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 Referat fra møde i Binævnet den 8. oktober 2013 

 

Mødet blev holdt i NaturErhvervstyrelsen 

Deltagere:  Formand Peter Esbjerg (KU, Science) 
 Birte Boelt (AU) 
 Knud Graaskov (Danmarks Biavlerforening) 
 Ejvind Rasmussen (Danske Biavleres Landsforening) 
 Ditlev Bluhme (Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere, SDE) 
 Poul Larsen (Dronningeavlerforeningen af 1921) 
 Keld Brandstrup (ErhvervsBiavlerne) 
 Asger Søgaard Jørgensen (Danmarks Naturfredningsforening) 
 Barthold Feidenhans’l (Landbrug & Fødevarer) 

Sekretariat: Per Kryger (AU), 
NaturErhvervstyrelsen: Birgitte Lund og Kim Holm Boesen, under punkt 4 Rasmus 
Nimgaard og under punkt 5 Henrik Oftebro Svendsen  

 
Afbud fra: Axel Michelsen (AU) 

Thomas Holst (Frøsektionen) 
 Stig Mellergaard (Fødevarestyrelsen) 
 Hans Erik Svart (Naturstyrelsen) 
 
 
Punkt 1. Velkommen  

Formanden bød velkommen. 

 

Punkt 2. Godkendelse af dagsorden  

Den fremsendte dagsorden blev ændret idet Punkt 8. Varroafrit område udgik, da Fødevaresty-
relsen ikke havde mulighed for at deltage på dagens møde. Punktet vil i stedet blive taget med 
på næste møde. 
 
Dagsordene blev godkendt som følger: 

1. Velkommen  
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Meddelelser  
4. Økologisk biavl 
5. Det kommende EU-støttede nationale biavlsprogram 
6.  Grøn Vækst orientering: 

a. Central BigårdsRegister (CBR)  
b. ”Basiskursus i biavl” 
c. Videoprojektet 
d. Oversigt over forbrug 

7. Renparringsområder: Overtrædelse af bekendtgørelse om godkendte parringsområder 
for honningbier 
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8. Varroa frit område: Anholt (Flyttet til kommende møde, da en repræsentant fra Fødeva-
restyrelsen skal deltage). 

9. Ny Biavlsstrategi: status, indstilling og procesplan 
10. Eventuelt 
11. Næste møde 

 
 
Punkt 3. Meddelelser  

NaturErhvervstyrelsen orienterede: 

• Renparringsområder: Der er p.t. 23 godkendte renparringsområder for honningbier, 
Agger Tange er ikke længere godkendt. Der er endvidere blevet ansøgt om Hjarnø som 

nyt parringsområde, men ansøger har herefter oplyst, at sagen er sat i bero på grund 
af manglende tid. NaturErhvervstyrelsen vil opdatere listen over parringsområder på 

styrelsens hjemmeside med navne på de ansvarlige ledere for de respektive parrings-
stationer samtidigt med, at parringsområderne vil blive offentliggjort i Centralt Bigårds-

Register.  

• Instruks for biinspektører er blevet opdateret og herefter udsendt til kvalitetssikring hos 

tre Biinspektører hvoraf to vendte tilbage med input, inden den blev udsendt til hele 
gruppen af biinspektører i juni. 

• Vejledning til kyndige biavlere behandlet samtidigt og på samme måde som instruksen 
for biinspektører, hvorefter den blev udsendt til både biinspektører og kyndige biavlere. 

Brun bi fra Læsø: Læsø Biavlerforening har fremsendt brev til Binævnet og NaturEr-
hvervstyrelsen vedrørende de praktiske forhold omkring foreningstilskudsordningen. 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at foreningen efterfølgende er blevet kontaktet og en af-

tale er under udarbejdelse for at gøre det muligt både at gennemføre de allerede igang-
satte og nye projekter i 2013. Derudover vil ansøgningsfrister i bekendtgørelsen blive 

genovervejet. (Det bemærkes, at bevarelsen af Brune bier på Læsø bliver varetaget af 
”Bevaringsudvalg for genressourcer hos oprindelige danske husdyrracer”). 

Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere foreslog at støtte til bierne skulle gives 
efter udvintret dronning og ikke efter indvintret dronning, fordi der altid dør en vis pro-

centdel bifamilier i løbet af vinteren.  

Aarhus Universitet orienterede: 

• Overvågningsprogrammets anden runde er i gangsat. Der er udsendt 240 skemaer til 
biinspektørerne og det forventes, at 200 biavlere vil deltage. Der vil blive undersøgt for 

varroa og nosema samt biernes generelle tilstand. 

• Importerede humlebier: Endnu har det ikke givet anledning til bekymring, da disse 

humlebier er avlet således, at de er friholdt fra særlige problemer. Det vil være et 
punkt, der løbende vil blive holdt øje med i forhold til eventuelle risici, der kan være 

forbundet med indførsel af humlebier til bestøvningsopgaver.  

