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Pkt. 1. Vurdering af de resultater, der er opnået under gennemførelsen af 
biavlsprogram 2014-16 
 

1.  Erhvervsbiavlerne – Rådgivning og udvikling af professionel biavl 
 
Formål: Mere professionel biavl 
Der er fra 2014-15 gennemført tre individuelt tilrettelagte rådgivningsforløb med fokus på hhv. 
økonomi, markedsføring og bygningsindretning og afholdt tre faglige vidensmøder med fokus på 
erhvervsbiavl som familievirksomhed, demonstration af løfte- og transportudstyr samt indretning 
af erhvervsbygning til erhvervsbiavl. I første projektår blev der tilrettelagt et vidensmøde om 
driftsledelse, som af tidsmæssige årsager endnu ikke af afholdt. Desuden blev der tilrettelagt et 
vidensmøde om seniorerhvervsbiavl, som blev aflyst umiddelbart før afholdelse pga. for få 
tilmeldinger. Vidensmøderne har generelt medvirket til en række nye faglige kontakter og 
samarbejdsrelationer mellem erhvervsbiavlere.   
 
Der er undervejs i projektet fremkommet forslag til nye rådgivningsemner såsom udarbejdelse af 
ny forretningsplan, byggeri (nyt eller ombygning), investering i teknologi samt økonomistyring. 
 
Vurdering af projektet: Tilbagemeldingerne på de gennemførte rådgivningsforløb og vidensmøder 
i førtste projektår har generelt været positive. Dog var sæsonen 2015 meget vanskelig for de fleste 
erhvervsbiavlere grundet dårligt vejr. Dette har medvirket til, at der henover sommeren 2015 ikke 
har været interesse for nye og flere rådgivningsforløb og vidensmøder. Det vil derfor være 
hensigtsmæssigt, at sådanne aktiviteter fremover foregår uden for biavlssæsonen, så flere biavlere 
har mulighed for at deltage. Desuden bør mulighederne for vidensmøder og rådgivningsforløb 
markedsføres grundigt over for målgruppen.  
 

 
2. Aarhus Universitet – Strategier for bekæmpelse af varroatose i danske honningbier 
 
Formål: Bekæmpelse af varroamider med myresyre – især mhp. en verificering af effektiviteten af 
myresyrebehandlinger. Dvs. belyse virkningen af forskellige doser af myresyre på bier og mider, og 
undersøge om der findes en koncentration, hvor mider skades dødeligt, men hvor bierne undgår 
fysiologiske skader med en dødelig udgang.  
 
De første forsøg med myresyrebehandling over for varroamideinficerede honningbier kom i værk i 
begyndelsen af juli 2014. Bierne havde en infestitation af ca. 10 mider pr. bi og blev i første 
forsøgsrunde eksponeret for koncentrationer af myresyre på 0, 50, 75, 100 og 120 ppm. Udfaldet 
af de indledende forsøg har med stor tydelighed vist, at høje koncentrationer (>75 ppm) slår både 
bier og mider ihjel. Resultaterne peger på, at koncentrationen af myresyre bør være omkring 50 
ppm – herved dræbes eller generes flest mulige varroamider, uden at bierne lider synlig overlast.  
 
I efteråret 2014 fortsatte de samme eksponeringsforsøg, men med ændring af temperaturer og 
eksponeringstid. Resultaterne viste bl.a., at bierne bedst overlever virkningen af myresyre ved en 
temperatur på 30 oC, mens effekten på miderne er klart bedst ved 34 oC.  
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I den sidste projektperiode (fra 1. sept. 2015) vil der blive gennemført en testrække ved den 
normale temperatur i et bistade, men med variation i luftfugtigheden fra ca. 30 pct. til ca. 90 pct. 
Dette vil bidrage til forståelse af, om den i Danmark ofte høje luftfugtighed kan være en 
medvirkende årsag til behandlingssvigt. Ved at øge luftfugtigheden i luften, der strømmer gennem 
forsøgskammeret, forventes, at påvirkningen af bier og mider ændres betydeligt. 
 
Vurdering af projektet: Det vurderes, at der gennem projektet er opnået nogle væsentlige 
resultater, som det er relevant at gå videre med.  
 

