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Referat fra møde i Binævnet den 24. februar 2015

Mødet blev holdt i NaturErhvervstyrelsen.
Deltagere:

Formand Peter Esbjerg (KU, Science)
Birte Boelt (AU)
Thomas Holst (Landbrug & Fødevarer, Frøsektionen)
Knud Graaskov (Danmarks Biavlerforening)
Ejvind Rasmussen (Danske Biavleres Landsforening)
Christian M. Petersen (Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere, SDE)
Poul Larsen (Dronningeavlerforeningen af 1921)
Barthold Feidenhans’l (Seges)
Asger Søgaard Jørgensen (Danmarks Naturfredningsforening)
Sekretariat: Per Kryger (AU),
NaturErhvervstyrelsen: Kim Holm Boesen (punkt 1-4)og Birgitte Lund (referent).

Afbud fra:

Keld Brandstrup(ErhvervsBiavlerne)
Hans Erik Svart (Naturstyrelsen)
Axel Michelsen (AU)
Stig Mellergaard (Fødevarestyrelsen)

Punkt 1. Velkommen
Formanden bød velkommen. Medlemmerne blev opfordret til fremover at tilmelde sig eller
melde afbud til møderne i Binævnet.

Punkt 2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt som følger:
1. Velkommen
2. Godkendelse af dagsorden
3. Meddelelser
a. Formanden:
i. (Beslutning om udsendelse af udkast og godkendt referat)
b. NaturErhvervstyrelsen (NAER):
i. Ny Biavlsstrategi 2015-2019
c. Aarhus Universitet (AU)
d. Organisationerne
4. Grøn Vækst orientering:
a. Centralt BigårdsRegister (CBR)
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b. ”Basiskursus i Biavl”
c. Videoprojekt med status fra biavlsorganisationerne
5. Eventuelt
6. Næste møde
Punkt 3 Meddelelser
a. Formanden:
Formanden beklagede på vegne af sekretariatet, at referatet fra sidste møde ikke var
blevet udsendt rettidigt.
Det blev besluttet, at fremover vil udkast til referat fra et møde i Binævnet blive
sendt til deltagerne i mødet senest to uger efter mødet, og det endelige referat vil blive
sendt til hele Binævnet senest fire uger efter mødet. Referatet fra møderne vil fortsat
være et beslutningsreferat.
b. NaturErhvervstyrelsen:
i.

Den nye biavlsstrategi 2015-2019 er blevet oversendt til ministeren. Det betyder,
at det nu er ministeren, der bestemmer, hvornår biavlsstrategien skal lanceres.

ii.

Samråd om økologisk biavl den 25. februar 2015. Dags dato har formanden for
Danmarks Biavlerforening et indlæg på Altinget Fødevarer om økologisk biavl,
som er vedhæftet i Bilag.

iii.

Finansiering på bi-området fra 2016: Grøn Vækst midlerne udløber ved udgangen
af 2015, og der er ikke på nuværende tidspunkt fundet yderligere midler til biområdet herefter. Det er en politisk beslutning, om der kommer flere nationale
midler til området.

iv.

GM-afgrøder: Nye EU-regler (Barosso-forslaget) vil give de enkelte medlemslande
ret til selv at bestemme, hvorvidt de vil tillade dyrkning af genmodificerede afgrøder, der er godkendt i EU-systemet. Udmeldingen er fra den danske regering
er, at den vil tage stilling til dyrkning af genmodificerede afgrøder fra sag til sag.

v.

Voldgiftsnævnet for forgiftningsskader af honningbier er udnævnt for perioden
2014-2018. Medlemmerne har fået tilsendt brev om udnævnelsen. Listen over
medlemmer i Voldgiftsnævnet ligger på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

vi.

Nordisk workshop om den nordiske Brune Bi blev afholdt i februar 2015 med
dansk deltagelse af formanden for Læsø Brun Bi biavlerforening, Aarhus Universitet og NaturErhvervstyrelsen.

c. Aarhus Universitet:
i.

