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Referat af møde i Binævnet den 24. februar 2009
Mødet blev afholdt hos Plantedirektoratet i Sorgenfri.
Deltagere: Formand: Peter Esbjerg (KU, Life)
Bjarne Sørensen (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)
Bo Vest Pedersen (KU, Nat.)
Torben Grubbe (Fødevarestyrelsen)
Jørgen B. Jespersen (DJF)
Sekretariat: Per Kryger (DJF), Ebbe Nordbo, Ruth Bahnsen og
Dorte Andersen (PD)
Afbud fra: Anne Marie Zinck (Dansk Landbrug), Hans Erik Svart (Skov- og Naturstyrelsen),
Thomas Holst (Frøsektionen)
Indbudt: Svend Pedersen (PD), Annette Junker Karpinski og Hanne Boskov Hansen (FVST)

Pkt. 1 godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt som følger:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Betingelser for import/eksport af bidronninger, herunder orientering fra FVST.
3. GM-pollen i honning: orientering fra FVST
4. Meddelelser
5. Drøftelse af udkast til ændret flytte-bekendtgørelse
6. Sekretariatets kommunikation med biavlsorganisationerne
7. Sygdomsarbejde, aktuelt og fremadrettet
8. Opfølgning af beslutning af 13/6-2007 vedr. ressourceforbrug hos DJF
9. Forretningsorden for nævnsarbejde
10. Evt.

Pkt. 2 Betingelser for import/eksport af bidronninger, herunder orientering fra FVST.
Annette Junker Karpinski orienterede om regler for ind- og udførsel af bier og uddelte kopi af
præsentationen. FVST vil udarbejde en vejledning til biavlere om TRACES. FVST foretager en
meget skarp prioritering af sine arbejdsopgaver, herunder udfærdigelse af sundhedscertifikater
til eksport, og erkender, at der kan gå lang tid, inden et eksportcertifikat ligger klar til brug.
FVST har dog som mål, at FVST’s udkast til certifikater skal kunne sendes til godkendelse eller
kommentering i 3. landet i løbet af højst 3 måneder. Som svar på organisationernes
betænkelighed over den lange sagsbehandling, indbød Annette Junker Karpinski disse til samlet
at kontakte hendes chef, evt. gennem Landbrugsrådet, mhp. en drøftelse. Annette Junker
Karpinski foreslog, at man bl.a. kan drøfte fremstillingen af et ’generelt’ eksport-certifikat for
bier som kan anvendes til adskillige lande, i hvert fald som forhandlingsoplæg med de enkelte
3. lande.
FVST bemærkede, at biavlerne selv skal skaffe de nødvendige oplysninger om importkrav i de
lande, hvortil de ønsker at eksportere. Importøren er den mest oplagte kilde, men også
ambassaderne kan være behjælpelige. FVST kan evt. hjælpe med sprogproblemer.
FVST vil gerne informeres, hvis man oplever variation i EU medlemsstaternes praksis for
håndhævelse af import- og/eller samhandelsreglerne.
FVST og DJF har nyligt afholdt møde om det indbyrdes samarbejde i forbindelse med ind- og
udførsel. Endnu udestår aftaler om betaling for ydelser.

