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Referat af møde i Binævnet den 11. april 2013 
 
 

Mødet blev holdt hos NaturErhvervstyrelsen 
 
Deltagere: Formand: Peter Esbjerg (KU, Life)  
 Knud Graaskov (Danmarks Biavlerforening) 
 Ejvind Rasmussen (Danske Biavleres Landsforening) 
 Ditlev Bluhme (Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere) 
 Poul Larsen (Dronningeavlerforeningen af 1921) 
 Keld Brandstrup (ErhvervsBiavlerne) 
 Asger Søgaard Jørgensen (Danmarks Naturfredningsforening) 
 Thomas Holst (Landbrug & Fødevarer, Frøsektionen) 
 Jørgen B. Jespersen (AU) 
 Axel Michelsen (AU) 

Sekretariat: Per Kryger (AU), Birgitte Lund, Kristine Riskær, Anne-Kathrine 
Mandrup (NaturErhvervstyrelsen) 

 
Afbud fra: Hans Erik Svart (Naturstyrelsen) 
 Birte Boelt (AU) 
 Barthold Feidenhans (Landbrug og Fødevarer) 
 Stig Mellergaard (FVST) 
     

 

Punkt 1. Velkommen 
Formanden bød velkommen til nye i nævnet. 
 

Punkt 2. Godkendelse af dagsorden 
Organisationerne oplyste, at de har indsendt punkter til dagsordenen efter NaturErhverv-
styrelsen havde udsendt dagsorden. Imidlertid beklagede de, at punkterne ikke var blevet 
medtaget specifikt i dagsordenen, men at der kun var blevet orienteret telefonisk i forhold 
til, hvor punkterne ville blive medtaget i dagsordenen.  
Det blev besluttet, at fremover vil sådanne punkter blive indskrevet som underpunkter i 
dagsordenen. 
 
Dagsordenen blev godkendt som følger: 

1. Velkommen 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Meddelelser (bl.a. Skema til biinspektører) 
4. Det EU støttede nationale biavlsprogram 
5. Grøn Vækst orientering 

a. Centralt BigårdsRegister (CBR)  
b. Udvikling af ”Basiskursus i biavl”
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6. Biavlsbladenes orientering 
7. Salg og anden overdragelse af dronninger 
8. Status for neonicotinoider 
9. Eventuelt 
10. Næste møde 
 

 

Punkt 3. Meddelelser (bl.a. Skema til biinspektører) 
NaturErhvervstyrelsen orienterede: 

• Renparringsområder: Der er p.t. 24 godkendte renparringsområder for hon-
ningbier. Orø er kommet med som nyt område. Der blev opfordret til, at Natu-
rErhvervstyrelsen på sin hjemmeside med listen over godkendte renparrings-
områder skriver navnene på den ansvarlige leder for området.  
Det blev besluttet, at NaturErhvervstyrelsen afklarer, om det juridisk er i or-
den at offentliggøre navnene på den ansvarlige leder på styrelsens hjemmeside. 

• Skema til biinspektører er ikke blevet udsendt, da alle oplysningerne fra ske-
maerne i dag er inddraget i det Centrale BigårdsRegister (CBR). Systemet blev 
demonstreret under punkt 5a.  

• Vejledning for biinspektører vil blive opdateret og udsendt primo juni 2013. 
Det blev besluttet, at tre udvalgte biinspektører får vejledningen til kvalitets-
sikring, inden den bliver udsendt til hele gruppen af biinspektører. 

• Fødevareministeriets Biavlsstrategi: Et oplæg til evaluering af den nuværende 
Biavlsstrategi 2009-2013 vil blive udarbejdet af sekretariatet og udsendt til 
skriftlig høring i Binævnet ultimo maj 2013. Det vil være et papir med sam-
skriv af, hvad der er sket i perioden og hvilke punkter, der er blevet gennemført 
indenfor Fødevareministeriets råderum. I uge 43/44 vil der blive afholdt en én-
dags workshop for Binævnet og alle øvrige interessenter i forhold til at komme 
med input til den nye biavlsstrategi. I uge 43 vil der blive afholdt en workshop 
om Fødevareministeriets nye Biavlsstrategi. Den nye vil tage udgangspunkt i 
den gamle i forhold til evalueringen og hvad der har virket og ikke virket. Det 
er planen at den nye strategi vil ligge klar i indeværende år. Bilag med proces-
plan er vedlagt.  

• Høringsliste: Bimateriel forhandlere har kontaktet Sammenslutningen af Dan-
ske Erhvervsbiavlere med ønske om at komme på høringsliste hos NaturEr-
hvervstyrelsen. Ønsket blev drøftet af Binævnet, men  
det blev besluttet at henvise til NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, hvor det 
er muligt for alle at tilmelde sig og abonnere på forskellige høringslister. Det 
betyder, at der kommer direkte besked, når der er en høring ude.  

