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Referat fra møde i Binævnet den 19. september 2014

Mødet blev holdt i NaturErhvervstyrelsen.
Deltagere:

Formand Peter Esbjerg (KU, Science)
Birte Boelt (AU)
Thomas Holst (Landbrug & Fødevarer, Frøsektionen)
Stig Mellergaard (Fødevarestyrelsen)
Knud Graaskov (Danmarks Biavlerforening)
Ejvind Rasmussen (Danske Biavleres Landsforening)
Christian M. Petersen (Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere, SDE)
Poul Larsen (Dronningeavlerforeningen af 1921)
Lars Ehrensvärd Jensen (ErhvervsBiavlerne)
Barthold Feidenhans’l (Seges)
Stig Mellergaard (Fødevarestyrelsen)
Sekretariat: Per Kryger (AU),
NaturErhvervstyrelsen: Steen Bonde (under punkt 1-3)), Kim Holm Boesen og
Birgitte Lund (referent).

Afbud fra:

Asger Søgaard Jørgensen (Danmarks Naturfredningsforening)
Hans Erik Svart (Naturstyrelsen)
Axel Michelsen (AU)

Punkt 1. Velkommen
Formanden bød velkommen.

Punkt 2. Godkendelse af dagsorden
Den
1.
2.
3.

fremsendte dagsorden blev godkendt som følger:
Velkommen
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
a. NaturErhvervstyrelsen (NAER):
i. Omorganisering i NAER pr 1. juli 2014.
ii. Ondartet bipest herunder betydningen af CBR.
b. Fødevarestyrelsen (FVST)
c. Aarhus Universitet (AU)
d. Organisationerne
4. Grøn Vækst orientering
a. Centralt BigårdsRegister (CBR)
b. ”Basiskursus i Biavl”
c. Videoprojekt med status fra biavlsorganisationerne

1

5. Ny Biavlsstrategi
6. Eventuelt
Næste møde

Punkt 3. Meddelelser
a. NaturErhvervstyrelsen (NAER):
i. Omorganisering i NAER pr 1. juli 2014:
Enhedschef Steen Bonde orienterede om omorganiseringen i NaturErhvervstyrelsen pr. 1. juli 2014, da området med bier blev flyttet fra Planter til Center for Landbrug, enheden Bæredygtighed og herunder til team
Biodiversitet og Politikudvikling. Justeringen afspejler kundegrupperne og
samtænker regulering og tilskud.
ii. Ondartet bipest herunder betydningen af CBR:
På styrelsens hjemmeside var der den 27. august en nyhed ”Udbrud af
bipest på Fyn og Sjælland” for at informere om ondartet bipest.
b. Fødevarestyrelsen (FVST):
i. Den lille stadebille er blevet indført til Calabrien i Italien. I Fødevarestyrelsens TRACES system, er der ikke registreret import af bier fra Italien
til Danmark siden april 2014. Der blev henstillet til at oplyse om, at biavlere ved import og / eller eksport af bier bruger TRACES systemet, således at det bliver muligt at spore bierne. Det blev oplyst, at der ligger et
beredskab klart i Danmark for den lille stadebille.
c. Aarhus Universitet (AU):
i. Offentlig Bisygdomsbekæmpelse opfordrede til at organisationerne oplyser biavlerne om vigtigheden af at bruge TRACES- systemet. Det er
kendt, at den gule bi fra Italien er populær i Danmark, og derfor bliver
der hentet bier fra Italien til at danne nye familier i det tidlige forår.
d. Organisationerne:
i. Danmarks Biavlerforening (DBF) oplyste, at de den 3. oktober 2014 holder en konference om Økologisk Biavl. Der ligger oplysninger om konferencen på DBF’s hjemmeside. Binævnets medlemmer er velkomne.
ii. Erhvervsbiavlerne oplyste om et øget pres på erhvervsbiavlen og beskrev
deres udfordringer. De er i hård konkurrence med de små lokale biavlere,
som ikke står overfor de samme krav til hygiejne regler fra Fødevarestyrelsens som de store honningproducenter har (4 tons reglen).
Punkt 4. Grøn Vækst orientering
a. Centralt BigårdsRegister (CBR):
i.
Henover sommeren har CBR været nede. For at undgå lignede hændelser
i fremtiden er der efterfølgende internt i NaturErhvervstyrelsen udformet
en instruks, der beskriver, hvem gør hvad, hvornår.
ii.
Økologisk biavl: Det undersøges om det evt. i fremtiden vil være muligt
at integrere økologiske biavlere i CBR.
b. ”Basiskursus i Biavl”:
i.
Dalum Landbrugsskole har i august 2014 udsendt en pressemeddelelse
vedrørende opstart af tredje runde af ”Basiskursus i Biavl”. Del I-A vil blive afholdt i weekenden den 22. og 23. november 2014 og kursets Del I-B
i weekenden 17. og 18. januar 2015. Efterfølgende vil Del II-A og Del IIB blive afholdt i efteråret 2015. Organisationerne blev opfordret til at reklamere for uddannelsen, som de alle i fællesskab har deltaget i at udvikle.
c. Videoprojekt med status fra biavlsorganisationerne:
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i.

Organisationerne oplyste, at projektet skrider fremad som planlagt og
ved denne dags afslutning ville der være fremstillet i alt 16 filmstrimler.
Videoprojektet vil blive afsluttet ultimo 2014.

Punkt 5. Ny Biavlsstrategi
Udkast til disposition til Fødevareministeriets nye biavlsstrategi har været sendt i
høring i Binævnet i to omgange. NaturErhvervstyrelsen kvitterede for, at svarene i
anden runde var blevet mere positive.
Formanden henledte opmærksomheden på, at denne biavlsstrategi er ministerens,
og at nævnet rådgiver ministeren. Det er ministeren, der personligt er kommet op
med tanken om at koble biavl med socialøkonomiske tiltag, f.eks. fængsler. Det var
en opfølgning på ministerens samråd den 28. maj 2014 om biavlsstrategien, idet et
spørgsmål fra Orlav Hav (S) gav anledning til, at ministeren ønskede opfølgning på
denne mulighed.
Herefter fulgte en dialog i Binævnet om indholdet i den nye biavlsstrategi på baggrund af udkastet til den fremlagte indholdsfortegnelse.
Det blev besluttet, at på baggrund af nævnets input til strategien på dagens møde vil NaturErhvervstyrelsen udsende udkast til strategien i ny høring omkring uge
41 hos Binævnet og samtidig i intern høring i Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen. Formanden opfordrede til, at der kun skulle sendes konstruktive forslag
som svar på den tredje høring.

Punkt 6. Eventuelt
AU, Offentlig Bisygdomsbekæmpelse havde under mødet modtaget information om,
at de fund af den lille stadebille, der var gjort i Italien, viste sig at være larver. Det
vil sige, at billen er i gang med at formere sig.
Punkt 7. Næste møde
Næste møde i Binævnet blev aftalt til tirsdag den 24. februar 2015.
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