 
3. Aarhus Universitet – Forædling af virustolerance hos honningbier 
 
Formål: At forbedre de danske honningbiers tolerance over for varroamiden og de 
virussygdomme, som varroamiden overfører.   
 
Der er i oktober 2013 indsamlet 346 biprøver fra 10 danske dronningeavlere. Årstiden taget i 
betragtning er der ikke fundet mange bier med virus (ABPV, KBV samt IAPV). Dette er et klart tegn 
på, at bierne er behandlet med rettidig omhu imod varroamiden. Det virus, der er fundet mest af, 
er sækyngel (SBV), dog i under 10 pct. af prøverne. Det blev overvejet at koncentrere det videre 
projekt til sækyngel, hvilket dronningeavlerne dog ikke synes, var nogen god idé, da dette virus er 
et minimalt problem i deres avlsfamilier. I stedet blev det besluttet efter september 2014 at 
fokusere projektet på at u dersøge betyd i ge  af virusse  ’defor  vi gevirus’, so  det er 
konstateret er til stede i den danske population af bier hos dronningeavlerne.  
 
Ved et kursus i aug. 2014 var der en konsulent til stede fra Norges birøkterlag, som fortalte om det 
norske avlsarbejde og deres fokus på uddannelse i afprøvning og avlsarbejde. I Norge har man 
valgt at bruge BeeBreed.eu til indsamling af avlsdata, mens man i Danmark savner et system til at 
sammenligne de forskellige avleres bigårde på en måde, der er repræsentativ.  Der er på 
opfordring af de danske avlere taget kontakt til den norske konsulent vedr. oprettelse af en kode 
for danske dronninger i BeeBreed.eu, således at dette værktøj kan anvendes i dansk dronningeavl.  
 
Vurdering af projektet: Set fra et avlsmæssigt synspunkt var resultatet i første del af projektet ikke 
brugbart. Stort set alle danske dronningeavlere havde helt overvældende sunde bier i deres 
avlspopulation, og der var derfor ikke grundlag for at udvælge eller fravælge bifamilier til videre 
avl på grundlag af resultatet.  Det vurderes som positivt, at de danske dronningeavlere nu får 
adgang til BeeBreed.eu og på den måde får mulighed for at sammenligne avlsdata.  
 

 
4. Ellum Biavl – Flytning af bistader med duftstofbehandling 
 
Formål: At undersøge virkningen af duftstofbehandling (med feromon) på flytningen af bistader, 
idet feromon forudsættes at øge mængden af pollen til bestøvning.  
 
Der er i forbindelse med dataindsamling opnået indikationer på, hvordan feromon virker i 
forbindelse med flytning af bier.  Konklusionen på første projekttår (2013-14) har været, at bierne 
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skal have feromonbehandlingen meget tidligere end de ti dage, som foreslås i vejledningen til 
produktet. Således havde de bifamilier, der havde fået feromonbehandling, større beholdning af 
pollen end dem uden feromon, da de blev flyttet tilbage til deres oprindelige plads. Derimod var 
der ikke den store forskel at se på de behandlede og de ubehandlede ved flytningen, inden de kom 
ud til rapsmarkerne, hvor der skulle have været en effekt.  
 
I forbindelse med 2. projektår (2014-15) har det tydeligt vist sig, at bifamilierne lader sig påvirke af 
feromon, idet de familier, der har fået feromon, har mere pollen og yngel ved eftersyn. 
Behandlingen har dog ikke umiddelbart nogen positiv betydning for honningudbyttet.  
 
Der har i løbet af de to første projekttår vist sig en uheldig tendens til, at de bifamilier, der har fået 
feromonbehandling, skifter dronninger, imens de er på rapsbestøvning.  Dette undersøges 
nærmere i den afsluttende del af projektet.  
 
Vurdering af projektet: Projektlederen giver udtryk for tilfredshed med den måde, projektet har 
kørt på i de to første projekttår, og det vurderes, at der er opnået nogle interessante resultater, 
som det er relevant at gå videre med.   
 

