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1. Formål med ordningen 

Formålet med EU’s biavlsprogram er at styrke bestanden af honningbier og forbedre betingelserne for 

produktion og afsætning af biavlsprodukter. 

 

Det samlede tilskudsbeløb til den enkelte medlemsstat fastsættes på baggrund af antallet af bistader i 

medlemsstaten. 

 

For at få del i EU’s tilskud, skal der udarbejdes et nationalt biavlsprogram. 50 % af tilskuddet stammer 

fra EU. De resterende 50 % finansieres af nationale midler. 

 

Det nationale biavlsprogram har en varighed af 3 år. Ansøgningsrunden dækker programperioden 

2013-2016 med start 1. september 2013. Projekterne skal være afsluttet senest den 31. august 2016. 

 

Projektåret løber fra 1. september til 31. august det følgende år. 

 

Det er en betingelse, at biavlsprogrammet udarbejdes i tæt samarbejde med de repræsentative 

erhvervsorganisationer indenfor biavl. NaturErhvervstyrelsen afholdt derfor den 8. november 2012 

møde med alle interessenter i biavlssektoren, hvori der deltog enkeltpersoner, organisationer herunder 

de repræsentative erhvervsorganisationer, offentlige forskningsinstitutioner og andre potentielle 

ansøgere til det nye nationale biavlsprogram. 

 

2. Hvem kan søge tilskud 

Alle. 

 

3. Hvad giver vi tilskud til 

Følgende projekter kan indgå i biavlsprogrammet, jf. EU’s regler: 

 Faglig bistand til biavlere og sammenslutninger af biavlere. 

 Bekæmpelse af varroatose. 

 Forenkling af flytningen af bistader. 

 Støtte til laboratorier, der arbejder med analyser af honningens fysisk-kemiske karakteristika. 

 Initiativer til støtte for genopbygningen af bibestandene i EU-lande. 

 Samarbejde med specialorganer om gennemførelse af programmer for anvendt forskning 

vedrørende biavl og biavlsprodukter. 

 

NaturErhvervstyrelsen vil prioritere de projekter, som i videst muligt omfang medvirker til at sikre en 

tilstrækkelig bestøvning af dyrkede afgrøder og vilde planter i alle dele af landet i by og på land 

samtidig med, at projekterne i øvrigt er på linje med fokusområderne i ”Fødevareministeriets strategi 

om understøttelse og udvikling af biavlen i Danmark ”. 

 

Projekter, der vedrører vilde bier og andre arter af bier end honningbier, vil ikke kunne komme i 

betragtning. 

 

4. Ansøgning og ansøgningsskema 

Ansøgning om deltagelse i biavlsprogrammet skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 

15. februar 2013. 
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Ansøgning skal indgives til: 

NaturErhvervstyrelsen 

Center for Projekttilskud 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

 

Eller pr. e-mail: Projekttilskud@naturerhverv.dk 

 

Skema til ansøgning om deltagelse i biavlsprogrammet og de øvrige skemaer/blanketter, der 

nævnes i denne vejledning, vil blive lagt ud på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside primo januar 

2013. 

 

Til at gennemgå ansøgningerne nedsætter NaturErhvervstyrelsen et internt bedømmelsesudvalg 

sammensat af medarbejdere fra flere enheder i styrelsen. I bedømmelsesudvalget indgår enheden 

Planter, som har særlig ekspertise på biområdet, og som varetager sekretariatsfunktion for Binævnet. 

Enheden Planter vil sikre den faglige vurdering af projektansøgningerne.  

 

For enkelte ansøgninger kan styrelsen have behov for at vende tilbage til ansøger for at indhente 

supplerende oplysninger. Disse oplysninger skal være styrelsen i hænde senest en uge efter 

henvendelsen fra styrelsen. 

 

Enhedschefen for Planter godkender de faglige indstillinger fra bedømmelsesudvalget. Herefter vil 

Center for Projekttilskud gennemgå de øvrige navnlig juridiske betingelser, der skal være opfyldt og 

træffe endelig afgørelse om de projekter, der skal indgå i biavlsprogrammet.  

