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NaturErhvervstyrelsen 
Frø og Planter 
Den 13. januar 2012 
J.nr.: 11-380-000002 
PWR/ENO- 

 

Referat af møde i Binævnet den 15. november 2011 
 
 

Mødet blev holdt hos NaturErhvervstyrelsen, Sorgenfri 
 
Deltagere: Formand: Peter Esbjerg (KU, Life)  
 Steen Fogde (Danmarks Biavlerforening) 
 Arne Jensen (Danske Biavleres Landsforening) 
 Ditlev Bluhme (Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere) 
 Poul Larsen (Dronningeavlerforeningen af 1921) 
 Keld Brandstrup (ErhvervsBiavlerne) 
 Eigil Holm (Danmarks Naturfredningsforening) 
 Thomas Holst (Frøsektionen) 
 Stig Mellergaard (FVST) 
 Jørgen B. Jespersen (AU) 
 Svend Pedersen (NaturErhvervstyrelsen) 

Sekretariat: Per Kryger (AU), Ebbe Nordbo, Birgitte Lund, Anne-Kathrine 
Mandrup, Lise Schiøler Hansen og Pia Wolf Rasmussen (Natur-
Erhvervstyrelsen) 

 
Afbud fra: Hans Erik Svart (Naturstyrelsen) 
 Barthold Feidenhans (Landbrug og Fødevarer) 
 Axel Michelsen (SU, Bio.) 
     
 
Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt som følger: 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Meddelelser 
3. Status om pollen GMO-afgrøder i honning. Orientering fra NaturErhvervstyrelsen 
4. Grøn Vækst 

• Orientering om bigårdsregistrering 

• Orientering om bestøvningsprojekter 

• Orientering om projekt uddannelse af biavlere 
5. Orientering om biinspektørmøde 
6. Orientering om ny instruks for biinspektører og kyndige, samt standardbreve 
7. Oplæg om autorisation for dronningeavlere – noget nyt? 
8. Læsøprojektet, status og forventninger 
9. Evt. punkter fra organisationerne i fællesskab 

• DBFs orientering om økologisk biavl 
10. Eventuelt 
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Pkt. 2. Meddelelser 
Sekretariatet oplyste, at  

• mødereferater fremover vil blive kortere. Det vil stadigt være muligt for 
medlemmerne efter særligt ønske at få bestemte synspunkter noteret 

• Plantedirektoratet pr. 1. oktober er fusioneret med Fiskeridirektoratet og 
FødevareErhverv til nu NaturErhvervstyrelsen, som til foråret samles i Ny-
ropsgade, Kbh. 

 
Jørgen Jespersen fortalte at hans arbejdsområder er ændret, men at det stadig er relevant at 
han sidder med i nævnet. 
 
Per Kryger fortalte at hjemmesiden ”planteinfo” ikke længere kan benyttes af AU. Hans 
virke med bier har nu fået egen hjemmeside www.biforskning.dk, som er under opbygning. 
 
FVST lovede på sidste møde at ville udarbejde en vejledning om vokssmelterier. Den er 
blevet nedprioriteret og bliver først lavet i 2012. 
 
Formanden oplyste, at han ikke siden sidste diskussion er stødt på nye oplysninger om 
neonicotinoider af interesse for biavl.  
 
Pkt. 3. Status om pollen fra GMO-afgrøder. Orientering fra PD 
Svend Pedersen orienterede om status i sagen om GM-pollen i honning i Tyskland. Doku-
ment er vedlagt referatet. 
 
På spørgsmål om GMO-majsen kan tænkes at komme til Danmark ved at jyske landmænd 
henter den fra Tyskland svarede Svend Pedersen, at det er meget usandsynligt, fordi 
skadegørerne den er gjort resistent overfor, ikke findes i Danmark. 
 
Formanden bad NaturErhvervstyrelsen genoverveje hele GMO problematikken for hon-
ningbier og være beredt på den fremtidige udvikling. 
  
 
Pkt. 4. Grøn Vækst 

 
Bigårdsregistrering 
NaturErhvervstyrelsen orienterede om, at CBR (Centralt BigårdsRegister) er lagt i produk-
tion. NaturErhvervstyrelsen har demonstreret systemet forskellige steder, haft testbrugere 
inde for at prøve systemet og komme med kommentarer. Næste delsystem vil være om 
sygdomsbekæmpelse. 
 
Det er frivilligt for biavlere at registrere sig, men det er obligatorisk for biinspektørerne, da 
systemet ellers ikke ville blive funktionelt. Biinspektørerne får et godt redskab foræret ved 
at bruge systemet. 
 
Nævnet understregede igen, at systemet bør være mere brugervenligt og foreslog, at der 
oprettes en ”legeplads” som organisationerne kunne bruge til demonstration. Nævnet ser 
også gerne, at systemet testes yderligere på personer med begrænsede IT-færdigheder.  
 
 



 3

 
Bestøvning 
I projektet er der udarbejdet 3 rapporter om: ”bestøvningsforhold og –behov i dyrkede 
afgrøder”, ”bestøvning og biodiversitet” og ”bier og blomster – honningbiers fødegrundlag 
i Danmark” som blev præsenteret på en temadag i juni 2011. Hovedkonklusionen er, at der 
er brug for tiltag i landskabet. NaturErhvervstyrelsen overvejer nu hvordan bi-venlige tiltag 
kan bakkes op af støtteordninger. Nævnet opfordrede NaturErhvervstyrelsen til at forenkle 
støtteordningerne for landmændene, så de bliver bedre motiveret til at opfylde hensigterne.  
 
