
Købe bier 
Vil du købe bier, er det lettest for sælger, men også for dig, hvis du er registreret i Centralt BigårdsRegister. 

Se hvordan du registrerer dig i vejledningen ”Oprette sig som biavler”. Ved at være registreret får du 

mulighed for at modtage den lovpligtige sundhedsattest elektronisk. Og du er sikker på, at dine bier bliver 

tjekket af biinspektøren, hvis der udbryder anmeldelsespligtige sygdomme nær dine bigårde. 

For at lette sælgers arbejde skal han bruge dit registreringsID i Centralt BigårdsRegister. Alternativt skal du 

sikre dig, at du er registreret som ”synlig”. Synlig betyder ikke, at du er synlig for alle og enhver. Det er kun 

biavlere der er logget ind i Centralt BigårdsRegister, der kan se dit navn og adresse. 

Har du ikke dit ID tilgængeligt, kan du finde det i Centralt BigårdsRegister, samme sted kan du indstille dig 

som synlig.  

Find dit ID 

 

Log ind på CBR med NemID 
 

 

Klik på ”Administration” i den sorte menubjælke 
øverst.  
 
I tabellen der kommer frem står dit ID forrest i 
linjen med dit navn.  
 
Lidt længere til højre kan du se, om du er synlig.  
 
Er du ikke synlig, kan du ændre dette ved at 
dobbeltklikke i feltet. Der kommer en lille pil 
frem, klik på den, så kan du vælge om du vil være 
synlig eller ej. Det anbefales at du vælger ”Ja” for 
synlig. 
 



 

Er der ikke andre opgaver, du vil udføre i Centralt 
BigårdsRegister, afslutter du ved at logge ud af 
systemet. 
 
Log ud 
 
Du logger ud af Centralt BigårdsRegister ved at 
klikke på den røde knap øverst til venstre 
mærket ”Log ud”, samme sted som log ind-
knappen sad. 
 

 

Køb dine bier 

Nu kan du henvende dig til sælger og bestille dine bier. Giv ham dit ID, så han kan oprette salget til dig.  

Når sælgeren har oprettet salget til dig, modtager du en mail fra Centralt BigårdsRegister med følgende 

tekst i emnelinjen: ”Besked fra CBR: Salg til registreret biavler er planlagt” 

Du skal nu igen en tur i Centralt BigårdsRegister for at godkende købet og gemme aftalen.  

 

Log ind på CBR med NemID 
 



 

Når du er inde, klikker du på ”Aftaler” i den sorte 
menu øverst på siden.  
 
I tabellen ”Bier udbudt til salg” kan du se de 
aftaler sælgere har lavet med dig.   
 
Klik på linjen med aftalen.  
 

 

Pop-op-formularen ”Vælg bigård at placere de 
købte bifamilier i” kommer frem.  
 
Klik på pilen ud for valgboksen.  
 
Dine bigårde listes op, vælg den hvor de indkøbte 
bifamilier skal stå.  
 
Skal de stå i en ny bigård som du endnu ikke har 
oprettet, kan du benytte knappen ”Registrér 
bigård”. Se i vejledningen ”Oprette bigård” 
hvordan du videre gør. 
 
Når bigården er valgt, så klik ”Ok” og bierne har 
en bigård at stå i. 

 

Godkend og gem købet 
 
Pop-op-formularen ”Rediger Køb fra registreret 
biavler” kommer frem.  
 
Du skal markere i cirklen ud for ”Godkendt” 
under ”Aftalens status”.  
 
Og derefter klikke på knappen ”Gem aftale” 
nederst i formularen.  Det er vigtigt, at du klikker 
begge steder, ellers kan du ikke få 
sundhedsattesten. Det er ofte her der sker fejl.  
 



 

Er der ikke andre opgaver, du vil udføre i Centralt 
BigårdsRegister, afslutter du ved at logge ud af 
systemet. 
 
Log ud 
 
Du logger ud af Centralt BigårdsRegister ved at 
klikke på den røde knap øverst til venstre 
mærket ”Log ud”, samme sted som log ind-
knappen sad. 
 

 

Sælger modtager herefter en mail med emnelinjen: ”Besked fra CBR: Salg til registreret biavler er rettet”. 

Du modtager en kopi af samme mail. 

Når sælger til sidst godkender aktiviteten i Centralt BigårdsRegister, modtager du en mail med emnelinjen 

”Besked fra CBR: Salg til registreret biavler er udført”. Der er en sundhedsattest vedhæftet mailen. 

 

 


