
Sælge eller overdrage bier til registreret biavler 
 

Har du bifamilier du vil overdrage til andre, for eksempel ved at sælge dem, skal de naturligvis være synede 

inden. Det er dit ansvar som sælger, at der bliver udstedt en sundhedsattest, på de bier du overdrager. Se 

hvordan du bestiller syn i vejledningen: ”Bestille syn hos kyndig biavler”. Hvis du selv er kyndig biavler, se 

vejledningen: ”Kyndig biavler syner egne bier” 

For at gøre det så enkelt som muligt, skal du bruge ID-nummeret i Centralt BigårdsRegister, på dem som 

skal have bifamilierne. Nummeret gør det meget lettere efterfølgende at sende sundhedsattesten. Bed 

derfor om nummeret, når du alligevel taler med dem om overdragelsen. Alternativt kan du finde køberne 

ud fra deres navn.  

Registrer salget og send sundhedsattest 

 

Log ind på Centralt BigårdsRegister med NemID 
 



 

Markér den bigård du vil overdrage bifamilier fra 
ved at klikke på dens navn i formularen 
”Bigårde”. 
 
Nede i bunden af samme formular klikker du på 
knappen: ”Sælg bier”. På mindre skærme skal der 
scrolles lidt ned, før knapperne dukker frem. 
 

 

I pop-op-formularen ”Opret Salg til registreret 
biavler” kommer frem. Klik på knappen: ”Vælg 
køber” øverst til højre.  
 
Du skal vælge køber, selv om du blot forærer 
bierne væk.  
 

 
Der er forskellige metoder at vælge køber på. Enten via købers ID-nummer i Centralt BigårdsRegister 
eller ud fra hans navn. Det letteste er ud fra ID, hvis du har købers ID. Metoden virker uanset om køber 
har registreret sig som synlig eller ej.  



 

I pop-op-formularen ”Vælg køber” klikker du i 
firkanten nede til venstre, ud for ”Køber er vist 
ikke på listen, jeg skriver selv købers ID”.  
 
Derefter skriver du ID-nummeret i firkanten til 
højre.  
 
Afslut valget af køber ved at klikke på knappen: 
”OK” lige under ID-feltet.  
 

 

Den anden metode er at benytte den skjulte 
søgefunktion. Det er lidt indviklet og lader sig kun 
udføre, hvis køber har oprettet sig som synlig i 
Centralt BigårdsRegister. 
 
Start med at føre musen hen over bjælken øverst 
hvor der står ”Biavler/Virksomhed”. Lige efter 
teksten dukker en lille pil op, klik på den, så drop-
down-listen kommer frem. 
 
Før musen nedad til den nederste mulighed i 
drop-down-listen, punktet hedder ”Udvælgelse”. 
 
Hold musen henover, et søgefelt dukker frem.  
 
Klik i søgefeltet og begynd at skrive navnet på 
modtageren af bierne. Efterhånden som du 
skriver, sorteres navnene i formularen bagved. 
 
Klik på købers navn når det kommer frem.  
 
Afslut valget af køber med klik på ”OK” nederst i 
pop-op-formularen ”Vælg køber”. 
 



 

Du kommer nu tilbage til formularen ”Opret Salg 
til registreret biavler”.  
 
Bemærk, har du brugt ID-metoden, så kan du kun 
se modtagerens navn, ikke adresse.   
 
I feltet ”Antal handlede bifamilier” skriver du 
antallet af bifamiler, du overdrager til 
modtageren.  
 

 

Så bliver det muligt at klikke på ”Gem aftale” 
nederst i formularen, gør det.  
 
Nu skal du afvente at modtageren af bierne 
klarer sin del af opgaven. 



 

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 øverst til venstre 
mærket ”Log ud”, samme sted som log ind 
knappen sad. 
 

Modtagers opgave 
Modtageren af dine bier skal nu en tur i Centralt BigårdsRegister, godkende købet og gemme aftalen. 
  
Han modtager en mail fra Centralt BigårdsRegister om det planlagte salg. Modtageren kan se hvordan 
han skal gøre i vejledningen: ”Købe bier fra registreret biavler” 

 

Du kan selv se det ventende salg ved klikke på 
menupunktet ”Aftaler” i den sorte menubjælke 
øverst på siden.  
 

Afslutte salget 
Når køber har godkendt og gemt købet i Centralt BigårdsRegister, sendes en mail til dig. I emnelinjen 
står: ”Besked fra CBR: Salg til registreret biavler er rettet”.  

 

Du logger igen ind i Centralt BigårdsRegister.  
 
Du kan finde salgsaftalen under ”Aftaler” i den 
sorte menu øverst på siden. Du kan også finde 
den nederst i formularen ”Bigårde”.  
 
Dobbeltklik på linjen som aftalen står i.  
 



 

Pop-op-formularen ”Rediger salg til registreret 
biavler” kommer frem.  
 
Du klikker på knappen ”Udfør aktivitet” nederst 
til højre. Herefter vil køber modtage en mail med 
sundhedsattesten vedhæftet, du får selv en kopi. 
  
Kan du ikke klikke på knappen (knappen er 
nedtonet), kan det skyldes, at køber har glemt at 
klikke på knappen ”Gem aftale” da han skulle 
godkende aftalen. Det er en fejl der ofte sker. 
 

 

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 øverst til venstre 
mærket ”Log ud”, samme sted som log ind 
knappen sad. 
 

 

Der sendes en mail til modtageren af dine bier med emnelinjen: ” Besked fra CBR: Salg til registreret biavler 

er udført”. Du får selv en kopi. Mailen har en udfyldt sundhedsattest vedhæftet. 