5. Danmarks Biavlerforening – Økologisk varroa-bekæmpelse i Danmark  
Formål: Formålet er, at danske biavlere opdateres på nyeste viden inden for økologisk varroa-
bekæmpelse. Nyudviklinger inden for bekæmpelsen, en kraftig medlemsfremgang og 
medlemsudskiftning kræver, at der sættes fokus på bekæmpelsesstrategien, således at alle 
biavlere bliver klædt fagligt på til at bekæmpe varroa med de økologiske bekæmpelsesmetoder.  
 
Der er igangsat en række forsøg hos forskellige biavlere og biavlsforeninger. Således er der bl.a.: 

 
- Gennemført sammenlignende undersøgelser af flormelismetoden og nedfaldsmetoden  

hos 19 biavlere til vurdering af antal mider i en bifamilie. Der har ift. de gennemførte 
moniteringsundersøgelser vist sig både fordele og ulemper. Metoden er behæftet med stor 
usikkerhed, fordi antallet af bier kan variere meget. Til gengæld giver den et hurtigt svar på 
midebelastningen, fordi flormelisbehandlingen får langt de fleste mider til at slippe. Der 
viste sig dog ret stor uoverensstemmelse mellem midenedfald og flormelistælling. 
  

- Afprøvet metoder med fratagning af yngel i ti bigårde, hvor der er lavet drone-
yngelfratagning. Der kan ikke på nuværende tidspunkt i projektet konkluderes noget 
endeligt om, hvilken betydning yngelfratagningen har for varroamiderne senere på 
sæsonen (undersøges nærmere i sidste del af projektet). 
 

- Foretaget sammenlignelige afprøvninger af forskellige økologiske metoder til bekæmpelse 
af varroamider. Der har ikke efter de første forsøg kunnet drages klare konklusioner, men 
der er draget vigtige erfaringer, som har betydning for næste serie af forsøg. 

 
Endvidere er der produceret en ny varroa-hjemmeside, som skal samle alt materiale om 
varroamider, biologi, forebyggelse og bekæmpelse mv. Herudover skal hjemmesiden indeholde et 
e-learningprogram, der kan anvendes af alle, med det formål at lære mere om varroamider.  
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Vurdering af projektet: Der har ikke på baggrund af de gennemførte forskningsprojekter kunnet 
drages klare konklusioner, men det vurderes, at der undervejs i projekterne er opnået nyttig viden 
og erfaring, som der kan arbejdes videre med. Den ny varroa-hjemmeside vurderes som et rigtig 
positiv initiativ, der er blevet vel modtaget af biavlerne.  
 
6. Danmarks Biavlerforening – Observationsbigårde og kortlægning af vintertab i 
samarbejde med det internationale netværk COLOSS 
Formål: For ålet ed projektet er at fortsætte og udbygge DBF’s observatio sbigårde, der har 
stor betydning for indsamling af data og viden af betydning for forskning, rådgivning og den 
praktiske biavler. Nedenfor følger en beskrivelse af udvalgte aktiviteter under projektet.  
 
Der er lavet aftale med 10 observationsbigårde1, hvori de forpligter sig til at holde og passe et 
antal bifamilier i bigården, og til at passe en opstillet stadevægt. Der er indkøbt og opstillet nye 
stadevægte, som er fordelt over hele Danmark, og der er udviklet et elektronisk 
stadekortsprogram, som gør det muligt for biavlerne at udarbejde deres notater omkring arbejdet 
i bigården elektronisk i stedet for på de gamle papirstadekort. Som led heri er der opbygget en 
prototype på et stadekortsprogram, som er under afprøvning af udvalgte biavlere.  
 
På hver af de ti observationsbigårde er der etableret et såkaldt reinvasionsstade. Reinvasion er 
meget centralt ift. hele problematikken omkring at håndtere varroamider. Problemet er, at selvom 
bifamilierne behandles omhyggeligt mod varroa efter honninghøsten, kan det ikke undgås, at 
bierne vil bringe nye mider ind i boet fra andre omkringliggende bifamilier. Det er vigtigt at få 
mere information om omfanget af reinvasion under danske forhold.  
 
Endvidere er der gennemført COLOSS spørgeskemaundersøgelser af vintertab i Danmark og 
Europa. Resultaterne er publiceret i Tidsskrift for Biavl. I 2015 er der endvidere gennemført en 
pilotundersøgelse af sommertabet, som dog for danske biavleres vedkommende viste, at dette tab 
var ret begrænset (3,2 pct.). 
 
