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Miljø- og Fødevareministeriet  

Institution: NaturErhvervstyrelsen 

Enhed/initialer: Miljø og Biodiversitet/BILU 

Sagsnr.: 11-380-000002  

Dato: 22. oktober 2015 / rev. 4. november 2015 

 

Referat fra møde i Binævnet den 20. oktober 2015 

 

Mødet blev holdt i NaturErhvervstyrelsen. 

Deltagere:  Formand Peter Esbjerg (KU, Science) 

Birte Boelt (AU)  

Axel Michelsen (AU) 

 Knud Graaskov (Danmarks Biavlerforening) 

 Ejvind Rasmussen (Danske Biavleres Landsforening) 

Christian M. Petersen (Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere) 

 Poul Larsen (Dronningeavlerforeningen af 1921) 

Henrik Kjelkvist (ErhvervsBiavlerne) 

Thomas Holst (Landbrug & Fødevarer, Frøsektionen) 

Barthold Feidenhans’l (Seges) 

Stig Mellergaard (Fødevarestyrelsen) 

Hans Erik Svart (Naturstyrelsen) 

 Sekretariat: Per Kryger (AU), 

NaturErhvervstyrelsen: Kim Holm Boesen (punkt 1-5) og Birgitte Lund (referent).  

Afbud fra: Asger Søgaard Jørgensen og Lise Hansted (Danmarks Naturfredningsforening). 

 

Punkt 1. Velkommen  

Formanden bød velkommen.  

 

Punkt 2. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt som følger: 

1. Velkommen  

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Meddelelser 

a. Formanden:  

b. NaturErhvervstyrelsen (NAER):  

c. Fødevarestyrelsen (FVST) 

d. Aarhus Universitet (AU) 

e. Organisationerne 

4. Biavlsorganisationernes henvendelse til NAER vedr. placering af uddannelse for kyndige 

biavlere 

5. Ny Biavlsstrategi 2015 - 2019 

6. Grøn Vækst orientering: 

a. Centralt BigårdsRegister (CBR) – hvad er der sket siden sidste møde herunder 

spørgsmålet om sundhedsattester 

b. ”Basiskursus i Biavl”: Status 

c. Videoprojekt: Status  

7. Renavlsområder – Hvem gør hvad i forhold til tiltage for at beskytte områderne? 

8. Eventuelt 

9. Næste møde 
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Punkt 3 Meddelelser 

a. Formanden: 

Formanden takkede for organisationernes indsendte forslag til dagsordenpunkter, som 

var modtaget i god tid. 

b. NaturErhvervstyrelsen: 

i. Miljø- og Fødevareministeriet er det nye sammenlagte ministerium efter valget i 

juni i år. Et organisationsdiagram blev gennemgået over ministeriet med depar-

tementet og herunder Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen, NaturErhvervstyrelsen, 

Naturstyrelsen, Kystdirektoratet og tre klageinstanser. 

ii. Udflytning af statslige arbejdspladser vil for NaturErhvervstyrelsen betyde udflyt-

ning af en stor del af styrelsen til Sønderjylland. De berørte medarbejdere vil 

blive orienteret den 22. oktober. Det er en turbulent tid for styrelsen, og hvilken 

konsekvens det har for Binævnet, er det ikke muligt at sige noget om på nuvæ-

rende tidspunkt.   

iii. GM-afgrøder: Der blev givet en opdatering fra området siden sidste møde. Sam-

eksistensloven har været i høring vedrørende muligheden for at nedlægge natio-

nalt forbud mod dyrkning af GM-afgrøder. Danmark har anmodet om dyrknings-

undtagelse for fire GM-majs sorter. 

iv. Nyt Binævn skal udpeges. NaturErhvervstyrelsen vil forestå processen i forhold til 

forretningsorden for betjeningen af Binævnet. Formanden bekendtgjorde, at han 

gerne fortsætter.  