Pkt. 3 GM-pollen i honning: orientering fra FVST
Hanne Boskov Hansen orienterede om FVST’s nye dialog med EU Kommissionen om den
meget komplicerede jura om honnings indhold af GM-pollen. Det er FVST’s klare opfattelse, at
ingen i EU har ønsket at skabe komplikationer for salg af honning. FVST har derfor tillid til, at
der bliver fundet en juridisk løsning inden problemet kunne blive aktuelt i Danmark. Det
bemærkes at reglerne vil være anderledes restriktive, hvis man fremstiller et honning/pollen
blandingsprodukt, hvor pollen vil være en tilsat ingrediens.
Hvad angår risiko for forgiftning af bier som fouragerer på GMO afgrøder fastslog Svend
Pedersen, at bi-giftige afgrøder (fx med Bt-egenskaber) ikke ville blive godkendt til dyrkning.
Formanden mindede om, at indsatte Bt-gener er meget specifikke overfor forskellige insekter,
og DJF fortalte om enorme GM-raps arealer i USA som er helt uproblematiske for honningbier.
Desuden hører honningbien til i det faste sortiment af test-organismer.
Svend Pedersen oplyste at afstandskravene i ’sameksistens-reglerne’ for GM og konventionelle
afgrøder er fastlagt efter naturlige bestøvnings-afstande. PD fandt at diskussionen om
afstandskrav og offentliggørelse af GM markers placering ikke synes relevant for biavlere, hvis
EU-juraen omkring GM-pollen i honning i øvrigt løses tilfredsstillende.
Formanden konkluderede at FVST fortsætter sin dialog med EU-kommissionen mhp. en
’rettidig’ løsning, og at FVST vil holde nævnet orienteret.

Pkt. 4 Meddelelser
PD oplyste at Fødevareministeriets biavlsstrategi er offentliggjort (jf. PD’s hjemmeside),
ligesom den ny bekendtgørelse om biavl på Læsø. PD, Genressourceudvalget og
FødevareErhverv arbejder på at fastlægge regler (formentlig med virkning fra april 2009) for
fremtidig finansiel støtte til avl af brun Læsøbi i Danmark.
Bjarne Sørensen oplyste om den nyligt afholdte Nordisk-Baltisk Biforsknings Symposium på
Københavns Universitet med 175 deltagere. Det var en stor succes bl.a. fordi man kan udveksle
forsknings-resultater. Konferencen afholdes årligt og hvert 7. år i Danmark. Sideløbende blev
afholdt den årlige Dansk Biavlskonference.

Pkt. 5 Drøftelse af udkast til ændret flytte-bekendtgørelse
Selvom både nævnet og biavlere på Anholt og Læsø generelt har udtrykt ønske om særlig
beskyttelse af øerne mod indslæbning af skadegørere, har flere høringssvar været kritiske
overfor de tekniske forslag til undersøgelse af forsendelser af bier. PD mindede om, at særlige
foranstaltninger kan være berettiget i områder som er konstateret fri for konkrete skadegørere,
også selvom man selvfølgelig ikke derigennem kan garantere imod at skadegørerne indslæbes
via en anden smittekilde (fx ondartet bipest med honning). I øvrigt kan også andre øer end
Anholt og Læsø komme i betragtning som særligt beskyttede områder. På forespørgsel om de
nationale flytterestriktioner for Læsø og Anholt også gælder i forbindelse med indførsel var det
Plantedirektoratets opfattelse, at de nationale flytterestriktioner også gælder ved indførsel, mens
Fødevarestyrelsens repræsentant var i tvivl og anbefalede, at man tjekkede dette udsagn hos
Fødevarestyrelsens 3. kontor.
DJF nævnte at det ikke er tilstrækkeligt sikkert blot at sende dronningeceller til Anholt, da
varroamiderne (om end sjældent) kan opholde sig i dronningeceller. Latenstiden er ukendt for
udbrud af sygdomme hos afsenders følgebier, som derfor kan give et ’falsk negativt’ resultat
ved undersøgelse, - men den usikkerhed må accepteres, så længe der ikke er en bedre metode.
Nævnet tilsluttede sig herefter PD’s udkast til ny bekendtgørelse i erkendelse af, at de
foreslåede kontrolforanstaltninger, - om end de kan forekomme besværlige, er de mest sikre og
der p.t. ikke synes at være holdbare alternativer. Ditlev Bluhme støttede dog kun særlige
restriktioner for Anholt. SDE’s holdning er, at biavlerne i det ’frie’område på Læsø skal have
samme vilkår som biavlere i resten af Danmark.