 
Aarhus Universitet orienterede: 

• Kursus for kyndige biavlere: AU oplyste, at der i år har været afholdt to kurser. 
Der er blevet fremsat ønske om at få dette kursus afholdt andre steder i landet. 
Men det blev oplyst, at kursus for kyndige biavlere forsat kun vil blive afholdt 
ved Aarhus Universitet i Flakkebjerg på grund af logistik og ressourcemæssige 
hensyn og endvidere er det her, laboratorie faciliterne er.  

• Artikel er udgivet vedrørende varroamider og virus med input fra biavlsorgani-
sationerne. 
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0057
540 
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Organisationerne orienterede: 

• Foderkasser på stader kan forekomme, uden at de bliver brugt til at fodre i. 
Der blev dog opfordret til, at det klart bliver meldt ud til alle biavlere, at for at 
undgå enhver mistanke om honningforfalskning skal foderkasser kun anven-
des, når bierne bliver fodret. Der kan være behov for at fodre i trækløse perio-
der.  Samtidigt blev det foreslået, at biavlsorganisationerne går i tænkeboks for 
at løse problemet ved at synliggøre, hvornår der bliver fodret i kasserne.  

• Skårlægning af kløvermarker med store maskiner på tørre tidspunkter i løbet af 
dagen, betyder bierne bliver kørt igennem maskinerne og medfører bitab. Der 
er et problem lokalt i områder med sådanne marker. Asger Søgård vil sende in-
formation om undersøgelser, der belyser bitab med maskiner. I flg. en schwei-
zisk undersøgelse sendt af Per Kryger efter mødet er der et tydeligt tab, men 
ikke af en størrelsesorden, som rammer bifamilien væsentligt.Artikel fra 
Schweiz om emnet er medsendt referatet og her er 2 links om emnet: 
http://www.conservationevidence.com/collected-evidence/698 

http://www.conservationevidence.com/individual-study/1819 

• Importerede humlebier vil blive sat på næste dagsorden i Binævnet. Der er 
bekymring om salg af humlebier til bestøvning af havens frugt og bær planter i 
forhold til om det er anmeldt i TRACES. 

• Økologisk biavl: Danmarks Biavlerforening har et samarbejde med landbrug & 
Fødevarer omkring mulighederne for økologisk biavl i Danmark som vil blive 
forelagt for det økologiske kontroludvalg. Der er ikke de store fremskridt, men 
en dialog er kommet i gang.  

  

Punkt 4. Danmarks nationale biavlsprogram 
Inden for ansøgningsfristen den 15. februar 2013 til det EU støttede nationale biavls-
program (2013-2016) blev der modtaget i alt 19 ansøgninger. Fra NaturErhvervstyrel-
sen er der nu indstillet 6 ansøgninger, som bliver sendt til EU Kommissionen inden 
den 15. april. I vejledningen står der, at besked vil blive udsendt når EU-
Kommissionen har godkendt et eller flere af de ansøgte projekter. Imidlertid blev det 
drøftet, at det vil være hensigtsmæssigt at sende afslag allerede nu til de projektansøg-
ninger, der ikke er blevet indstillet. Det er forventeligt, at EU Kommissionen melder 
tilbage sommer/efterår 2013. I de modtagne ansøgninger er der søgt om tilskud på 
omkring 22 millioner kroner. På Finansloven er der i alt afsat 7,8 millioner kroner til 
det kommende program for perioden 2013-2016. Antallet af bifamilier i Danmark er 
nedjusteret til 150.000 bifamilier.  
 
Organisationerne protesterede imod, at NaturErhvervstyrelsen allerede havde udvalgt 
projekter og ville sende dem videre til godkendelse i EU uden at have orienteret 
ansøgerne. Dermed ville den i vejledningen omtalte klagefrist på 4 uger være illuso-
risk. Efter diskussion om dette blev det blev besluttet, at styrelsen ville undersøge om 
det er juridisk muligt, at den kan sende afslag ud samtidigt med ansøgningen fra 
Danmark bliver sendt til EU og styrelsen ville give besked til Binævnet senest den 15. 
april. Det er i øvrigt en sagsgang, der på nuværende tidspunkt er under proces og der 
kunne ikke blive givet flere oplysninger på dette møde. 
 