• Apimondia Kongres 2013 her fik Danmark en sølvmedalje for bedst krystalliserede hon-
ning og Asger Søgaard Jørgensen blev udnævnt til æresmedlem. 

Organisationerne orienterede: 

• Slutrapport fra det EU-støttede nationale biavlsprogram blev uddelt med titlen ”Forsøg 

med opformering af bifamilier under EU’s honningprogram 2010-2013”. Projektet er 
gennemført som et samarbejde mellem Danske Biavleres Landsforening og Sammen-

slutningen af Danske Erhvervsbiavlere. 
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Punkt 4. Økologisk biavl 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at styrelsen har bedt Aarhus Universitet undersøge mulighe-
derne for og kortlægning af hvor i Danmark, det er muligt at drive økologisk biavl. De foreløbi-

ge undersøgelser har givet anledning til yderligere spørgsmål, som Udvalget for Kontrol med 
Økologisk Jordbrugsproduktion vil diskutere på møde i november. Arbejdet har afsløret flere 

steder med mulighed for at drive økologisk biavl. Det er et spørgsmål, der er i proces og der 
bliver arbejdet på at stille et kortmateriale tilgængeligt med oplysning om de mulige områder, 

hvor økologisk biavl er mulig. Blandt andet blev det foreslået at gøre kortet tilgængeligt via det 
Centrale BigårdsRegister.  

Danmarks Biavlerforening oplyste, at der er søgt og bevilliget midler til afholdelse af et semi-
nar med henblik på at samle alle interessenter for at diskutere, hvordan man kan drive økolo-

gisk biavl i Danmark.  

 

Punkt 5. Det kommende EU-støttede nationale biavlsprogram 

NaturErhvervstyrelsen orienterede om processen omkring det EU-støttede nationale biavlspro-

gram for perioden 2013-2016, hvor styrelsen har haft blikket rettet mod tilsagnet fra EU, som 

er den endelige godkender af projekterne.  

Som opfølgning på bemærkningerne fra organisationerne ved sidste møde i Binævnet er der 

foretaget en gennemgang af processen. Der er tale om en to trins proces. Første trin er den 
nationale proces, som er foregået mellem den 15. februar og 15. april 2013, hvor der har væ-

ret nedsat et internt bedømmelsesudvalg i styrelsen. Da det er en ren national forvaltnings-
mæssig proces, burde ansøgerne have haft mulighed for at klage over afgørelserne allerede 

inden, de indstillede projekter blev sendt til EU Kommissionen. Styrelsen indrømmede, at det 
ikke havde været optimalt. Hvis der skulle have været en anden proces, skulle der have været 

en betydelig længere periode mellem ansøgningsfristen og indstilling til EU Kommissionen. Na-
turErhvervstyrelsen gav derfor tilsagn om, at i forbindelse med et kommende program vil der 

blive ændret på processen. Endvidere blev det oplyst, at der er modtaget to klager, som vil 
blive behandlet efter reglerne.  

Konklusionen var, at fremadrettet vil processen blive ændret således, at det vil blive muligt at 
påklage de nationale afgørelser, inden de indstillede projekter bliver sendt til EU Kommissio-

nen. Endvidere blev det oplyst, at alle projekter der vil få tildelt midler, vil blive offentliggjort 

på styrelsens hjemmeside, men da processen endnu ikke er afsluttet, er det endnu ikke mu-
ligt. 

Formanden afsluttede med at gøre opmærksom på, at Nævnet ikke har med projekterne at 
gøre. Nævnet rådgiver, men kan ikke blande sig i processen. Der vil dog blive sendt oriente-

ring til Nævnet, når der er givet endeligt tilsagn. 

Binævnet opfordrede til, at der bliver fundet mere hensigtsmæssig synkronisering mellem den 

nationale biavlsstrategi og det EU-støttede nationale biavlsprogram således, at den nationale 
biavlsstrategi ikke er ved at udløbe samtidig med en ny ansøgningsproces starter. 

 

Punkt 6. Grøn Vækst orientering 

a. Centralt BigårdsRegister (CBR) er nu blevet opgraderet i forhold til bruger-
venligheden, for at nye brugere kan komme godt i gang med at oprette sig og 
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få placeret sin første bigård. Herudover kommer der nu tre oversigter, som vil 

blive offentlig for alle, uanset om de er oprettet eller ej i CBR: 

• Biinspektørernes områder 

• Udbrudsområder med bipest 

• Renparringsområder 

Organisationerne blev opfordret til at gå ud i foreningerne og reklamere for 

systemet og successen for systemet afhænger af et samarbejde mellem orga-
nisationerne og NaturErhvervstyrelsen. Biinspektørerne kan blive vores hjæl-

pere til at udbrede systemet. 