 

Der vil ikke være opsat minimumsgrænser i forhold til de ansøgte beløb for de individuelle projekter, 

hvilket betyder, at såvel små som store projekter vil kunne komme i betragtning. 

 

5. Krav til ansøgning 

Det er væsentligt, at en ansøgning indeholder følgende: 

 Oplysning om hvorvidt eventuelle bigårde, der er del af projektet, er oprettet i det Centrale 

Bigårdsregister (CBR). 

 CV på projektlederen: Der skal være en projektleder, for at et projekt kan komme i 

betragtning. Der skal vedlægges et CV på projektlederen, der dokumenterer, at projektlederen 

har de rette forudsætninger for at kunne lede det aktuelle projekt. Ved samarbejdsprojekter 

skal der udpeges en fælles faglig projektleder. CV’et skal dokumentere projektlederens 

ledelseserfaring, hvis projektet vedrører flere tilskudsmodtagere. 

 Med ansøgningen skal der medfølge et budget. 

 Der skal medfølge en uddybende beskrivelse af formålet med projektet og hvorledes det kan 

fremme de mål, der er beskrevet i pkt. 3, i denne vejledning. Det skal af beskrivelsen klart 

fremgå, hvorledes projektet kan give merværdi.  

 Der skal endvidere medfølge en beskrivelse af materiale, metoder og udstyr, der indgår i 

projektet.  

 Der skal medfølge en kommunikationsplan i forhold til at demonstrere og formidle ny viden 

og budskaber om resultater opnået undervejs i projektperioden til relevante målgrupper, det vil 

sige til alle interessenter indenfor biavlsområdet. 

 

Projekter kan vare fra 1 til 3 projektår. Projekter skal være på minimum 1 projektår. Alle projekter 

skal dog uanset længde påbegyndes 1. september 2013. 

mailto:Projekttilskud@naturerhverv.dk
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6. Betingelser for tilskud 

Det er en forudsætning for at modtage tilskud, at EU-kommissionen godkender det ansøgte projekt 

som en del af Danmarks biavlsprogram. 

 

NaturErhvervstyrelsen fremsender biavlsprogrammet til godkendelse i EU-Kommissionen senest den 

15. april 2013, hvorefter EU-Kommissionen tager stilling til de ansøgte projekter samt fastlægger det 

maksimale tilskudsbeløb for de enkelte projektår. EU-Kommissionen forventes at give meddelelse om 

tilskud i juni måned 2013. 

 

Når EU-Kommissionen har godkendt et eller flere af de ansøgte projekter, vil ansøgerne modtage et 

tilsagn om tilskud fra NaturErhvervstyrelsen for den projektperiode, som fremgår af tilsagnet. 

 

Der ydes ikke tilskud til udgifter, som ligger forud for det første projektår (tidligst 1. september 2013), 

eller efter sidste projektårs udløb (senest 31. august 2016). 

 

Tilskuddets endelige størrelse afhænger af det budget, EU-Kommissionen fastsætter i forbindelse med 

godkendelsen af biavlsprogrammet. Der fastsættes et tilskudsbeløb i euro til hvert enkelt projekt. 

Tilskud fra NaturErhvervstyrelsen er skattepligtigt. NaturErhvervstyrelsen indberetter udbetalte 

tilskud til SKAT. 

 

Tilsagnet og det anførte beløb for de enkelte projektår udgør de maksimale tilskudsbeløb og reguleres 

ikke for generelle løn- og prisstigninger. 

 

Tilskudsmodtager skal for hvert tilsagn oprette en særskilt konto/aktivitet for projektet med baggrund i 

tilskudsmodtagerens normale bogføring, hvor alle de transaktioner, der hører til tilsagnet, skal 

registreres. 

 

Tilsagnet skal accepteres af ansøger senest 4 uger fra tilsagnets datering. 

