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Referat af møde i Binævnet den 28. april 2010 
 
 

Mødet afholdtes hos Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) i Flakkebjerg. 
 
Deltagere: Formand: Peter Esbjerg (KU, Life)  
 Vagn Kildsig (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) 
 Axel Michelsen (SU, Bio.) 
 Jørgen B. Jespersen (DJF) 

Sekretariat: Per Kryger (DJF), Martin Fischer og Pia Wolf Rasmussen 
(PD) 

 
Afbud fra: Stig Mellergaard (FVST) 
 Thomas Holst (Frøsektionen) 
 Barthold Feidenhans (Landbrug og Fødevarer) 
 Hans Erik Svart (Skov og Naturstyrelsen) 
 Ebbe Nordbo (PD) Sekretariat 
     
 
Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt som følger: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Meddelelser 
3. Orientering om regulering af erstatningssatserne i biskadegørere-bekg. 
4. Case om inficerede bistader og vejen til vokssmelterierne 
5. GMO-status i DK/EU 
6. Nyt sundhedssystem – status, økonomi 
7. Implementering af biavlsstrategien 
7a. Nationale biavlsprogram 
8. Anholt som forsøgsområde 
9. Situationen i Flakkebjerg 
10. Godkendelse af renavlsområder 
11. Regelsæt for økologisk biavl 
12. Emballagemærkning, ”farlig for bier” 
13. Eventuelt 
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Pkt. 2. Meddelelser 
Formanden bød Axel Michelsen og Barthold Feidenhans (som var fraværende) vel-
kommen i Nævnet som nye repræsentanter for henholdsvis Det Jordbrugsvidenskabe-
lige Fakultet og Landbrug og Fødevarer. Ny medlemsliste blev delt ud. 
 
Dagens møde skulle være startet med en ekskursion til en bigård med bipest. Men den 
hårde vinter har gjort, at der på nuværende tidspunkt ikke er fundet stader med bipest i 
nærheden af Flakkebjerg. I stedet blev punkt 4 på dagsordenen til en case om hvilke 
problemer, der er i forhold til transport og opbevaring af tavler på vokssmelterier.  
 
Formanden har talt med Skov- og Naturstyrelsen omkring deltagelse i Nævnet og 
aftalt, at Hans Erik Svart fortsætter i Nævnet og at der på fremtidige møder bliver taget 
det hensyn at de punkter, hvor hans deltagelse er nødvendig lægges i forlængelse af 
hinanden. 
 
PD omdelte et skema som er beregnet til biinspektørernes brug, i de tilfælde hvor 
biinspektøren finder uregelmæssigheder i en bigård. Skemaet har væres diskuteret på 
Inspektørdagen i marts og er et forsøgsskema som vil blive evalueret efter det første 
år. 
 
PD orienterede om at parringsområderne Romsø, Anholt og Skarø er lukket ned. 
 
 

Pkt. 3 Orientering om regulering af erstatningssatserne i biskadegører-bekg. 
Dokument om regulering af erstatningssatserne i bekendtgørelse om bekæmpelse af  
skadegørere hos honningbier og avlede humlebier var på forhånd sendt ud til Nævnet. 
 
PD fortalte om det udsendte dokument vedrørende tilpasning af erstatningssatserne. 
 
Der var diskussion om reguleringen på de 1,4 % i 2009 og 2,2 % i 2010 i forhold til 
de generelle pris- og lønstigninger. Der reguleres imidlertid i overensstemmelse med 
det generelle pris- og lønindeks i henhold til statens pris- og lønforudsætninger for de 
pågældende finansår. 

 
Biavlsorganisationerne gjorde opmærksom på, at der var en modstrid mellem Bek. 
om bekæmpelse af skadegører hos honningbier og avlede humlebier, der i § 2 nr. 5, at 
der ikke må anvendes foder, der indeholder honning. I vejledning om økologisk 
biavl står der, at bier kan fodres med økologisk honning, økologisk sukker eller 
økologisk sukkervand.  
 

PD vil sørge for, at der bliver overensstemmelse mellem bekendtgørelse og 
vejledning. 
 
 
Pkt. 4 Case om inficerede bistader og transport af tavler til vokssmelterierne 
På sidste møde i Nævnet blev det diskuteret, hvordan bortskaffelse af smittefarlige 
tavler håndteres og det blev aftalt at nævnet skulle se på processen. 
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Beskrivelse af et scenarie: 
 

Smittefarlige tavler 
hos biavler 

Transport Vokssmelteri 

Hvor står tavlerne? 
 
Hvordan er tavlerne 
isoleret fra at komme 
i kontakt med raske 
bier? 

Hvordan er/skal emballering være? 
 
Kommer tavlerne til at stå et sted 
undervejs på transporten?  
 
Hvor længe? 

Afleveringsproces? 
 
Midlertidig hen-
stand? 
Under hvilke for-
hold? 
 