b. ”Basiskursus i Biavl” forløber som planlagt, hvor del I af første omgang blev 

gennemført primo 2013 og del II vil blive afviklet 26. og 27. oktober og afslut-
tet den 16. november 2013. Samtidigt vil en ny runde blive skudt i gang i ef-

teråret med start på del I den 9. og 10. november 2013 og igen den 11. og 
12. januar 2014. Foreningerne har annonceret for det nye kursus i deres med-

lemsblade. En kursist har skrevet et indlæg med positiv omtale af og erfarin-
ger fra kurset i et medlemsblad.    

c. Videoprojektet: Det blev oplyst, at punktet ville blive behandlet på et opføl-

gende møde efter Binævnsmødet med de fem involverede biavlsorganisatio-
ner. 

d. Oversigt over forbrug af Grøn Vækst midlerne blev gennemgået. Aktindsigt 
var fremsendt til de fem biavlsorganisationer den 25. juni 2013. 

 

Punkt 7. Renparringsområder: Overtrædelse af bekendtgørelse om godkendte par-

ringsområder for honningbier 

NaturErhvervstyrelsen orienterede, at på baggrund af en aktuel sag om overtrædelse af be-

kendtgørelse om parringsområder for honningbier. En biavler har flyttet bifamilier ind i et par-
ringsområde uden tilladelse fra den ansvarlige for det godkendte parringsområde for honning-

bier. NaturErhvervstyrelsen kan ikke give oplysninger om aktuelle sager. Der er behov for at 
se på, hvordan lignende hændelser kan undgås. Det blev foreslået, at biavlsorganisationerne i 

foreningernes blade orienterer om værdien af parringsstationer og at de i deres blade og på 
møder og lignende vejleder og oplyser om renparringsområderne. Herudover bør biavlsorgani-

sationerne også fremstille skabeloner til informationstavler, så den ansvarlige for et godkendt 

parringsområde kan opsætte information på offentlige steder, f.eks. turistbureau, færger, mm.  

 

Punkt 8. Varroa frit område: Anholt (Flyttet til kommende møde, da en repræsentant fra 
Fødevarestyrelsen skal deltage).  

 

Punkt 9. Ny Biavlsstrategi: Status, indstilling og procesplan  

NaturErhvervstyrelsen fremlagde forslag til en procesplan i forbindelse med udarbejdelse af 
Fødevareministeriets nye biavlsstrategi. Der blev fremlagt forslag om at vælge en lukket pro-
ces kun omkring Binævnet eller en åben proces for alle.   
Det blev besluttet, at:  

• Vælge en åben proces for at udarbejde den nye biavlsstrategi.   
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• Evaluere biavlsstrategien 2009-2013 i Binævnet den 15. januar 2014. Det betyder, at 

den nuværende biavlsstrategi for 2009-2013 fortsætter i 2014 med indstilling til mini-

steren om at forlænge den et år.  

o Organisationerne forbereder sammen, inden december 2013, et spørgeskema 

(med enkle spørgsmål for at få en status over biavlen i Danmark i dag, f.eks. 
antal medlemmer, alder, køn, antal bigårde, oversigt over afgrøder der har be-

hov for bestøvning i DK, m.m.).  

o Organisationerne afstemmer med Aarhus Universitet spørgsmålene, i alt omkring 

10 stk., inden de sender det elektroniske spørgeskema ud til deres medlemmer 
med frist til at svare før jul. 

o Der foretages en vurdering af den gældende strategi på baggrund af de konkrete 
besvarelser af spørgeskemaet den 15. januar. Denne danner grundlag for oplæg 

til road show. 

• Den åbne proces bliver fulgt op af NaturErhvervstyrelsens road show i Danmark i febru-

ar, marts og evt. april 2014 for at: 

o inddrage flest mulige med interesse for at fremme biavlens betingelser 

o vise synlighed 

o høre og modtage input fra deltagerne 

o fremtidssikre det offentliges engagement i bierne 

• Binævnet præsenterer udkast til den nye biavlsstrategi for ministeren. 

Den nye biavsstrategi for honningbien vil således være for perioden 2015-2018. 

Endvidere er workshoppen, der var planlagt til enten den 24. eller 29. oktober 2013, aflyst. 

 

Punkt 10. Eventuelt 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at Landdistriktprogrammet er beskåret med 150 mio. kr. hvil-

ket vil få betydning for nogen af de små ordninger under Fødevareministeriet. Når den endeli-
ge beslutning bliver kendt, vil den blive forelagt for Binævnet vedrørende det, der måtte have 

betydning for biområdet. 

 

Punkt 11. Næste møde   

Evalueringsmøde i Binævnet vedrørende biavlsstrategien for 2009-2013:  

Onsdag den 15. januar 2014 kl. 10:00 i NaturErhvervstyrelsen. 

 

Binævnsmøde:  

Torsdag den 3. april 2014 kl. 10:00 i NaturErhvervstyrelsen. 
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