 

Projektet kan iværksættes, når tilsagnets betingelser er accepteret af ansøger. 

 

7. Projektets gennemførelse  

Projektet skal gennemføres i henhold til projektbeskrivelsen i ansøgningen og det godkendte budget i 

tilsagnet. 

 

Eventuelle udgifter afholdt før datoen for godkendt projektstart kan ikke medtages på 

omkostningsopgørelsen. 

 

Projektåret løber fra 1. september til 31. august det følgende år. Foranstaltninger i et projektår skal 

være gennemført senest den 31. august. 

 

Projektlederen er over for NaturErhvervstyrelsen ansvarlig for, at projektet fagligt gennemføres i 

overensstemmelse med de betingelser, som er fastsat for tilsagnet.  

 

Tilskudsmodtager har det økonomiske ansvar for projektet. Ved samarbejdsprojekter, hvori flere 

tilskudsmodtagere deltager, er den enkelte tilskudsmodtager økonomisk ansvarlig for den del af det 

samlede projekt, som han modtager tilsagn og tilskud til. 
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8. Ændringer af projektet 

Hvis forudsætningerne for gennemførelse af projektet ændres væsentligt i forhold til det, der blev 

oplyst på ansøgningstidspunktet, skal NaturErhvervstyrelsen straks underrettes skriftligt om det. 

 

Hvis projektet forsinkes eller opgives, eller projektplanen ændres væsentligt, skal 

NaturErhvervstyrelsen straks underrettes om det skriftligt. 

 

Underretning kan ske pr. post eller pr. e-mail. Se adresser i afsnit 4. 

 

Ansøger kan løbende indsende anmodning om ændringer til projektet eller budgettet til 

NaturErhvervstyrelsen. 

 

Anmodningen skal dog være modtaget senest den 15. juni i det projektår, ændringen vedrører. 

NaturErhvervstyrelsen sender efterfølgende ændringsanmodningen med vores kommentarer til 

Kommissionen. 

 

Ændringen kan tidligst træde i kraft den 1. dag i den 2. måned efter at NaturErhvervstyrelsen har sendt 

anmodningen til Kommissionen. NaturErhvervstyrelsen meddeler Kommissionens svar til ansøgeren. 

 

Ændringsanmodning kan fremsendes pr. post eller pr. e-mail. Se adresser i afsnit 4 

 

9. Projektets afslutning 

9.1 Udarbejdelse af slutrapport 
Efter projektets afslutning skal der indsendes en rapport til NaturErhvervstyrelsen over de 

gennemførte aktiviteter. 

 

Rapporten skal indeholde en kort beskrivelse af projektets forløb og resultater samt en vurdering heraf 

i forhold til de opstillede mål. 

 

Hvis der i øvrigt har været bevilget andre offentlige eller private midler til gennemførelse af projektet, 

skal dette anføres i rapporten. 

 

Projektlederen er forpligtet til at sende supplerende oplysninger og uddybende redegørelser, hvis 

NaturErhvervstyrelsen anmoder om det. 

 

Slutrapporten skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 1. december i det år, hvor projektet 

afsluttes. En kopi af slutrapporten skal sendes til Binævnets sekretariat: 

 

NaturErhvervstyrelsen 

Planter 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

 

Eller pr. e-mail: planter@naturerhverv.dk 

9.2 Anvendelse af tilskud 
Tilskuddet skal anvendes i overensstemmelse med tilsagnet og det godkendte budget. 

 

mailto:planter@naturerhverv.dk
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Hvis tilskuddet anvendes til anskaffelse af nødvendigt udstyr, beregnes der brugtværdi, der svarer til 

eller er lig med den nedskrevne værdi ved projektafslutning. Brugtværdien fastsættes som en 

procentsats efter afskrivningslovens regler. 

 

Brugtværdien skal fratrækkes i omkostningsopgørelsen i takt med, at der afholdes udgifter til de 

nævnte udgiftsposter. 

