
Bestille syn hos kyndig biavler 
 

Dine bier skal altid synes så du får en sundhedsattest, hvis du overdrager/sælger bier til andre, flytter dem 

til anden ejendom eller på bestøvning og lign.  

For at få synet bierne kontakter du en kyndig biavler og laver en aftale med ham eller hende om syn.  

Få en aftale først 

Desværre er der ikke umiddelbart en liste over kyndige biavlere tilgængelig på Centralt BigårdsRegister, 

med mindre man er logget ind, og klikker sig halvvejs igennem den elektroniske bestilling af syn. Se længere 

nede.  

Bestil ikke via Centralt BigårdsRegister før du har en aftale med en kyndig biavler. Du kan ikke forvente, at 

den kyndige biavler reagerer på den elektroniske bestilling.  

 

Find en kyndig biavler 
Synes du, at det er for besværligt at finde tlf nr 
på den kyndige biavler i Centralt BigårdsRegister, 
er der et alternativ.  
 
På www.biavl.dk findes en liste du kan anvende. 
Du finder lettest listen ved at bruge 
søgefunktionen på siden. Alternativt kan du søge 
efter ”Kyndig biavler” på Google, så dukker siden 
på biavl.dk frem som et af de første hits.  
 
Listen på biavl.dk kan indeholde fejl, da det er 
den enkelte kyndige biavler, der selv skal 
opdatere sine oplysninger på ”Min side” hos 
Danmarks Biavlerforening. 
 

 
Når din aftale med den kyndige biavler er på plads, skal du ind i Centralt BigårdsRegister og klare det 
administrative, så du efterfølgende kan få en sundhedsattest. 

http://www.biavl.dk/


 

 
Log ind på CBR med NemID 
 

 

Dine bigårde er listet op i skemaet til venstre. 
Hvis du ikke kan finde skemaet, så tryk på 
”Bigårde” i den sorte menulinje øverst. 
 

 

Marker den bigård der skal synes ved at klikke på 
den.  
 
Klik derefter på ”Bestil syn”, knappen findes i 
tabellen ”Aktiviteter” nederst i formularen. 
 



 

Pop-op-formularen ”Opret Syn bestilt af biavler” 
kommer frem. 
 
Vælg kyndig biavler 
 
Du skal nu vælge den kyndige biavler, du har 
lavet aftale med.  
 
Start med at klikke på knappen ”Vælg kyndig” 
øverst til højre. 
 

 

Pop-op-formularen ”Vælg kyndig biavler” 
kommer frem. 
 
I formularen er en liste over kyndige biavlere der 
syner for andre. Listen viser normalt de 
nærmeste kyndige biavlere. Er det ikke tilfældet 
kan du sortere i listen. Klik på sorteringspilen lige 
efter ”Afstand i km” så den peger opad.  
 
 

 

Finder du navnet på den kyndige biavler, du har 
lavet aftale med, så marker linjen med navnet 
ved at klikke på den.  
 
Afslut valget af kyndig biavler med klik på ”OK” 
nederst i formularen. 
 



 

Du bliver nu spurgt om du har en aftale med den 
kyndige biavler om synet.  
 
Har du fulgt de indledende anbefalinger og lavet 
aftalen før den elektroniske bestilling, kan du 
klikke på knappen: ”Ja, aftalen er gyldig” 
 

 

Søg og find 
 
Finder du ikke den kyndige biavler på listen, er 
der en skjult søgemulighed, du kan benytte dig 
af.  
 
I formularen ”Vælg kyndig biavler” fører du 
musen hen over bjælken hvor ”Navn” står. En 
lille pil dukker op til højre. Klik på den.  
 
En drop-down-liste kommer frem. 
 
Før musen nedad til den nederste mulighed i 
drop-down-listen. Punktet hedder ”Udvælgelse”. 
 
Hold musen henover, så dukker et søgefelt frem 
til højre.  
 
I søgefeltet begynder du at skrive navnet på den 
kyndige biavler. 
 



 

Efterhånden som du skriver sorteres de kyndige 
biavler i formularen bagved.  
 
Marker den kyndige biavler du har aftale med, 
ved at klikke på navnet, når det kommer frem.  
 

 

Afslut valget af kyndig biavler med klik på ”OK” 
nederst i pop-op-formularen. 
 



 

Du bliver nu spurgt om du har en aftale med den 
kyndige biavler om synet.  
 
Har du fulgt de indledende anbefalinger og lavet 
aftalen før den elektroniske bestilling, kan du 
klikke på knappen: ”Ja, aftalen er gyldig” 
 

 

Du kommer tilbage til formularen ”Opret Syn 
bestilt af biavler”  
 
Du kan rette dato og tid til den aftalte dag for 
synet. Klik på det lille kalenderikon til højre for 
datofeltet. Klik på den dato I har aftalt. Vælg 
eventuelt klokkeslættet i feltet ved siden af. 
 



 

Du skal rette antallet af bifamilier, så dette 
passer med antallet af bifamilier der er 
registreret i bigården. Tallet står i øvrigt på linjen 
nedenunder.  
 
I feltet ”Bemærkninger” kan du skrive en besked 
til den kyndige biavler, hvis der er et eller andet 
du vil præcisere omkring synet. 
 
Husk at gemme aftalen 
 
Klik på ”Gem aftale” nederst i formularen. 
 
Du modtager herefter en e-mail med oplysninger 
om din bestilling, den samme mail modtager den 
kyndige biavler. 
 

 

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. 
 

 

Når den kyndige biavler har været og syne dine bifamilier, godkender han/hun dem i Centralt 

BigårdsRegister. Der sendes herefter en mail til dig med en sundhedsattest vedhæftet.  

 


