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1. Indledning  
 

Miljø- og Fødevareministeriet støtter avlere af gamle danske husdyr ved bl.a. at yde dyretilskud til per-

soner og institutioner, der praktiserer renavl med gamle danske husdyrracer. I 2009 udviklede det da-

værende Fødevareministerium en ny støtteordning rettet specifikt mod den brune bi fra Læsø. Denne 

vejledning beskriver reglerne for tilskud til den brune bi fra Læsø samt til foreningstilskud. 

 

 

2. Formål med tilskudsordningen til den brune Læsøbi 
 

Tilskudsordningen for den brune bi fra Læsø skal bl.a. tilskynde biavlere til at avle og registrere renra-

cede brune bier fra Læsø. Det avlsmæssige sigte med ordningen er at fastholde og helst øge populati-

onsstørrelserne, at fremme udbredelsen af den brune bi fra Læsø til flest mulige lokaliteter og avlere 

samt at fremme anvendelsen af et forholdsvist stort antal dronninger. Ordningen vil dermed modvirke 

genetisk drift og indavl. 

 

Ud over tilskud til den brune bi fra Læsø ydes der også tilskud til foreningsarbejde omhandlende avls-

arbejde for den brune bi fra Læsø. 

 

 

3. Tilskudsformer 
 

Dyretilskud (Dronningetilskud) 

Der kan ydes tilskud til dronninger af den brune bi fra Læsø (af underarten Apis mellifera mellifera), jf. 

tilskudsbekendtgørelsen §4. Tilskuddet udgør maksimalt 500 kr. pr. dronning. Retten til at opnå tilskud 

følger dronningen. Der ydes maksimalt tilskud i forhold til antallet af indvintrede dronninger i det fore-

gående kalenderår. 

 

Etableringstilskud 

Der kan ydes etableringstilskud (jf. tilskuds-bekendtgørelsen §5) til den ansvarlige for et godkendt par-

ringsområde (iht. Bekendtgørelse om godkendte parringsområder for honningbier), som etablerer et 

nyt parringsområde med en population af den brune bi fra Læsø eller udskifter populationen på en ek-

sisterende parringsstation til den brune bi fra Læsø. Tilskuddet udgør maksimalt 300 kr. pr. indkøbt 

samt parret dronning af den brune bi fra Læsø.  

 

Uanset tilskuddets form, kan der årligt højest opnås tilskud til 38 dronninger hos samme avler, sva-

rende til grænsen for en årlig tildeling af de minimis støtte iflg. gældende EU-regler. Bemærk at, ifølge 

de minimis-reglerne må den enkelte støttemodtager i løbet af en treårig regnskabsperiode højst mod-

tage sammenlagt 15.000 EUR (ca. 112.000 kr.), som er summen af alle typer de minimis-støtte. Her-

under hører for eksempel også erstatning i forbindelse med offentlige foranstaltninger ved udbrud af 

skadegørere i bierne.  

 

Foreningstilskud 

Endelig kan der ydes tilskud til foreningsarbejde vedrørende den brune bi fra Læsø, jf. tilskuds-be-

kendtgørelsen §6. 
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4. Hvilke bier betragtes som den brune bi fra Læsø  
 

Tilskudsberettiget er dronninger af den brune bi fra Læsø som defineret i bekendtgørelse nr. 

122 af 19. februar 2009 om biavl på Læsø, §1, stk. 2 og 3:  

 

”Stk. 2. Som brun bi fra Læsø anses bier, der 

1) er tilhørende de 123 familier, som er udpeget af Aarhus Universitet, Institut for Agroøko-
logi, tidligere Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, som særligt avlsegnede i 2008 eller  

2) er afkom af de under nr.1 nævnte bier og er parret i området, der fremgår af bilag 1 eller i 
et godkendt parringsområde, jf. bekendtgørelse om godkendte parringsområder for hon-
ningbier og for brun bi fra Læsø  

3) er karakteriseret som brun bi fra Læsø af Aarhus Universitet (AU), Institut for Agroøko-
logi, tidligere Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, ved genetisk undersøgelse i 2007, 
og biavleren kan dokumentere, at dronningen er den samme som ved denne undersø-
gelse. 

 
Stk. 3. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan, efter vurdering og indstilling fra Aarhus Universi-

tet, Institut for Agroøkologi, godkende bier med en genetisk profil svarende til den genetiske 
profil hos de i stk. 2, nr. 1 og 2 nævnte bier, som brun bi fra Læsø.”  

  

 

5. Dokumentation  
 

Det er en betingelse for at opnå tilskud, at du som avler kan dokumentere bidronningens af-
stamning. Der vil som udgangspunkt blive lagt vægt på, at du fører stambog for hver enkelt 
dronning, der viser tilbage til en af de 123 dronninger, afkom deraf eller andre af AU god-
kendte dronninger.  
”For at dronningerne kan identificeres, bør:  

 Alle dronninger rygmærkes med årets farve. 

 Alle dronninger enten mærkes individuelt, f.eks. med ’Opalith plättchen’ med numre, 
eller vingeklippes. En sådan individuel mærkning er praktisk mulig ved sværmbiavl el-
ler overdragelse af bifamilien, hvor biavleren alligevel skal håndtere den enkelte dron-
ning. I andre tilfælde er vingeklipning en sikrings-foranstaltning, som er praktisk gen-
nemførlig i felten. 