Herudover er der startet et arbejde med at tilpasse en eksisterende østrigsk hjemmeside, som på 
pædagogisk vis gør det muligt for biavlere og andre interesserede at få vist resultatet af 
vintertabsundersøgelserne, herunder de danske resultater. Hjemmesiden vurderes at kunne gøre 
resultaterne mere relevante for almindelige biavlere.  

  
Endelig er der fremstillet en CD mv. med information om varroabekæmpelse, som er udsendt til 
alle nye medlemmer.  
 
Vurdering af projektet: Det vurderes, at der gennem projektet er opnået nogle væsentlige 
resultater i forhold til at muliggøre indsamling af data og viden af betydning for forskning og 
rådgivning samt biavlernes hverdag, herunder viden om bekæmpelse af varroamider. Endvidere er 
der frembragt nyttige data vedr. omfanget af vintertab og igangsat formidling af vintertabets 
betydning for den praktiske biavl. 

                                                           
1 Med aftalen bekræfter observationsbigårdene, at de er registreret i Det Centrale Bigårdsregister.  
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Der findes ikke i Danmark et samlet register, hvorfra vi kan trække antallet af bista-
der. Det er under implementering, men endnu er tilslutningen alt for lav til, at vi kan 
bruge det til et endeligt opgjort resultat. Mere end 2.300 biavlere er tilmeldt Det Cen-
trale Bigårdsregister, men vi antager, at der er mere end 7.000 danske biavlere. Vi 
ved, at flere end 5.600 biavlere er medlem hos den største biavlerforening, Danmarks 
biavlerforening, og flere end 450 er hos Danske Biavleres Landsforening. Et stort an-
tal af de biavlere, der er tilmeldt Det Centrale Bigårdsregister, har valgt kun at regi-
strere deres bigård, men ikke antallet af bistader. Derfor er vi nødt til at lægge et skøn 
til grund for antallet af bistader i Danmark. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af den nye strategi for biavl gennemførte Aarhus Uni-
versitet i 2014 en spørgeskemaundersøgelse blandt danske biavlere. Knap tusinde bi-
avlere valgte at besvare spørgsmålene. Det er dog værd at bemærke, at nye biavlere 
var overrepræsenterede; de ældre og mere erfarne biavlere har ikke ønsket at deltage 
i samme omfang.  
 
De modtagne svar er lagt til grund for denne vurdering af det samlede antal bistader. 
De biavlere, der valgte at besvare spørgeskemaet, havde i gennemsnit 18,5 bistader. 
En simpel multiplikation af 7.000 med 18,5 vil give 129.500 bistader. En opgørelse af 
resultaterne viser tydeligt, at ældre biavlere har flere bier end yngre, og vi vurderer 
derfor forsigtigt, at der i Danmark findes 150.000 bistader. Det svarer til, at vi anta-
ger, at den gennemsnitlige biavler har 21,5 bistader i stedet for 18,5 ved et fastlåst an-
tal på 7.000 biavlere. Det er sandsynligt, at begge tal er skønnet for lavt. Hvis vi opju-
sterer både 18,5 bistader pr. biavler og 7.000 biavlere, er der flere end 150.000 bista-
der. 
 
Der findes over 7.000 aktive biavlere, heraf har mere end 300 over 150 bistader og 
må betegnes som erhvervsbiavlere. Det vil sige, at denne gruppe af biavlere forvalter 
mere end 60.000 bistader. De to store landsdækkende biavlerforeninger har mere 
end 6.000 medlemmer tilsammen. Det skønnes, at den årlige honningproduktion i 
2014 var på 2.400.000 kg, mens der i 2015 kun blev produceret 1.900.000 kg hon-
ning.  
 
Prisrammen for blomsterhonning er 70 kr./kg på produktionsstedet og 30 kr./kg ved 
en grossalg i stor emballage. Det forventede honningudbytte er på 20 kg pr. år pr. bi-
stade brugt til honningproduktion. Produktionsprisen er på 15 kr./kg i faste udgifter 
og 1 kr./kg i variable udgifter. 
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Pkt. 4. Vurdering af biavlssektorens behov i medlemsstaten 

Der vil nedenfor blive redegjort for den danske biavlssektors behov på baggrund af den danske 

biavlsstrategi 2016 – 2019 og evalueringen af det danske biavlsprogram 2014-16. Strukturen vil 

følge de otte foranstaltninger, der er oplistet i EU-forordning 1308/2006, art. 55, stk. 4. 