Den lille stadebille, som er omfattet af meldepligt i Danmark, blev beskrevet i en
powerpoint præsentation. Dels blev den lille stadebilles biologi gennemgået. Dels
blev den aktuelle situation belyst fra Italien om billens udbredelse, og hvad der
er og bliver gjort for at bekæmpe billen. Der blev draget paralleller til, hvad
Danmark kan lære af dette, og hvad der kan gøres proaktivt for både at undgå,
at den lille stadebille bliver indført i Danmark, og at kunne etablere hurtig bekæmpelse om nødvendigt. Her blev det blandt andet nævnt, at obligatorisk registrering af bigårde kunne være en mulighed.

d. Organisationerne:
i.

Danmarks Biavlerforening (DBF):
i. DBF udtrykte klar bekymring over, at det ikke fungerer for alle biavlere at
lave sundhedsattester i forbindelse med flytning af bifamilier efter, at
Centralt BigårdsRegister er indført. Emnet blev yderligere gennemgået
under punkt 4 a. Centralt BigårdsRegister.
ii. DBF oplyste, at de sammen med Landbrug og Fødevarer har formuleret
et fælles forslag til regler for økologisk biavl i Danmark, som Økologisk
Landsforening har nikket til. Forslaget vil blive behandlet på møde i Kon-
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troludvalget for økologi den 4. marts. 2015. DBF tilkendegav, at der er
behov for, at NaturErhvervstyrelsen bakker op om forslaget. Det blev
endvidere gentaget, at der dagen efter ville være samråd om økologisk
biavl.
iii. Lærebog i Biavl af Eigil Holm er udgivet i en femte udgave. Bogen er nu
trykt i 14.000 eksemplarer.
iv. DBF arrangerer biavlskonference den 7. og 8. marts i Vejen.
ii.

Dronningeavlerforeningen:
i. Dronningeavlerforeningen har afholdt første møde om en dansk branche
standard for dronningeavl produktion i Danmark. Det er vigtigt at kunne
fortælle, hvorfor det anbefales, at biavlere skal bruge godkendte dronninger.

Punkt 4. Grøn Vækst orientering
a. Centralt BigårdsRegister (CBR):
Diskussionen omkring CBR fortsatte. Bekymringen over de manglende sundhedsattester
i forbindelse med flytning af bifamilier og kritik af systemet blev udtrykt af både DBF og
Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere. Binævnet anmodede derfor NaturErhvervstyrelsen om at være opmærksom på problemet, da Binævnet ser en fare ved, at
sundhedssystemet ikke fungerer optimalt.
DBF udtalte videre, at udviklingen af CBR ikke er blevet gennemtænkt af en biavler, og
det derfor er svært for biavlerne at bruge systemet. Der er opstået en modstand mod
CBR, som det ikke er let at løse.
Binævnets formand bad om at få det øvrige nævns udtalelse om CBR og bad samtidigt
nævnet generelt om at være positiv i principperne omkring CBR. Både Danske Biavleres
Landsforening og Dronningeavlerforeningen medgav, at systemet skal af mystificeres
ude i biavlsverdenen. Der er brug for, at systemet bliver forenklet, men begge organisationer ønskede at bakke op om CBR.
NaturErhvervstyrelsen oplyste, at planen forud for biavlssæsonen 2015 er at gå i dialog
internt med IT og med Offentlig Bisygdomsbekæmpelse ved Aarhus Universitet, omkring udfordringerne med CBR. Der vil blive lagt op til at invitere en lille arbejdsgruppe
med biavlere, som omfatter uerfarne brugere af CBR og IT og mere erfarne brugere af
CBR og IT, f.eks. erhvervsbiavlere. Styrelsen forbeholdte sig dog retten til at kunne
melde tilbage til Binævnet, om dette er muligt, da det vil kræve ekstra ressourcer.
b. ”Basiskursus i Biavl”:
NaturErhvervstyrelsen oplyste, at Dalum Landbrugsskole har afholdt opstart af tredje
runde af ”Basiskursus i Biavl”. Del I-A blev afholdt i efteråret 2014 og kursets Del I-B i
januar 2015. Efterfølgende vil Del II-A og Del II-B blive afholdt i efteråret 2015. Samtidig vil fjerde runde af kurset blive løbet i gang i efteråret 2015.
Organisationerne blev igen opfordret til at reklamere for uddannelsen, som de alle i fællesskab har deltaget i at udvikle.
c. Videoprojekt med status fra biavlsorganisationerne:
Organisationerne oplyste, at der nu er udviklet i alt 27 sekvenser i form af filmstrimler
om bier.
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Punkt 6. Eventuelt