Pkt. 6 Sekretariatets kommunikation med biavlsorganisationerne
Biavlsorganisationerne foreslog at referater udsendes hurtigere og lægges på PD’s hjemmeside,
og at bilag udsendes sammen med dagsordenen, så man har mulighed for en bedre forberedelse.
PD var enig i hensigterne, men kan ikke love hurtigere referater, som hidtil normalt er blevet
produceret inden for 3 uger. Referater bliver fremover lagt på PD’ hjemmeside. Eventuelle
fortrolige oplysninger bliver ikke bragt i referatet. Udvalget kan i øvrigt vælge ikke at referere

uafsluttede diskussioner og i stedet blot bruge et internt, midlertidigt arbejdspapir.
Biavlsorganisationerne foreslog endvidere en mere synlig placering af biavl på PD’s
hjemmeside, i stedet for som nu under fanebladet ’Gartneri’.
Biavlsorganisationerne kritiserede at procedurer i 2008 for gen-godkendelse af parringsområder
og valg af voldgiftsmænd var stærkt forsinkede og at Fødevareministeriets Biavlsstrategi ikke
var blevet tilsendt nævnet inden offentliggørelse. PD oplyste, at det er sædvane, at den type
ministerielle dokumenter offentliggøres af ministeren til alle. Nævnet ville være blevet
orienteret, hvis der var sket væsentlige ændringer siden nævnets seneste behandling
Organisationerne bad om at svarfrist for høringer om bekendtgørelser forlænges til 5-6 uger, når
det er muligt.

Pkt. 7 Sygdomsarbejde, aktuelt og fremadrettet
Biavlsorganisationerne foreslog, at det offentlige skadegører-bekæmpelses-system revurderes
samlet i stedet for blot at blive ’repareret’ med lappeløsninger. Ideen blev hilst velkommen fra
alle sider og nævnet vedtog at biavlsorganisationerne danner en arbejdsgruppe (med Keld
Brandstrup som tovholder) som i løbet af et års tid vil producere et oplæg til nævnet.
Arbejdsgruppen kan diskutere del-aspekter hen ad vejen med både PD og DJF. Der kan ikke
påregnes statslig finansiering af analysen. Evt. senere ressource-behov i forbindelse med
implementering må ses i lyset af både eksisterende bevillinger og den nyligt godkendte strategi.

Pkt. 8 Opfølgning af beslutning af 13/6-2007 vedr. ressourceforbrug hos DJF
DJF (nu en del af Århus Universitet) har indgået en årligt opdateret kontrakt med
Fødevareministeriet om 58 indsatsområder, herunder bier. Kontrakten vedrører:
• Myndighedsområdet: Feltundersøgelser og laboratorie-diagnostik om skadegørere
undervisning af inspektører og kyndige, administration af inspektørernes arbejde.
Rådgivning af myndigheder f.eks. i forbindelse med lovgivning, generering af data til
OIE, tests ved biforgiftninger, tests til godkendelse af planteavls-pesticider, genetisk
analyse vedr. fx brun Læsøbi (hvor den største undersøgelse dog blev finansieret af en
særbevilling).
• Derudover, hvis der er plads i bevillingerne, genereres forskningsaktiviteter. DJF vil
følge op på de forskningsbehov som antydes i biavlsstrategien og håber disse kan udløse
flere forskningsmidler.
DJF ansøger og modtager derudover midler fra private fonde og fra EU.
http://www.fvm.dk/Samarbejde_med_universiteter.aspx?ID=18501

Pkt. 9 Forretningsorden for nævnsarbejde

Det nuværende binævns funktionsperiode udløber 31. oktober 2009. Plantedirektoratet vil
skrive til organisationerne efter sommerferien (ultimo august / primo september) med
anmodning om at indstille medlemmer til Binævnet.

Pkt. 10 Evt.
Plantedirektoratet uddelte kopi af årsrapport 2008 for støtteprojektet for bevaring af den brune
bi på Læsø (herunder Plantedirektoratets resumé af to bilag).
Næste møde: Tirsdag d. 27.oktober 2009 hos Plantedirektoratet kl. 10.30-16.