 

Formålet med den danske biavlsstrategi 2016-19 er at være med til at fremtidssikre dansk biavl og 

bestøvning gennem fortsat at vedligeholde sunde danske bier og arbejde for, at der er et 

fødegrundlag til bierne i landbrugs- og kulturlandskabet. For at sikre sunde bier i Danmark er det 

vigtigt, at biavlerne fortsat bliver uddannet. Der skal være plads til både små og store biavlere, og 

der skal tages hånd om fremtidens generation af biavlere ved at inddrage børn og unge og fremme 

forståelsen for bierne og deres bidrag til bestøvning og samfundsøkonomien. Endvidere er der 

behov for styrket uddannelse, forskning og internationalt samarbejde inden for biavl samt en øget 

produktion og afsætning af biavlsprodukter. Den danske biavlsstrategi 2016-19 er udarbejdet i 

samarbejde med det danske Binævn, herunder de fem biavlsorganisationer, og på baggrund af 

input fra en bred kreds af interessenter inden for biområdet, både erhvervs- og fritidsbiavlere, 

jordbrugere, naturforvaltere, forskere og myndighedspersoner.  

 

Ad a.  Faglig bistand til biavlere og biavlerorganisationer 

Den danske biavlssektor er under stærkt pres og oplever hård konkurrence fra udlandet. Derfor er 

der behov for, at sektoren i højere grad bliver rustet til at klare sig i den internationale 

konkurrence, bl.a. gennem kontinuerlig kompetenceudvikling.  

Således er der i den danske biavlsstrategi 2016-19 identificeret et behov for kontinuerlig udvikling 

af undervisningstilbud, herunder undervisning af begynderbiavlere i de lokale biavlsforeninger, 

videreudvikli g af ’basiskursus i biavl’ samt inddragelse af børn og unge i forhold til at fremme 

forståelsen for biavl og biernes betydning for bestøvning.  

I henhold til evalueringen af det danske biavlsprogram 2014-16 er der identificeret et fortsat 

behov for rådgivning og uddannelse af biavlere. Dels med fokus på hidtidige emner som økonomi, 

markedsføring, bygningsindretning, mv. Dels med fokus på nye emner som udarbejdelse af 

forretningsplan, investering i teknologi, økonomistyring mv. Et OBS-punkt i den forbindelse er, at 

kurserne så vidt muligt bør ligge uden for biavlssæsonen, og at de skal markedsføres effektivt over 

for målgruppen, mhp. at sikre bred deltagelse. 

Konklusion ift. biavlsprogram 2017-19: Der er således tale om et bredt behov for 

kompetenceudvikling i form af kurser, rådgivning og vidensmøder med fokus på emner som 

økonomi/økonomistyring, markedsføring, bygningsindretning, udarbejdelse af forretningsplan, 

investering i teknologi mv. Endvidere er der behov for at inddrage børn og unge i biavlen, således 

at de får forståelse for biernes betydning for bestøvning og biavlens bidrag til 

samfundsøkonomien.  
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Ad b.  Bekæmpelse af skadegørere og bisygdomme, særlig varroasyge 

Skadegørere og bisygdomme – særligt varroa – er fortsat et problem inden for dansk biavl. I den 

danske biavlsstrategi 2016-19 lægges således vægt på at sikre sunde bier ved at fortsætte 

forskningsindsatsen over for bekæmpelse af varroatose og sikre et effektivt beredskab ved 

introduktion af nye, meldepligtige biskadegørere til Danmark. 

I det danske biavlsprogram 2014-16 indgik nogle interessante projekter i forhold til bekæmpelsen 

af varroatose. Samtidig er der produceret en ny varroa-hjemmeside og en CD med information om 

varroabekæmpelse, der er sendt ud til biavlerne.  