Hvilke forhold er 
der under længere 
opbevaring? 

 
Nævnet forsøgte at kortlægge forløbet med smittefarlige tavler og emballering, trans-
port og forhold hos vokssmelterierne blev diskuteret og følgende punkter blev nævnt: 
 

• Det er vigtigt at vokssmelterierne involveres i udarbejdelsen af en løsnings-
model. Det blev aftalt, at organisationerne holder møde og derefter prøver at 
inddrage vokssmelterierne i processen og få lukket de huller der er i systemet. 
Hvis ikke det lykkes, skal der kigges på om der skal foretages en regulering. 

• I Norge er det et krav at opvarmningen af tavlerne skal over kogepunktet (op 
på 120 grader) og nævnet var enige om, at det skal undersøges om det bør ind-
arbejdes i reglerne 

• En form for autorisering af vokssmelterierne blev også diskuteret. Herhjemme 
kunne en autorisation af vokssmelterierne overvejes gennem biavlsorganisati-
onerne, som kunne lave et ”smeltekodeks”. På sidste møde blev FVST bedt 
om at overveje om og hvordan vokssmelterier kan kontrolleres. FVST var ik-
ke til stede ved dette møde, men nævnet beder om svar til næste møde. 

• Biinspektøren har pligt til at fjerne/tilintetgøre/desinficere smittefarlige tavler 

• Der blev også talt om den omsmeltning af tavler, der foregår hjemme i haven 
hos biavleren og at det kan være et problem i forhold til adgang til inficerede 
tavler for raske bier, men her findes der allerede reglerne om, at man ikke må 
smelte voks om, hvor bierne kan komme til. 

• Regler om bedre emballering under transporten til vokssmelteriet, idet mange 
problemer kan undgås, hvis emballagen er tæt og robust, især overfor rivning. 
Biavlsorganisationerne lovede at tage dette spørgsmål op med deres medlem-
mer, herunder også muligheden for fælles indkøb af robuste, gule standard-
sække, evt. med en særlig tekst.    

 

Punktet tages op igen på næste møde. 
 
Organisationerne spurgte til problemet med Europæisk bipest, hvortil DJF svarede, at 
der i Schweiz er en voldsom stigning i antallet af sygdomsudbrud. Udbruddet er 
faktisk ude af kontrol og myndighederne er i gang med en masse undersøgelser. De 
har rådet Danmark til at være handlingsparate. Som reglerne er nu har Danmark pligt 
til at rådgive vedr. Europæiske bipest men ikke at gribe ind og det mener Schweiz er 
farligt. På Inspektørdagen i marts var der enighed om, at der kan strammes op på 
reglerne. 



 4

 
Nævnets anbefaling er at anmode PD om at se på mulighederne for at stramme 
op på regler om Europæisk bipest og muligheden for at Europæisk bipest kom-
mer til at indgå som i Bek. om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og 
avlede humlebier. 
 
 
Pkt. 5 GMO-status i DK/EU 
FVST blev ved sidste møde bedt om at melde tilbage til nævnet, når der var nyt fra 
EU. FVST var ikke til stede til ved dette møde, men PD orienterede om at der intet 
nyt var endnu. 
 
En af organisationerne fortalte om nervøsitet hos de danske forbrugere og stor forsig-
tighed og at der minimum må være krav om, at GMO-planter ikke må skade bier-
ne/biavlerne og at der i givet fald udformes en kompensationsordning, hvis det skulle 
ske. 
 
Reglerne er således, at hvis en landmand vil dyrke GMO-afgrøder på en given mark, 
har han anmelderpligt til naboen, som i visse tilfælde kunne være biavler. På nuvæ-
rende tidspunkt kendes alle de danske biavlere ikke og de vil derfor ikke kunne 
advares automatisk, men her kunne den fremtidige bigårdsregistrering være en hjælp 
for biavlerne. 
 

PD henvender sig til FVST og hører om status. 
 
 

Pkt. 6. Nyt sundhedssystem – status, økonomi 
Organisationerne spurgte til status og økonomi for udvikling af nyt sundhedssystem. 
DJF har tænkt tanker til et nyt sundhedssystem og kunne fortælle, at de har haft 
kontakt med flere, men at der endnu ikke har været nogen møder, da der mangler en 
budgetramme. PD har opstartet arbejdet med etablering af et digitalt system til indbe-
retninger og geografisk registrering af bigårde med henblik på en effektivisering af 
skadegørerbekæmpelsen og en forbedret kommunikation til biavlere om akutte skade-
gører-risici. Danmarks Biavlerforening understregede igen sin holdning, at et nyt 
system skal implementeres som et frivilligt system.  
 

Punktet tages op igen på næste møde. 
 