c. Fødevarestyrelsen: 

i. Den lille stadebille: Under et nyligt afholdt EU møde var informationen fra Italien, 

at alle bigårde inden for en radius af 20 km var blevet undersøgt for fund af den 

lille stadebille. Der er 10 nye fund i Calabrien i september 2015 inden for det 

område, hvor den lille stadebille først blev observeret. Fødevarestyrelsen udtryk-

te i den forbindelse sin bekymring over, at det ikke i dag er alle bigårde, der vil 

kunne findes via det Centrale BigårdsRegister. 

d. Aarhus Universitet:  

i. EU reference laboratorium har gennemført to overvågningsprogrammer i 17 EU 

lande, herunder i Danmark. De har vist, at bierne klarer sig godt i Europa med 

en gennemsnitlig dødlighed på 15 %, nær den forventede naturlige dødelighed 

for honningbier. Dødligheden i f.eks. Belgien er dog højere og en mulig forkla-

ring kan være, at der er mange fritidsbiavlere, der har brug for bedre faglig vi-

den. Til sammenligning med Europa har bitabet i USA være på omkring 30% i en 

årrække. 

ii. Offentlig bisygdomsbekæmpelse: Der er anmeldt 34 bigårde med ondartet bipest i 

2015. Dog har der siden 2012 været uforholdsmæssigt mange udbrud i skolebi-

gårdene rundt omkring i landet, idet 8 bigårde har haft i alt 17 besøg i forbindel-

se med bekæmpelse af ondartet bipest. Der er behov for et højere fagligt niveau 

ude i skolebigårdene, da det er ca. 10 % der har haft ondartet bipest. I 2015 er 

der ikke observeret biforgiftningsskader. 

iii. Ansøgning til forskningsråd er sendt ind angående biernes fødegrundlag og sund-

hed. Forsøgene vil være eksperimentelt i laboratoriet og ude i felten. 

e. Organisationerne: 

Intet at bemærke. 
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Punkt 4. Biavlsorganisationernes henvendelse til NAER vedr. placering af uddannelse 

for kyndige biavlere 

 

De fem biavlsorganisationer har i et brev henvendt sig til NaturErhvervstyrelsen med ønsket 

om at få Aarhus Universitet til at gennemføre kursus for kyndige biavlere også i Jylland. Natu-

rErhvervstyrelsen oplyste, at henvendelsen er blevet nedprioriteret på grund af arbejde med 

biavlsstrategien.  

Formanden oplyste endvidere nævnet om, at i princippet er det en sag mellem NaturErhverv-

styrelsen, Aarhus Universitet og biavlsorganisationerne og ikke et kerneområde for Binævnet. 

 

Punkt 5. Ny Biavlsstrategi 2015 – 2019 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at den nye biavlsstrategi 2015-2019 er blevet oversendt til den 

nye minister. Det betyder, at det nu er ministeren, der bestemmer, hvornår biavlsstrategien 

skal lanceres. 

Finansiering på bi-området fra 2016: Grøn Vækst midlerne udløber ved udgangen af 2015. Det 

forventes som udgangspunkt, at midlerne til det EU-støttede nationale biavlsprogram vil blive 

hjemtaget for perioden 1. august 2016 til og med 31. juli 2019. På nuværende tidspunkt er der 

i finanslovforslaget for 2016 afsat 1,5 millioner kroner til indsats vedrørende bier. Hvis det går 

igennem, vil der blive opsat en mindre projekttilskudsordning, som vil kunne søges af interes-

senter. Binævnet vil herefter skulle rådgive NaturErhvervstyrelsen om, hvordan midlerne skal 

bruges. Binævnet vil derfor blive informeret om habilitetsregler. Det er en politisk beslutning, 

om de nationale midler på finanslovforslaget bliver afsat til området. 