 

Konklusion ift. biavlsprogram 2017-19: Der kan således i det danske biavlsprogram 2017-19 bygges 

videre på resultaterne af projekterne i programmet 2014-16, ligesom der generelt kan være behov 

for at fortsætte forskningsindsatsen over for bekæmpelse af varroa. Det er vigtigt, at der 

kontinuerligt sker en videreudvikling af dronningeavlen for fortsat at kunne sikre sunde bier i 

dansk biavl. 

 

Ad c.  Rationalisering af flytning af bistader 

Effektiv flytning af bistader er en væsentlig forudsætning for at opnå så stor en bestøvning som 

muligt og dermed vedligeholde eller øge bibestandene.  

  

I det tidligere program 2014-16 indgik et projekt med fokus på flytning af bistader med 

duftstofbehandling (feromon), som viste, at bifamilier, der har fået feromon, har mere pollen og 

yngel ved eftersyn. I den danske biavlsstrategi 2016-19 er der ligeledes fokus på optimering af 

bestøvningsprocesser. Således er der i strategien identificeret et behov for at forbedre 

kommunikationen mellem biavlerne og jordbrugserhvervene og få udviklet et ”bi-dati gsite” (e  
bestøvningsportal), sådan at jordbrugere i højere grad kan komme i kontakt med en biavler og fx 

få oplysninger om, hvor hans bistader befinder sig, og hvordan de effektivt kan flyttes til 

jordbrugerens marker.  

 

Konklusion ift. biavlsprogram 2017-19: Der er således behov for videreudvikling af et bi-datingsite 

(en bestøvningsportal), der skal formidle kontakten mellem biavlere og jordbrug mhp. at opnå 

effektiv flytning af bistader og bestøvning.  

 

Ad d.  Foranstaltninger til støtte for laboratorier, der analyserer biavlsprodukter mhp. at hjælpe 

biavlere med at markedsføre og øge værdien af deres produkter 

Analyse af biavlsprodukter mhp. at øge værdien og forbedre markedsføringen af produkterne har 

ikke været et af fokusområderne under det danske biavlsprogram 2014-16. Men erfaringen fra 

den danske biavlssektor viser, at sektoren i høj grad har udfordringer i forhold til produktudvikling, 

afsætning af produkterne og det økonomiske afkast.  

I den danske biavlsstrategi 2016-19 er således identificeret et behov for konceptudvikling i forhold 

til lokalt produceret honning og behov for unikke produkter samt mangfoldighed i sortimentet. 
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Konklusion ift. biavlsprogram 2017-19: Det vil således være oplagt med projekter under det nye 

biavlsprogram 2017-19, der fokuserer på netop konceptudvikling, afsætning og markedsføring af 

produkter samt i den forbindelse, optimering af det økonomiske afkast.  

 

Ad e. Foranstaltninger til støtte for genoprettelse af bibestandene i EU 

Der har ikke under det danske biavlsprogram 2014-16 været gennemført projekter, som knytter 

sig til fora stalt i ge  ’Genoprettelse af bibestandene’, o  e d både varroabekæ pelse og 
effektiv flytning af bistader har betydning herfor.    I den danske biavlsstrategi 2016-19 er der et 

stort fokus på at sikre fødegrundlaget for de danske bier og forbedre kommunikationen mellem 

jordbrugere og biavlere, da bierne henter deres føde i en række jordbrugsafgrøder og bruger 

naturen som understøttende ressource.  

Konklusion ift. biavlsprogram 2017-19: Der kan således med fordel udarbejdes 

informationsmateriale målrettet landbruget og forvaltere af offentlige arealer om biernes 

betydning som bestøvere og mulighederne for at forbedre biernes fødegrundlag i landbrugs- og 

kulturlandskabet. Det er her en forudsætning, at projekterne ikke også tildeles støtte via 

Landdistriktsprogrammet.  

 

Ad f. Samarbejde med specialorganer om gennemførelse af programmer for anvendt forskning 

vedr. biavl og biavlsprodukter 

Anvendt forskning inden for biavlssektoren kan i høj grad bidrage til ny viden på relevante 

områder som optimering af bestøvning, varroabekæmpelse, procesoptimering og 

produktudvikling, afsætning, markedsføring mv.  

