkerhed omkring formidling af levende honningbier ved bistader 

Bier og bifamiler i bistader er fantastiske til formidling af biologi, sociale insekter og 
honningproduktion. Honningbier kan forsvare sig selv og deres familie mod farer, 
men er sædvanligvis ikke særlig aggressive. Almindeligvis er bistik fuldstændig 
ufarlige, men i visse tilfælde kan forholdsregler og behandling være nødvendig.  

 

Information før turen 

Forældrene skal informeres om besøget til bistaderne før turen, således at evt. 
allergikere kan tage de nødvendige forholdsregler. Informationen skal også rådgive 
om fornuftig dækkende påklædning og fodtøj, som f.eks. lange bukser, gummistøvler 
og langærmet trøje. 

 

Forholdsregler under formidlingen 

Man må kun færdes i bigården med dragt på og kun medarbejdere med erfaring må 
åbne staderne. Børn og gæster ved staderne skal iføres anorak og ansigtsnet. 
Placeringen omkring bistaderne må ikke forstyrre biernes ud- og indflyvningsvinkel 
på 45 grader. De som ikke er direkte med ved staderne skal holde god afstand.  

 

Ved stik og angreb 

I tilfælde af stik skal personen adskilles fra resten af gruppen. Duften af giften 
påvirker resten af bifamilien til forsvar, og andre bier kan gå til angreb. Brodden med 
giftblæren fjernes hurtigst muligt. Skrab den af med en negl, kreditkort, knivsblad 
eller med en pincet. Tryk ikke brodden ud, da det blot presser giften yderligere ud i 
huden. Sug evt. giften ud med en giftsuger eller med en (omvendt) sprøjte. Særlig 
opmærksomhed er vigtig ved stik i svælg eller spiserør. Iskolde læskedrikke eller is 
kan begrænse opsvulmning af slimhinden.  

  

Pleje og smertelindring 

Vask stikket med sæbe og vand. Man kan eventuelt køle med isterninger i en 
vaskeklud. Det kan være en god idé at holde det stukne område i ro og eventuelt 
holde det opad, så der ikke kommer unødig hævelse i området. Brug evt. creme eller 
gel med lokalbedøvende middel eller et antihistaminmiddel, som dæmper kløen - 
eller andre kløestilende midler. Bi-plaster bør altid være i førstehjælpskassen. 
Antihistaminer som Benadryl kan mindske den allergiske reaktion, og smertestillende 
som Ibuprofen kan lindre (www.sundhedslex.dk ) 

 

Søg lægehjælp straks, hvis stik eller bid yderligere giver følgende tegn: tiltagende 
udslæt og hævelse, hovedpine, svimmelhed, kvalme, brystsmerter, sammensnøring 
af luftrøret eller brystkassen, åndedrætsbesvær. Disse tegn kan være tegn på at der 
er allergi, og disse tegn er livstruende. Søg derfor læge straks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


