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Referat fra møde i Binævnet den 28. april 2014

Mødet blev holdt i NaturErhvervstyrelsen.
Deltagere:

Formand Peter Esbjerg (KU, Science)
Birte Boelt (AU)
Axel Michelsen (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)
Asger Søgaard Jørgensen (Danmarks Naturfredningsforening)
Sekretariat: Per Kryger (AU),
NaturErhvervstyrelsen: Birgitte Lund og Kim Holm Boesen

Afbud fra:
Keld Brandstrup (ErhvervsBiavlerne)
Barthold Feidenhans’l (Landbrug & Fødevarer)
Hans Erik Svart (Naturstyrelsen)

Punkt 1. Velkommen
Formanden bød velkommen og specielt til det nye medlem af nævnet, Christian M. Petersen
som repræsenterer Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere.

Punkt 2. Godkendelse af dagsorden
Den fremsendte dagsorden blev ændret, idet der blev tilføjet følgende punkter: Meddelelser og
Eventuelt.
Dagsordene blev godkendt som følger:
1. Velkommen
2. Godkendelse af dagsorden
3. Meddelelser
4. Forslag til opstramning af restriktioner ved påvisning af amerikansk bipest og andre
skadegørere
5. Grøn Vækst orientering
a. Centralt BigårdsRegister (CBR)
b. ”Basiskursus i biavl”
c. Videoprojektet med status fra bialvsorganisationerne
6. Ny Biavlsstrategi:
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a. Roadshow input
b. Spørgeskemaundersøgelse
c. Videre proces
7. Eventuelt
Næste møde

Punkt 3. Meddelelser
NaturErhvervstyrelsen orienterede:
•

Nyt Bivoldgiftsnævn er under udnævnelse.

•

Renparringsområder p.t. er der 22, Skarø er blevet nedlagt som parringsområde i marts
2014. Alle renparringsområder er nu indtegnet i CBR.

Fødevarestyrelsen (FVST) orienterede:
•

EU bikonference afholdt i april om bedre bisundhed.

Punkt 4. Forslag til opstramning af restriktioner ved påvisning af amerikansk bipest
og andre skadegørere
FVST fremlagde et bilag, som blev gennemgået. Med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 386
af 02/05/2011 om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier, blev der
sat fokus på:
•

Karantænezoner ved udbrud af ondartet bipest og andre biskadegørere. Der er behov
for at revurdere de danske karantæne afstands zoner fra udbrud med biskadegørere i
forbindelse med flytning og udførsel samt undersøgelse og behandling af bier herunder
dronninger.

Forslaget blev diskuteret og det blev fremhævet, at tidligere har de danske karantænezoner
været større end i dag, men da biinspektørerne havde haft svært ved at finde bigårdene indenfor zonen, var den blevet minimeret til de nuværende 1 kilometer. Problemet med at lokalisere
bigårde indenfor en karantænezone vil kunne blive løst, og samtidigt lette arbejdet, hvis alle
bigårde var registreret i CBR. Formanden pointerede, at det er vigtigt og formålstjenligt at få
alle bigårde registreret i CBR.
Endvidere er der behov for at bringe de danske afstandskrav og kontrol indenfor den gældende
zone i overensstemmelse med den gældende EU lovgivning med 3 kilometer zoner omkring
udbrud. Der blev ikke taget nogen endelig beslutning om at ændre og tydeliggøre krav til karantænezonernes afstand omkring udbrud og i forhold til eksport. FVST opfordrede nævnet til
at stramme op for reglerne for at bevare troværdigheden.
Det blev besluttet, at
•

Punktet vil blive genoptaget på næste Binævnsmøde.

Punkt 5. Grøn Vækst orientering
a. Centralt BigårdsRegister (CBR) blev før påske opgraderet, idet alle biavlere, inklusiv dem der endnu ikke er oprettet i CBR, nu kan se følgende oversigtskort:
• Udbrud af skadegørere
• Binspektørernes arbejdsområder
• Biinspektører og udbrud
• Renparringsområder
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I øvrigt er der foretaget justeringer i systemet for at lette brugervenligheden.
”Basiskursus i Biavl” forløber som planlagt. Kurset kører for anden gang og ’Før
bisæson Del I’ er overstået og ’Efter bisæson Del II’ vil blive afholdt i weekenden 4.5. oktober og afsluttet den 25. oktober. Den tredje runde af kurset er planlagt med
opstart for ’før bisæson Del-I’ i weekenden 22.-23. november 2014 og 17.-18. januar 2015.
b. Videoprojektet med status fra bialvsorganisationerne
De foreløbige videoer blev vist på en smartphone. Rettighederne og tilladelsen til at
anvende det færdige materiale, vil være offentligt tilgængeligt for alle.

Punkt 6. Ny Biavlsstrategi:
a. Roadshow input
NaturErhvervstyrelsen gennemgik input fra de fem roadshows, som var blevet afholdt den 11. marts på Fyn, 19. marts Sønderjylland, 20. marts Midtjylland, 1. april
Sjælland og 2. april København.
b. Spørgeskemaundersøgelse
Aarhus Universitet oplyste, at input fra spørgeskemaundersøgelsen, som løb fra 1.
marts til 16. april, omkring strukturen i biavlen og om det aktuelle uddannelsesniveau og -behov gav udfordringer i forhold til sammenskrivningen, men der ville blive lavet en kort sammenfatning. Spørgeskemaundersøgelsen vil blive brugt i den
videre udarbejdelse af strategien.
NaturErhvervstyrelsen opfordrede nævnets medlemmer til at komme med gode ideer og positive budskaber for at profilere biavlen i den kommende tid, da den nye biavlsstrategi skal udvikles.
Den foreløbige plan er, at
•

Udkast til biavlsstrategien vil blive sendt i høring hos Binævnet.

•

Ministeren skal lancere den nye biavlsstrategi ultimo oktober måned 2014.

Punkt 7. Eventuelt
Økologisk biavlskonference vil blive afholdt af Danmarks Biavlerforening den 3. oktober 2014,
oplyste organisationen.
Evaluering af biavlsstrategien: NaturErhvervstyrelsen kommenterede, at det fælles brev fra
organisationerne, som omhandlede evalueringen af den nuværende biavlsstrategi, var modtaget i styrelsen. Organisationerne meddelte, at de var utilfredse med, at deres individuelle høringssvar ikke var blevet medtaget i evalueringen. Der fulgte en længere diskussion af emnet.
Som afslutning blev det besluttet, at:
•

Erstatte sidste sætning i evalueringen med henvisning til de fem høringssvar.

Det vil sige, at biavslorganisationerne ikke tiltræder evalueringen.
Honningbier i nationalparker: Naturstyrelsen oplyste, at det p.t. bliver diskuterer hvilken i effekt honningbier og den vilde bestand af bier har på hinanden, ved udsættelse af bigårde med
honningbifamilier i nationalparker. Der er bl.a. fokus på de forskellige bi-arters præferencer af
planter som fødegrundlag.
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Punkt 8. Næste møde
Næste møde i Binævnet blev aftalt til torsdag den 4. september 2014.
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