Der kan indregnes udgifter til rejser i forbindelse med projektet, hvis dette indgår i det godkendte 

budget. Omkostninger kan vedrøre udgifter til rejser med bil, tog, bus, fly samt hotel, time- og 

dagpenge. De kan som hovedregel kun omfatte projektleder og øvrige projektdeltagere. 

 

Ved valg af transportmiddel og rejseklasse skal der lægges vægt på, hvad der i den konkrete situation 

er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for projektet. Statens billigste takster benyttes på alle 

omkostningstyper. Statens takster kan findes på Personalestyrelsens hjemmeside. Der udbetales time- 

og dagpenge på alle rejser uafhængig af rejsernes varighed. Time- og dagpenge skal dække 

merudgifter til måltider og små fornødenheder samt transport på bestemmelsesstedet (bus, taxi m.v.) 

Se dog ovenfor for transport til bestemmelsesstedet. Dagpenge udbetales for hver 24 timer 

tjenesterejsen varer. Derudover udbetales timepenge pr. påbegyndt time. Se satserne nedenfor. 

 

Der anvendes samme dagpengesats og timepengesats (DK-satserne) for rejser både i Danmark og 

udlandet. Hvis medarbejderen får gratis måltider i forbindelse med tjenesterejsen, reduceres time- 

dagpengene med et beløb svarende til 15 % af det fulde dagpengebeløb for morgenmad, 30 % for 

frokost og 30 % for middagsmad. Hvis samtlige 3 hovedmåltider er gratis, udbetales der således time- 

dagpenge på de resterende 25 % til dækning af småfornødenheder m.v. 

 

Det skal bemærkes, at der ikke ydes tilskud til offentlige institutioners indirekte fællesomkostninger 

(overhead). 

 

For alle udgifter gælder, at på udbetalingstidspunktet skal udgiften være dokumenteret ved faktura, 

kvittering eller lignende. For eksterne konsulentydelser og for internt ansatte i projektet gælder det 

endvidere, at der skal kunne redegøres detaljeret for aktiviteter, timepris og timeantal, i form af enten 

konsulentkontrakter eller time- og aktivitetsopgørelser. For rejseudgifter skal det fremgå, hvilken 

forbindelse rejsen havde til projektet, dokumenteret ved for eksempel mødereferat med angivelse af 

deltagere. 

9.3 Der ydes ikke tilskud til følgende udgifter 
(listen er ikke udtømmende) 
 

1. Finansierings- og pengeinstitutomkostninger. 

2. Udgifter hvortil der ydes offentlig støtte, eller støtte i medfør af anden lovgivning, bortset fra 

garantier, kaution og lignende der ydes af andre offentlige myndigheder. 

3. Løbende driftsudgifter. 

4. Udgifter til oplæring af personale.  

5. Gaver. 

6. Udgifter til moms, med mindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver.  

7. Udgifter til opførelse og ombygning af bygninger.  

8. Udgifter til oplæring af personale. 

9.4 Kontrol 
NaturErhvervstyrelsen kontrollerer, om de godkendte projekter er gennemført i overensstemmelse 

med projektbeskrivelsen i ansøgningen og det godkendte budget i tilsagnet. Kontrollen kan ske hos 



VEJLEDNING OM BIAVLSPROGRAMMAET FOR PERIODEN 2013-2016/JANUAR 2013 

 

9 

ansøger eller på det sted, hvor projektet gennemføres. Ansøger eller projektleder har pligt til at hjælpe 

med kontrollens gennemførelse. 

 

Tilskudsmodtagere er forpligtet til at opbevare regnskabsmateriale i mindst 5 år efter projektets 

afslutning. 

 

NaturErhvervstyrelsen kan kræve tilskuddet helt eller delvist tilbagebetalt hvis: 

 Projektet ikke er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen. 

 Projektet er gennemført med ændringer uden forudgående accept fra NaturErhvervstyrelsen. 

 Tilskudsmodtager ikke yder hjælp og vejledning i forbindelse med fysisk kontrol. 