Punkt 7. Næste møde
Næste møde i Binævnet blev aftalt til tirsdag den 6. oktober 2015.
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fødevarer fødevarer
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Ulige vilkår rammer dansk
økologi
DEBAT: En stram dansk tolkning af regler for økologisk biavl risikerer at
betyde farvel til danske biavlere og dermed negative konsekvenser både
for samfundsøkonomien og den biologiske mangfoldighed, skriver Knud
Graaskov, formand for Danmarks Biavlerforening.
Af Knud Graaskov
Formand for Danmarks Biavlerforening
Økologisk honning er et populært produkt. I Danmark sælges omkring 600 tons
honning med det røde Ø-mærke – det er bare ikke dansk produceret. Rammerne for økologisk biavl er fastsat i et sæt fælleseuropæiske bestemmelser, men
Danmark har valgt en meget rigid tolkning af reglerne. Det betyder, at en meget
stor andel af den importerede økologiske honning – solgt med det røde Ømærke – ikke kan opnå økologisk status, hvis det var produceret her i landet.
Onsdag den 25. februar er fødevareminister Dan Jørgensen (S) indkaldt til åbent
samråd om danske økologiske biavlere. Samrådsspørgsmålene er stillet af Hans
Chr. Schmidt (V), som ønsker belyst, hvilke initiativer ministeren vil tage for at
sikre, at danske økologiske biavlere ikke behandles ringere end økologiske biavlere i andre EU-lande.
Rigid dansk tolkning
Det er kravet om placeringen af bigårde, som er hovedproblemet i den danske
tolkning. I vejledningen for økologisk jordbrug hedder det: ”Du skal placere bigården i et område, hvor nektar- og pollenkilderne i en radius på tre km fra bigården hovedsagelig består af økologiske afgrøder, vild bevoksning eller bevoksning på arealer, som bliver behandlet efter miljøskånsomme metoder, som
ikke påvirker biavlens økologiske status.”
CITAT

Sker der ikke en forbedring af biavlens vilkår, kan det få negative konsekvenser for samfundsøkonomien og den biologiske mangfoldighed.

Knud Graaskov Formand for Danmarks Biavlerforening
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Anstødsstenen er ordet ”hovedsagelig”, som af de danske myndigheder tolkes
som ”udelukkende”, mens det i flere europæiske lande (og inden for anden
dansk økologilovgivning) tolkes som ”mindst halvdelen”.
Danmarks Biavlerforening anbefaler, at den danske tolkning af afstandskravet
ændres, så det bliver muligt for danske biavlere at producere økologisk honning
på lige vilkår med biavlere i de øvrige EU-lande.
Ulige konkurrencevilkår
Regeringen har en målsætning om økologisk omstilling inden for offentlige køkkener. Skal denne omstilling ske med hjælp fra importeret Ø-mærket honning,
som ikke ville opnå status som økologisk, hvis den var produceret i Danmark?
Eller skal det være muligt at producere dansk økologisk honning efter de samme
regler som i de øvrige EU-lande?
Den nuværende fortolkning betyder, at danske biavlere udsættes for ulige konkurrencevilkår, hvilket skader et i forvejen hårdt presset erhverv. I den forbindelse er det vigtigt at holde sig for øje, at biavlernes bier sikrer bestøvningen af en
lang række afgrøder inden for både landbruget og frugtavlen, men også af naturens blomstrende vækster. Sker der ikke en forbedring af biavlens vilkår, kan det
få negative konsekvenser for samfundsøkonomien og den biologiske mangfoldighed.
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