Punkt 5. Grøn Vækst orientering 
Generel orientering:  
Videoer til begynderbiavlere: NaturErhvervstyrelsen oplyste, at de p.t. er i gang med 
at undersøge problemer med krydsoverensstemmelse i forhold til en tidligere fremstil-
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let video og projekter, der er blevet givet tilskud til under det EU støttede nationale 
biavlsprogram. 
Aktindsigt vedrørende Grøn Vækst midler er under udarbejdelse. Det blev kritiseret at 
der ikke er kommet svar på begæringen, men det blev oplyst og samtidigt beklaget fra 
styrelsen, at der er økonomiske udeståender omkring IT. Det er kompliceret stof og 
der er tæt dialog med økonomienheden for at afslutte sagen. 
 
a)Central BigårdsRegistrering (CBR) 
CBR blev demonstreret af AU.  
 
NaturErhvervstyrelsen orienterede om, at der er bestillinger under udarbejdelse i 
forhold til: 

• Brugervenlighed for at komme godt i gang.  

• ”Sandkasse”. 
 
Det er vigtigt, at biavlerne opretter deres bigårde i CBR. Organisationerne blev 
opfordret til at reklamere for systemet. Intentionen er at få udviklet en version II af 
systemet, som vil give den enkelte biavler mulighed for at håndtere sine egne bistader. 
Nye ideer til CBR ville blive hilst velkommen også med henblik på at forberede den 
nye biavlssstrategi. Der kom forslag til, at benytte CBR til at sende nyhedsbreve ud til 
alle biavlere. 
 
b)Udvikling af ”Basiskursus i Biavl” 
Del I er gennemført med tilfredshed fra kursister, undervisere og arrangørers side. Del 
II er planlagt til efteråret med første weekend 26. og 27. oktober og den 16. november. 
 
Endvidere er der en ny Del I planlagt ifølge uddelte folder. Binævnets medlemmer 
blev opfordret til at reklamere for det nyudviklede kursus. 
 
Erhvervsbiavlerne opfordrede Danmarks Biavlerforening til at aflyse deres kursus for 
begynderbiavlere i samme periode. De mente, at der var for mange kurser på samme 
tidspunkt, som henvendte sig til samme målgruppe. 
 

Punkt 6. Biavlsbladenes orientering 
Formanden efterlyste biavlsorganisationernes opfølgning af opfordringen på sidste 
møde til at sætte en notits i deres medlemsblade vedrørende to punkter. Det ene punkt 
var oplysning om, at det ikke er tilladt at fodre sine bier samtidigt med, at der bliver 
taget honning fra. Det andet punkt var, at informere vedrørende krav om handelsdo-
kumenter ved grænsehandel med bier herunder dronninger, idet det i EU og med 3. 
lande kræver, at der bliver udstedt ”TRACES certificate”.  
 
Punkt 7. Salg og anden overdragelse af dronninger 
Fødevarestyrelsen kunne ikke deltage i mødet og bidrage med information under dette 
punkt, men havde oplyst om det på biinspektørdagen i marts måned. Dronningeavlerne 
vil nu omskrive en powerpoint præsentation fra Fødevarestyrelsen til en tekst, der kan 
forstås af alle spurgt.  
 

Punkt 8. Status for neonicotinoider 
Formanden gav en introduktion til området omkring neonicotinoiderne.  
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Det blev besluttet, at formanden sammenfatter sit oplæg i en tekst, som vil blive sendt 
ud til korrekturlæsning til en mindre gruppe i nævnet. Herefter vil den blive sendt til 
biavlsorganisationernes blade til publicering 
 
NaturErhvervstyrelsen orienterede om, at der har været et samarbejde imellem Miljø- 
og Fødevareministeriet i forhold til at vurdere Kommissionens forslag om, at godken-
delse af aktivstofferne i tre neonicotinoider (clothianidin, imidacloprid g thimetoxam) 
bliver ændret i forordningen om plantebeskyttelsesmidler, samt at der bliver indført 
forbud mod salg og anvendelse af visse frø bejdset med disse aktivstoffer. I marts 
stemte Danmark for forslaget dog blandt andet med særlig vægt på at undtage sådanne 
afgrøder, som ikke er attraktive for bier. Forslaget fra Kommissionen opnåede imidler-
tid ikke flertal og er nu sendt til behandling i appelkommiteen. Kommissionen vil tage 
eventuelle nye videnskabelige studier med i sine overvejelser.  
 

Punkt 9. Eventuelt 
Ingenting under dette punkt. 
 
Punkt 10. Næste møde 
Binævnsmøde: Tirsdag den 8. oktober 2013 kl. 10:00 hos NaturErhvervstyrelsen. 
Workshop: Torsdag den 24. oktober 2013 i uge 43 eller tirsdag den 29. oktober 2013 i 
NaturErhvervstyrelsen. 
 


