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Referat fra møde i Binævnet den 7. februar 2018  
 
Deltagere:   

Tove Steenberg (Aarhus Universitet) 
Knud Graaskov (Danmarks Biavlerforening) 

 Hanne Marie Pedersen (Danske Biavleres Landsforening) 
Christian M. Petersen (Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere) 
Anders Peter Blæsild (Dronningeavlerforeningen af 1921) 
Henrik Kjelkvist (Erhvervsbiavlerne) 
Thomas Holst (Landbrug & Fødevarer, Frøsektionen) 
Stig Mellergaard (FVST)  
Under punkt 3 deltog Erik Andersen (FVST) 

 Sekretariat: Per Kryger (AU); 
Landbrugsstyrelsen: Kim Holm Boesen (stedfortræder for formand) 
 og Birgitte Lund (referent);  
under punkt 4 deltog Olga Pedersen og Juliane Theodora Dreyer.  

Afbud fra: Birte Boelt (Aarhus Universitet) 
Barthold Feidenhans’l (Landbrug og Fødevarer, SEGES) 
Hans Erik Svart (Miljøstyrelsen) 
Repræsentant (Danmarks Naturfredningsforening). 

 
 

Punkt 1. Velkommen  

Stedfortrædende formand bød velkommen, og deltagerne præsenterede sig.  

 

Punkt 2. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt som følger, med tilføjelse af punkt 7: 

1. Velkommen  
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Meddelelser 

a. Landbrugsstyrelsen (LBST)  
b. Fødevarestyrelsen (FVST) 
c. Aarhus Universitet (AU) 
d. Organisationerne 

4. Status for proces omkring næste programperiode for det EU-støttede nationale biavlsprogram 

5. Bestøvningsportal 
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6. Faktaark om biskadegørere 

7. Voldgiftnævnet for biforgiftningsskader 

8. Eventuelt 

9. Næste møde 

 

Punkt 3. Meddelelser 

a. Landbrugsstyrelsen: 
Landbrugsstyrelsen er nu det officielle navn for styrelsen med honningbien som ressort. I 
regeringens nyligt offentliggjorte plan om yderligere flytning af statslige arbejdspladser er det 
besluttet, at størstedelen af Miljøstyrelsen flytter til Odense. 
Ny formand for Binævnet:  Styrelsen arbejder på at finde en ny formand. 
Finansiering af bi-området sker via projekter under det EU-støttede nationale biavlsprogram, 
og den nuværende finansiering fortsætter, jf. Finansloven (FL) ligesom bevaringsarbejdet med 
den brune bi fra Læsø, jf. FL. Derudover udløber de øvrige midler til området efter 2018, bl.a. 
til konsulentydelser ifm. udvikling af bestøverportal, pga. udløb af en politisk aftale. Den 
fremtidige bevilling til området er således ikke afklaret.  
Rapporten ’Pollinator Initiatives in EU Member States: Success Factors and Gaps’ har 
Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen bidraget til, men det er forfatternes egne konklusioner 
der er gengivet i rapporten, og altså ikke Miljø- og Fødevareministeriets officielle position. 
Bidrag til FAO rapport om arbejdet med den brune bi i Norden. 
Renparringsområder listen er opdateret på styrelsens hjemmeside pr. 12. januar 2018. 
Centralt BigårdsRegister (CBR) vejledninger i PDF format og som små videoer kan findes på 
styrelsens hjemmeside under linket:  
http://lbst.dk/landbrug/genetiske-ressourcer/biavl/#c14996 
Nuværende Binævn er udnævnt til og med 31. oktober 2018 og der blev orienteret om proces 
ifm. udpegning af nyt Binævn. 
 

b. Fødevarestyrelsen: 
Honning: En statusopdatering blev givet på honningområdet.  

1. EU koordinerer kontrolprogram bl.a. for honning EU-honning-kontrolplan (2015-17). Der 
er netop afholdt en workshop vedr. opfølgning på kontrolplanen, på Joint Research 
Center, som er Kommissionens ”Science and Knowledge Service”. Der er ikke melding om 
hvornår og hvordan man går videre. 

