Registrér bigård
Der er fordele ved at have sine bigårde registret i Centralt BigårdsRegister. Du får automatisk besked fra
Centralt BigårdsRegister, hvis der udbryder anmeldelsespligtige sygdomme i området. Du er sikker på at
dine bier derefter bliver tjekket af biinspektøren.
Du registrerer dine bigårde på følgende måde

Log ind på CBR med NemID

Dine bigårde er listet op i formularen ”Bigårde”
til venstre på skærmen. Hvis du ikke kan finde
formularen, så tryk på ”Bigårde” i den sorte
menulinje foroven.
Klik på ”Registrér bigård” i bjælken foroven til
venstre i formularen.
En guide kommer frem, læs teksten, og klik på
”Næste” forneden til højre.

Trin 1 Navn og indhold
Udfyld feltet med det navn din bigård kaldes.
Angiv antallet af bifamilier du har i bigården i
feltet: ”Antal bifamilier”. Eller klik i feltet ud for
”Bigården er tom” hvis der endnu ikke er bier i
den nye bigård.
Klik derefter på ”Næste” forneden til højre.

Trin 2 Biavl
Springes automatisk over, oplysningerne er
allerede i systemet. Du ser det kun markeret i
listen til venstre i guiden.
Trin 3 Placering
Klik på kortet til højre for at placere bigården. Din
adresse er som udgangspunkt i centrum.
Skal du ikke have din nye bigård på din adresse,
kan du zoome ud ved hjælp af zoombjælken i
kortets venstre side. Kortet kan flyttes med
musen, hold venstre museknap nede mens du
flytter. Du kan også zoome med musens
scrollehjul.
Skal den nye bigård placeres længere væk, kan
du benytte feltet: ”Søg adresse”. Begynd blot at
skrive vejnavnet, og vælg derefter i listen der
dukker frem under feltet. Vælg husnummer
efterfølgende.
Klik på kortet hvor den nye bigård er. Zoom ind
på kortet, hvis det er nødvendigt, systemet giver
dig besked.
Når du har sat krydset der viser din bigårds
placering, så klik på ”Næste” forneden til højre.

Trin 4 Kontakt
Klik ud for ”Benyt biavlens kontaktoplysninger”
så er det dig selv, der bliver kontaktet, hvis det
bliver nødvendigt.

Hvis det er en anden end dig selv, der skal
kontaktes, kan du benytte feltet: ”Søg adresse”.
Begynd blot at skrive vejnavnet, og vælg derefter
i listen der dukker frem under feltet. Vælg
husnummer efterfølgende.
Udfyld feltet med kontaktperson, husk
telefonnummer.
Klik derefter på ”Næste” forneden til højre.

Trin 5 Bekræftelse
Tjek om dine oplysninger er rigtige og klik på
”Udfør” forneden til højre.

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