 Tilskudsmodtager ikke udleverer eller indsender regnskabsmateriale m.m. 

 Betingelserne for tilskud i øvrigt ikke er overholdt, herunder ved manglende afrapportering. 

 

Ved opgørelse af tilbagebetalingskravet vil der blive krævet renter. Rentetillægget, der beregnes fra 

forfaldsdag til tilbagebetaling, sker med den i renteloven fastsatte referencesats med tillæg. 

Rentetillægget udgør mindst 50 kr. 

 

10. Muligheder for at klage 

Ansøgere kan klage over NaturErhvervstyrelsen afgørelser om projektansøgninger. Klagen skal sendes 

til Fødevareministeriets Klagecenter senest 4 uger fra den dag, ansøgeren modtog afgørelsen fra 

NaturErhvervstyrelsen. Klagen skal sendes til: 

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

Fødevareministeriets Klagecenter 

c/o NaturErhvervstyrelsen 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

 

Klagen skal være modtaget hos NaturErhvervstyrelsen inden fristens udløb. Modtages klagen for sent, 

vil den ikke blive behandlet, med mindre der foreligger særlige grunde, som kan undskylde 

fristoverskridelsen. 

 

NaturErhvervstyrelsen sender herefter klagen sammen med vores kommentarer til 

Fødevareministeriets Klagecenter, som træffer afgørelse i sagen. 

 

11. Udbetaling af tilskud og faglig 

statusrapportering 

Anmodning om udbetaling skal indgives til NaturErhvervstyrelsen på en særlig blanket. Blanketten 

findes på vores hjemmeside. Se afsnit 4. 

 

Anmodning om udbetaling kan indsendes pr. post til adressen: 

NaturErhvervstyrelsen 

Center for Projektilskud 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

 

Eller pr. e-mail: Projekttilskud@naturerhverv.dk 

 

mailto:Projekttilskud@naturerhverv.dk
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Tilskuddet udbetales til modtagerens nem-konto. 

11.1 Årlig udbetaling 
Tilskuddet kan udbetales årligt. Anmodning om udbetaling af det årlige tilskud skal være modtaget i 

NaturErhvervstyrelsen senest den 15. august efter det pågældende projektår. 

 

De tilskudsberettigede udgifter skal være afholdt i perioden 1. september til 31. august og betalt senest 

31. august i det følgende projektår. 

 

Anmodningen skal ledsages af en statusrapport og revisorattest, jf. afsnit 11.2. 

11.2 Faglig statusrapport 
Den faglige statusrapport skal beskrive den foreløbige status for gennemførelsen af projektet. 

 

Blanket til udfærdigelse af statusrapport findes på vores hjemmeside. Se afsnit 2. 

 

Statusrapporten skal være vedlagt et regnskab samt revisorattest. Attesten kan for offentlige 

institutioner erstattes af en særlig erklæring underskrevet af den økonomiansvarlige på institutionen. 

 

Erklæringen kan findes på vores hjemmeside. Se afsnit 4. 

 

12. Lovgrundlag 

Vejledningen er udarbejdet på grundlag af følgende nationale forskrifter og EU-forordninger: 

Bekendtgørelse af lov om biavl – Lovbekendtgørelse nummer 197 af 12. marts 2009. 

 

Cirkulære om forretningsorden for Binævnet – Cirkulære nummer 9855 af 28. oktober 2009. 

 

Fødevareministeriets strategi om understøttelse og udvikling af biavlen i Danmark 2009-2013. 

 

Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for 

landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter 

(fusionsmarkedsordningen) – Afdeling VI (artikel 105 til 110). 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 917/2004 af 29. april 2004 om gennemførelsesbestemmelser til 

Rådets forordning (EF) nr. 797/2004 om foranstaltninger for biavl. 

 

De nævnte EU-forordninger skal sammenholdes med forordninger, der ændrer/supplerer de 

oprindelige forordninger. 
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