 
Pkt. 7. Implementering af biavlsstrategien 
Organisationerne sagde at de har lagt meget arbejde i strategien og spurgte til hvor 
den fører hen. Organisationerne har hørt at PD får nogle midler, men ved ikke andet. 
PD kunne fortælle, at der er tildelt Grøn Vækst midler på 3,5 mill. om året i 5 år med 
start fra 2010. I år skal der arbejdes med projekter indenfor bigårdsregistrering, 
bestøvningsforhold af habitater, monitering af brun Læsøbi samt uddannelsesaspekter 
indenfor biavl og bestøvning.  
 
Organisationerne ønsker, at der bliver brugt midler til, at alle instanser arbejder 
sammen, så alle ved hvad der foregår. De gav udtryk for at der burde være ressourcer 
til at tegne netværk til en større sammenhæng. Organisationerne ønsker at samarbejde 
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med og bakke op om den centrale person, der kommer til at koordinere på Grøn 
Vækst området. 
 
 

Pkt. 7a. Nationale biavlsprogram 
En række medlemmer gav udtryk for forundring over tildelingen af midler i det 
nationale biavlsprogram.  
 
ErhvervsBiavlere gav udtryk for frustration over tildelingsproceduren. 
 

 
Pkt. 8. Anholt som forsøgsområde 
En af organisationerne mindede om, at Anholt er et af de få steder i verdenen, hvor 
der ikke er varoamider og øen er et ideelt sted at bruge til forskning og opfordrer til at 
øen bliver forsøgsområde, så der kan lukkes af for anden tilflytning af bier til øen. 
DJF var enig i, at det er værdigfuldt at der er en ø uden varoamider. Der blev diskute-
ret om Anholt kan blive et beskyttet område og at der om en kort årrække kan laves 
forsøg på øen. 
 

Nævnet beder PD og FVST om at se på muligheden for at Anholt får status som 
beskyttet område. Punktet skal på igen på næste møde. 
 

 
Pkt. 9. Situation i Flakkebjerg 
DJF fortalte at de har haft en Ph.D-student i et halvt år nu og har fået midler til endnu 
en, hvor stillingen netop er slået op. Og det er muligt at der bliver slået endnu en 
stilling op, som skal beskæftige sig med bisygdomme. 
 
Da Skadedyrslaboratoriet skal flyttes til Flakkebjerg, skal biavlslaboratoriet flytte 
lokaler hen over sommeren.  
 

 

Pkt. 10. Godkendelse af renavlsområder 
En af biavlsorganisationerne havde fået henvendelse om en konkret sag, hvor gen-
godkendelsen af parringsområde havde taget meget lang tid. PD fortalte at der havde 
været en uoverensstemmelse mellem nogle biavlere på øen, men at sagen nu var løst. 
PD mindede om at i forbindelse med ny bekendtgørelse for et par år siden, blev det 
fastslået, at efter en 5-årig godkendelsesperioden er situationen ”nul-stillet” og årsa-
gen er at en ubrudt forlængelse ville have karakter af ekspropriation, som der ikke er 
hjemmel til.  
 
Organisationerne mener, at det er et problem for de store erhvervsbialvere og dron-
ningeavlere, hvis ikke man kan være sikker på at kunne videreføre et renavlsområde. 
 

Formanden bad PD undersøge til næste møde om muligheden for at gengodken-
delsen kan starte tidligere, så der er en glidende løsning eller at man alternativ 
kan forlænge godkendelsesperioden til f.eks. 8 eller 10 år. 
 
 

Pkt. 11. Regelsæt for økologisk biavl 
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Biavlsorganisationerne har kunnet konstatere at de fælles EU regler vedr. økologisk 
biavl bliver fortolket forskelligt, og mener at Danmark har fortolket det mere strengt, 
end nogle af de andre lande. Der er i Danmark et stort marked for økologisk honning, 
men en meget stor del af dette udgøres af tysk produceret honning, da de har lempeli-
gere vilkår.  
 
DJF fortalte at der i udlandet er mange flere økologiske biavlere, men at Danmark er 
et landbrugsland hvor der bliver sprøjtet for afgrøderne og derfor gør det svært at lave 
økologisk honning med de nuværende regler. 
 

Organisationer vil lave en undersøgelse af fortolkningen af reglerne, hvor Dan-
marks Biavlerforening er tovholder. Punktet tages op på næste møde.  
 
 
Pkt. 12. Emballagemærkning ”farlig for bier” 
Mærket ”farlig for bier” er under afvikling, Miljøstyrelsen fortæller at der ikke findes 
noget om mærket i EU-reglerne. Hvis mærket forsvinder, er det meget vigtigt, at 
landmændene bliver lært op i hvad der er farligt for bierne. Danmarks Naturfrednings-
forening vil se om de kan gøre noget, for at mærket kan bibeholdes.  
 
 

Pkt. 13. Eventuelt 
Næste møde: Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 10:30 hos Plantedirektoratet i Lyngby. 
 
Formanden takkede endnu en gang for det konstruktive arbejde i Nævnet. 
 