2. Danske honningsager er blevet afgjort af klagenævnet i december 2017, se link til Miljø- og 
Fødevareklagenævnets afgørelsesportal: To sager vedr. markedsføring af honning: 
http://mfknafgoerelser.dk/soeg?sort=score&s=honning 

3. Derudover blev der orienteret om honningkontrol under ”Operation Opson 2016” 
 
Binævnet spurgte ind til, hvad Fødevarestyrelsen gør i forbindelse med honningkontrollen og 
ved mistanke om svindel med honning. Styrelsen svarede, at den havde afventet klagenævnets 
afgørelse på de to sager. Klagenævnet har imidlertid afvist at gøre noget ved det, idet de lægger 
til grund, at der ikke alene kan træffes en afgørelse på baggrund af den anvendte 
analysemetode. Styrelsen følger udviklingen på området i EU og kan ikke på nuværende 
tidspunkt sige, at de sætter et kontrolprogram i gang. 
 
Organisationerne beklagede, at der ikke er kontrol af honning i Danmark.  

Ny dyresundshedslov har også inkluderet bier. Der er udarbejdet forslag til en liste over 
skadegørere, der skal på listen ift. bierne. Pt. indeholder listen skadegørerne: Lille stadebille, 
tropilaelapsmider og europæisk bipest og varroamider. Dyresundhedslovens listede 
sygdomme afventer en kategorisering med henblik på fastsættelse af hvilke 
bekæmpelsesmæssige tiltag, der kan gennemføres på EU niveau. Det spænder fra kategori A, 
som siger, at skadegøreren skal bekæmpes ved påvisning til kategori E om krav til import og 
flytning af dyr i forhold til den pågældende skadegører. Finland og Storbritannien ønsker at få 
varroamiden kategoriseret, så de kan opretholde deres særstatus for varroafrihed på 
Ålandsøerne og Isle of Man, men det er endnu ikke afgjort. 

http://lbst.dk/landbrug/genetiske-ressourcer/biavl/#c14996
https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/food_fraud/honey_en
http://mfknafgoerelser.dk/
http://mfknafgoerelser.dk/
http://mfknafgoerelser.dk/soeg?sort=score&s=honning
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolkampagner%20-%20f%C3%B8devarer/2016/Slutrapport-Operation-Opson-V.pdf
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c. Aarhus Universitet,  

Fra Offentlig Bisygdomsbekæmpelse blev der informeret om: 
Uddannelse som kyndig biavler:  

I januar 2018 er der afholdt kursus i uddannelse for nye kyndige biavlere på Forskningscenter 

Foulum i Jylland. 95 deltagere var tilmeldt kurset. AU har efterfølgende evalueret kurset og 

bl.a. fundet at specielt laboratorieforholdene var for trange til de mange kursister.  Der 

arbejdes for at på en ny plan for uddannelsen fra og med 2019, idet der vil blive arbejdet på at 

skyde perioden til at afholde et sommerkursus. 

Organisationerne kvitterede for, at kurset nu også bliver afholdt i Jylland og roste det med 

betegnelsen, at det har været en succes.  

Derudover er der i efteråret 2017 afholdt et lignende kursus i Flakkebjerg med 48 deltagere. 

Optælling af antal bifamilier i Danmark:  

I forbindelse med det EU-støttede nationale biavlsprogram har AU bestilt sine 68 

biinspektører til at tælle bifamiler ifølge udleverede kort over tilfældigt placerede arealer på 

landkortet. Opgørelsen skal bruges som oplysning til EU. Antallet er endnu ikke parat til at 

blive offentliggjort. 

Bestøverdag vil blive afholdt på AU, Flakkebjerg, i 2018, men datoen er endnu ikke fastlagt.  

 
d. Organisationerne: 

Danmarks Biavlerforening (DBF) informerede om: 
Årlig Biavlskonference vil blive afholdt den 3. og 4. marts 2018 i Middelfart. 
 
Erhvervsbiavlerne (EB) informerede om: 
Kursus dag under uddannelse til erhvervsbiavlere er gennemført for ca. 30 deltagere og flere 
kurser er planlagt. 
 
Dronningeavlerforeningen af 1921 informerede om: 
Medlemstallet i foreningen er fordoblet. Foreningen har nu fokus på det faglige og varroa- 
problematikken bliver implementeret i forædlingen, og det har tiltrukket nye medlemmer. 
 