Uddannelse 
NaturErhvervstyrelsen har siden sidste møde fremskyndet arbejdet. Organisationen har i 
fællesskab fremlagt et oplæg og udviklingsbudget for uddannelsen til styrelsen. En styre-
gruppe er oprettet som indbefatter formændene fra biavlsorganisationerne og Styrelsen.  
 
Dalum Landbrugsskole skal stå for den del, der omhandler uddannelsen af hobbybiavlere. 
Hver biavlsorganisation har udpeget en ressourceperson som sammen med NaturErhverv-
styrelsen og Dalum Landbrugsskole skal arbejde videre med uddannelsen. 
 
Uddannelse af erhvervsbiavlerne er ikke medtaget i første omgang, men Styrelsen har 
aftalt med et uddannelsessted i Sverige, at danskere kan deltage der. Nogle medlemmer 
mente ikke, at ”den svenske løsning” er farbar, og advarede mod at skrinlægge erhvervsde-
len, for der vil blive mangel på honningbier, hvis der ikke er tilstrækkeligt mange er-
hvervsbiavlere. Formanden udtrykte tvivl om en ”svensk løsning” med baggrund i kend-
skab til sprog-forvirring mellem dansk og svensk på dele af Kbh’s Universitet (tidligere 
Landbohøjskolen). Det medførte, at alt måtte afvikles på engelsk.   
 
 
Pkt. 5 og pkt. 6. Orientering om biinspektørmøde – ny instruks for biinspektører og 

kyndige, samt standardbreve 
For at styrke biinspektørerne i deres arbejde afholdes 19. november kurset ”Biinspektør 
som offentlig myndighedsperson” hvor NaturErhvervstyrelsen vil undervise om forvalt-
ningsloven, retssikkerhed og konflikthåndtering.  
 
Nye/reviderede redskaber for at lette og effektivisere inspektørens arbejde er: 

• Centralt BigårdsRegister 

• Kurset den 19. november  

• Revideret instruks til kyndige biavlere og biinspektører i en opdateret og forenklet 
udgave 

• En række standardbreve (som dog først skal tilpasses det Centrale BigårdsRegister) 
 

Biavlsorganisationerne mener, at det største problem for inspektørerne og deres arbejdsmo-
tivation er nogle biavleres manglende efterrettelighed og følelsen af ikke at blive bakket op 
af myndigheden. Sekretariatet svarede, at problemerne først langsomt er blevet synlige i de 
seneste par år, og at de nævnte tiltag netop har til formål at styrke biinspektørerne og deres 
kommunikation med biavlere til den ene side og AU/Styrelsen til den anden side.  Der var i 
øvrigt enighed i nævnet om, at Danmarks honningbier er i god helbredsstand sammenlignet 
med udlandet, og at problematiske sager mellem biavler og inspektør ikke er det alminde-
lige billede.  
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Biavlsorganisationerne ønsker, at kravene til uddannelsen af kyndige biavlere skærpes, 
således at man som kyndig biavler skal have set bipest i praksis og bliver eksamineret som 
afslutning på kurset. AU har positive reaktioner på den nuværende kursusform, ret få 
deltager har bedt om en anden form. AU er dog enig med organisationer at et mere prak-
sisnært kursus er ønskeligt. AU vil analysere sagen og evt. omstrukturere kurset, og efter 
behov og muligheder inddrage biavlsorganisationerne heri. 
 
 
Pkt. 7. Oplæg om autorisation for dronningeavlere 
Erhvervsbiavlerne og Dronningebiavlerne vil i starten af 2012 invitere interesserede til et 
projekt om en frivillig certificeringsordning for dronningeavlere, måske efter ISO-9001 
principper og med en privat akkrediteringsinstitution. Det vil ikke mindst styrke eksport-
mulighederne. Det er muligt, at kravene til de godkendte parringsområder bør ændres i den 
forbindelse.  
 
 
Pkt. 8. Læsøprojektet, status og forventninger 
På sidste nævnsmøde blev ministeriet opfordret til nøje at overveje om bevaringsarbejdet 
bør fortsætte. Sekretariatet oplyste, at der ikke i ministeriet er taget stilling AU’s afrappor-
tering i forbindelse med sidste års genetiske undersøgelse.  
 
 
Pkt. 9. Evt. punkter fra organisationerne i fællesskab 
Økologisk biavl 
DBF har undersøgt hvordan man i Tyskland, Sverige og Norge fortolker reglerne vedr. 
afstandskrav. DBF finder den forskellige fortolkning konkurrenceforvridende, og vil igen 
rejse problemet overfor ministeren. Sekretariatet mindede om, at DBF på opfordring fra 
den tidligere minister ville diskutere sagen med Økologisk Landsforening.  
 
Flere medlemmer mente, at honning importeret fra ikke-EU lande som økologisk måske 
kan rumme et yderligere dokumentations-problem. 
 
 

Pkt. 10. Eventuelt 
DBF arbejder på at sprede viden om biavl til befolkningen generelt og vil senere orientere 
nævnet om sine fremskridt. 
 
SDE uddelte en folder om et forsøg som DBL og SDE udfører under honningprogrammet 
2010-2013 og vil meget gerne have bemærkninger tilsendt fra nævnsmedlemmer. 
 
SDE anmodede NaturErhvervstyrelsen om at tage bekendtgørelse nr. 449 af 9. juni 1992 
om flytning af honningbier op til revision. Dette skal ses dels på baggrund af den ændrede 
situation efter "samarbejdseksistensmodellen" på Læsø, dels af hensyn til det forsøg, DBL 
og SDE udfører under honningprogrammet 2010-2013. I forsøget indgår bigårde på Læsø. 
 
Næste møde: Tirsdag den 20. november 2012 kl. 10:00–15:00. Mødestedet oplyses senere. 
  