 Biavleren skal føre stadekort for hvert stade, hvor der er angivet dronningens nummer 
og afstamning. Ved hver inspektion af stadet skal der på kortet noteres: 

 om dronningen er set,  

 om der er yngel i stadet, når dronningen udskiftes med en ny dronning fra 
stambogen. 

 
Derved kan det dokumenteres, at der føres regelmæssigt tilsyn med bierne, og at der ikke er 
forekommet dronningeskift i løbet af støtteperioden. Det bør tilstræbes, at bierne i perioden 
fra 1. maj til 1. september tilses mindst hver 3. uge for at sikre, at dronningen fortsat er til 
stede. Går der længere tid mellem inspektion, bør dronningens identitet fastslås ved ko ntrol af 
mærke, og dronningens identitet skal konstateres ved et af de to næste eftersyn og senest 1. 
juni.       
 
Hvert år inden den 1. oktober skal du til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen fremsende kopi eller 
resumé af stambog for de bidronninger, hvor der er ansøgt om tilskud. Samtidig skal der til 
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen oplyses antal og placeringen af årets indvintrede familier med 
brune dronninger. 
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For at kunne opnå etableringstilskud skal der sammen med ansøgningen indsendes dokumen-
tation for indkøbte dronninger af brun bi fra Læsø.  

 
 

6. Yderligere betingelser for at opnå dyretilskud (dronnin-
getilskud) 
 

Biavlere der modtager tilskud, forpligter sig til efter anmodning og uden ber egning, at levere 
avlsmateriale til forskningsmæssig anvendelse, til Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, 
samt til andre forskningsinstitutioner efter anmodning fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Ud-
leveret avlsmateriale vil normalt bestå i tavlestykker af 10x10 cm med æg, pupper af dronnin-
ger og/eller droner, eller uparrede dronninger og/eller droner.  

 
 

7. Ansøgningsskema vedrørende dyretilskud (dronningetil-
skud) og etableringstilskud 
 

Du skal med din underskrift på ansøgningsskemaet bekræfte: 

 at de anførte dronninger stammer fra stambogsførte dronninger, der kan føres tilbage til en af 
de 123 udpegede dronninger fra 2007, eller er godkendt af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen iflg. 
§1, stk. 3 i bekendtgørelse om biavl på Læsø, 

 at dronningerne i hvert led er parret på et dertil godkendt parringsområde, jf. § 1, stk. 2 nr. 2 i 
bekendtgørelse om biavl på Læsø, 

 at du fortsat ejer de indvintrede dronninger anført på ansøgningsskemaet, når du ansøger om 
dyretilskud, 

 at du har etableret det godkendte parringsområde med et antal dronninger af underarten brun 
bi fra Læsø svarende til mindst antallet anført på ansøgningsskemaet, når du ansøger om 
etableringstilskud. 

 

Hvis du som modtager af tilskud senere ønsker at afvikle bierne, skal Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 

orienteres senest 1 måned før bierne afhændes. Købere, som ønsker at indgå i arbejdet med beva-

relse af brun bi fra Læsø skal gives forkøbsret. 

 

Ansøgningsskema sendes til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Ansøgningsfristen for dyretilskud til 

allerede eksisterende populationer er den 1. maj i bevillingsåret. Ansøgninger, der modtages efter 

denne dato, bliver ikke behandlet. 

 

Ansøgning om tilskud til etablering af en ny population indsendes sammen med dokumenta-

tion for indkøbte bidronninger senest den 1. oktober i bevillingsåret. 

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen træffer herefter afgørelse om ydelse af tilskud og tilskuddet fra styrel-

sen overføres direkte til din NEM-konto. 

 

  



 

 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen / Vejledning om tilskud til brun bi fra Læsø 7 

8. Tilskud til foreningsarbejde 
 

En avlsforening, som har indgået en samarbejdsaftale med det tidligere Genressourceudvalg, 
kan opnå tilskud til foreningsarbejde som beskæftiger sig med avlsarbejde angående brun bi 
fra Læsø. Foreningens formål skal understøtte bevarelsen og fremme udbredelse n af rene po-
pulationer af den brune bi fra Læsø til flest mulige avlere på flest mulige egnede lokaliteter.  
 
Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af, hvad der søges tilskud til og et budget.  
 
Der kan opnås tilskud til hel eller delvis dækning af honorarer, kørselsudgifter, materialeudgif-
ter blandt andet i forbindelse med 
Vurdering, selektion og registrering af dronninger.  
Overvågning af bestandsstrukturen. 
Kursusaktiviteter, herunder instruktionskurser for avlere om metoder i avl af brune bier fra 
Læsø, m.m. 
 
Ansøgning sendes til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (se adresse nederst på siden). Ansøg-
ningsfristen er den 1. maj i bevillingsåret. Ansøgninger der modtages efter denne dato be-
handles ikke. 

 
 

9. Lovgrundlag 
 

Bekendtgørelse nr. 1363 af 19. december 2012 om tilskud til bevaring af brun Læsøbi (oven-
for kaldet ”tilskudsbekendtgørelsen”).  
 
 

10. Adresser 
 

Spørgsmål til ansøgningsskemaet mm. kan rettes til:  
 
E-mail: bevaringsudvalget@lfst.dk  
 
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen  
Miljø og Biodiversitet 
Nyropsgade 30 
1780 København V 
Att. Bevaringsudvalget 

 
Tlf.nr. 45 26 37 60, Birgitte Lund

mailto:bevaringsudvalget@lfst.dk
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