Punkt 4. Status for proces omkring næste programperiode for det EU-støttede nationale 

biavlsprogram 

Den ansvarlige enhed i styrelsen for det EU-støttede nationale biavlsprogram orienterede om status 

for processen omkring næste periode 2020 – 2022. Der var afholdt workshop i december 2017 med 

Binævns medlemmer, som havde ønsket at deltage med henblik på at give input til styrelsens arbejde 

med at definere prioriteringskriterier. Styrelsen har sendt deltagerne udkast til opsamling fra 

workshoppen med frist for bemærkninger den 13. februar 2018, og vil også sende udkast til 

prioriteringskriterier, når det er klart. Prioriteringskriterierne vil udgøre grundlaget for, hvilke 

projekter der bliver udvalgt til at få støtte i perioden 2020-2022, og skal indgå i bekendtgørelsen for 

ordningen. Det forventes, at udkast til bekendtgørelsen vil blive sendt i høring i april 2018 og træde i 

kraft den 1. juli 2018. I sensommeren 2018 forventer styrelsen at invitere til et informationsmøde om 

ansøgningsrunden forud for åbningen af denne den 1. november 2018 med ansøgningsfrist i 

begyndelsen af januar 2019. Styrelsen skal sende det danske program for det EU-støttede nationale 

biavlsprogram til Kommissionen senest den 15. marts 2019. Styrelsen kan først udstede tilsagn, når 

Kommissionen har godkendt det EU-støttede nationale biavlsprogram i juni 2019.    

 

Punkt 5. Bestøvningsportal 

Biavlsorganisationerne oplyste, at de har afholdt projektmøde omkring udvikling af bestøverportal 

sammen med Landbrug & Fødevarer og Landbrugsstyrelsen. Lise Hansted fra Københavns Universitet 

er tilknyttet projektet som faglig kompetence indenfor bestøvning. Bestøverportalen vil også få et 
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fagligt indhold med uddannelses- og informationsmateriale. Projektet blev startet op i 2017 og 

forventes færdigt i andet kvartal 2018 således, at bestøvningsportalen allerede kan tages i anvendelse 

fra og med 2018.  

 

Der blev endvidere opfordret til, at redegøre for reglerne omkring import og eksport af bier til og fra 

Danmark eventuelt med henvisning til Fødevarestyrelsens hjemmeside.  

 

Per Kryger tilbød at læse og kommentere det udviklede materiale omkring bestøvning.  

 

Punkt 6. Faktaark om biskadegørere 

Styrelsen præsenterede faktaark, som forventes offentliggjort snarest. Der vil samtidig blive udsendt 

en faglig nyhed med link til de færdige faktaark på styrelsens hjemmeside. 

 

Punkt 7.  Voldgiftnævnet for biforgiftningsskader 

Voldgiftnævnets funktion blev diskuteret, bl.a. hvorvidt det er praktisk anvendeligt i dag. 

Bekendtgørelsen om voldgift ved forgiftning af honningbier ser ikke ud til at være praktisk anvendelig 

og spørgsmålet blev rejst om, det bør overvejes at ophæve den. Voldgiftnævnet blev betegnet som 

utidssvarende og er sandsynligvis ikke længere nødvendigt.  

 

Landbrugsstyrelsen efterlyste konkret skriftlig tilbagemelding om, hvad Binævnet ønsker at gøre.  

 

Det blev besluttet, at: 

 Styrelsen sender en påmindelse ud til alle medlemmer og suppleanter i Voldgiftsnævnet 

for at oplyse og minde dem om deres hverv som henholdsvis voldgiftsmand og suppleant. 

 Til næste Binævnsmøde inviteres en jurist, som kan redegøre for pro et contra voldgift 

eller civile søgsmål. Binævnet blev bedt om at melde ind med, hvem det skal være. 

 

Punkt 12. Eventuelt 

Landbrugsstyrelsen oplyste, at styrelsen følger debatten om de holdte bier contra de vilde biers 

eventuelle konkurrence om fødegrundlaget. 

 

Punkt 13. Næste møde 

Næste møde er aftalt til onsdag den 10. oktober 2018 fra kl 9:30 – 14:30 i Landbrugsstyrelsen i 

København.  

 

 