 

Punkt 6. Grøn Vækst orientering 

a. Centralt BigårdsRegister (CBR): 

NaturErhvervstyrelsen orienterede om, at der har været dialog mellem styrelsen og 

Danmarks Biavlerforening samt med Aarhus Universitet om at forbedre brugervenlighe-

den af det Centrale BigårdsRegister, specielt med henblik på at kunne udarbejde sund-

hedsattester. 

Det er i år blevet konstateret, at der cirkulerer et større antal kopier af de tidligere pa-

pirsundhedsattester rundt blandt biavlerne. Derudover er det blevet observeret, at et 

antal af sundhedsattesterne, endvidere har været forsynet med kopi af en kyndig biav-

lers underskrift, hvilket bliver betragtet som en falsk underskrift. 

Der var udveksling af positive og mindre positive historier om Centralt BigårdsRegister. 

Dog er det især flytning af bier, der volder vanskeligheder i CBR. 

NaturErhvervstyrelsen gentog, at det i dag er muligt for alle biavlere at oprette sig i 

Centralt BigårdsRegister, men kan ikke tvinge nogen til at oprette sig, da der ikke er 

krav om det. Der arbejdes p.t. på at forbedre brugervenligheden i forhold til at lave 

sundhedsattester, og styrelsen kan kun opfordre til, at alle biavlere opretter sig i Cen-

tralt BigårdsRegister, idet det vil gøre det lettere for alle parter. I den forbindelse blev 

det efterspurgt blandt organisationerne, om det er muligt at indføre krav om, at de 

kyndige biavlere skal være registreret i Centralt BigårdsRegister ligesom det gælder for 

biinspektørerne. Det blev besluttet, at 

 NaturErhvervstyrelsen vil gå videre med at undersøge, om det er muligt at 

stille krav til de kyndige biavlere, at de skal være registreret i Centralt Bi-

gårdsRegister.  

b. ”Basiskursus i Biavl”: 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at Dalum Landbrugsskole afholder sidste del af tredje 

runde i dette efterår af ”Basiskursus i Biavl” og har samtidigt udsendt information om 

opstart af fjerde runde af ”Basiskursus i Biavl”. Del I-A bliver afholdt 7. - 8. november 

2015 og kursets Del I-B i 16. - 17. januar 2016. Efterfølgende vil Del II blive afholdt i 

efteråret 2016.  
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Organisationerne blev igen opfordret til at reklamere for uddannelsen, som de har ud-

viklet i fællesskab. 

 

c. Videoprojekt med status fra biavlsorganisationerne:  

Organisationerne oplyste, at der nu er udviklet i alt 38 sekvenser i form af filmstrimler 

om bier, og oplyste, at det samlede materiale vil være færdigt inden for en uge. Aarhus 

Universitet opfordrede til, at der bliver holdt kontrol med videoerne for at verificere de-

res faglighed.  

 

Punkt 7. Renavlsområder – Hvem gør hvad i forhold til tiltag for at beskytte områ-

derne? 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at punktet var medtaget på dagsordenen efter ønske fra bi-

avlsorganisationerne, idet styrelsen var blevet spurgt om hvilket tiltag den ville gøre. Spørgs-

målet er rejst efter en konkret sag, hvor der skete indførsel af bier til et renparringsområde 

uden tilladelse fra den ansvarlige for parringsstationen.  

Der fulgte en længere diskussion med forskellige meningsudvekslinger mellem organisationer-

ne om hvorvidt der er behov og overhovedet ønskeligt at skilte med oplysning om renparrings-

områderne. Der blev ikke opnået enighed om, hvordan problemet skal løses og der er behov 

for at genoverveje løsningsforslag.  

Det blev derfor besluttet, at 

 På næste møde i Binævnet bliver spørgsmålet genoptaget, nævnets medlem-

merne fra organisationerne skal i mellemtiden finde ud af, hvordan de ønsker 

spørgsmålet løst. 

  

Punkt 8. Eventuelt 

 

Punkt 9. Næste møde   

Næste møde i Binævnet blev aftalt til tirsdag den 1. marts 2016.  

 