 

Der har under det danske biavlsprogram 2014-16 i høj grad været samarbejde med universiteter i 

forhold til gennemførelse af projekter inden for biavl, med fokus på anvendt forskning. Det gælder 

særligt projekter vedr. bisygdomme (varroa) og bisygdomsbekæmpelse, et projekt vedr. flytning af 

bistader samt indsamling af data og viden ved hjælp af observationsbigårde og forskning i 

vintertab. Der lægges i den danske biavlsstrategi 2016-19 vægt på, at samarbejdet med 

universiteter og Offentlig Bisygdomsbekæmpelse fortsættes ift. forskning, udvikling og 

internationalt samarbejde.  

 

Konklusion ift. biavlsprogram 2017-19: Der vil i biavlsprogrammet 2017-19 fortsat være fokus på 

anvendt forskning inden for den danske biavlssektor, idet omfang at sådanne projekter relaterer 

sig til de behov og prioriteter, der er nævnt i dette program.  

 

Ad g. Markedsovervågning  

Da arkedsovervåg i g er e  y fora stalt i g i EU’s forord i g 08/ 006 har der ikke tidligere 

været projekter inden for dette felt. Det er heller ikke et område, som prioriteres direkte i den 

danske biavlsstrategi. Markedsovervågning kunne dog indgå som del af et projekt mhp. at styrke 

afsætning og markedsføring af biavlsprodukterne.  
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Konklusion ift. biavlsprogram 2017-19: Markedsovervågning kan fx indgå som del af et projekt, der 

fokuserer på at styrke afsætning og markedsføring af biavlsprodukter (jf. pkt. d). 

 

Ad h. Forbedring af produktkvaliteten mhp. at udnytte produkternes potentiale på markedet  

Forbedring af produktkvaliteten mhp. at udnytte produkternes potentiale på markedet er ligeledes 

e  y fora stalt i g i he hold til EU’s forord i g 08/ 006. Fora stalt i ge  har således ikke 
været anvendt under det danske biavlsprogram 2014-16. Forbedring af produktkvalitet og 

udnyttelse af produkternes potentiale på markedet er imidlertid af høj prioritet i den danske 

biavlsstrategi 2016-19 og følgelig i det danske biavlsprogram 2016-19. 

Konklusion ift. biavlsprogram 2017-19: Der vil i biavlsprogrammet 2016-19 i høj grad blive givet 

prioritet til projekter, som fokuserer på forbedring af produktkvalitet og muligheden for afsætning 

på europæiske og globale markeder.   
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Pkt. 5 – En beskrivelse af biavlsprogrammets målsætninger og sammenhængen 

mellem disse målsætninger og de biavlsforanstaltninger, der er udvalgt fra listen i 

art. 55, stk. 4 i forordning (EU) 2015/1366 

 

 

Målsætning 1: Fremtidssikring af dansk biavl og bestøvning 

- Fokus på fødegrundlag og bekæmpelse af bisygdomme 
Målsætningen indebærer, at der fortsat skal ske en indsats for at optimere processerne omkring 

bestøvning og bekæmpe bisygdomme. En mere effektiv bestøvning kan fx ske ved at forbedre 

kommunikationen mellem biavlere og jordbrugere og gennem målrettet kommunikation til 

landbruget og forvaltere af offentlige arealer om biernes betydning som bestøvere og 

mulighederne for at forbedre biernes fødegrundlag i landbrugs- og kulturlandskabet. Samtidig skal 

der gennem forskning og faglig bistand ske en indsats for at bekæmpe biskadegørere og 

bisygdomme – særligt varroa – da det vil være med til at sikre sunde danske bier og dermed en 

stærk biavlsproduktion, såvel konventionel som økologisk. I forhold til at sikre sunde bier kan der 

ligeledes ske en indsats for at understøtte dronningeavlerne i deres arbejde med at forsyne 

biavlerne med dronninger af høj kvalitet.  

 

Derfor er der i henhold til EU-forordningens foranstaltninger behov for: 

 

1) Faglig bistand til biavlere og biavlerorganisationer (Foranstaltning a) 

2) Foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere og bisygdomme, særligt varroa  

    (Foranstaltning b) 

3) Rationalisering af flytninger af bistader (Foranstaltning c) 

4) Foranstaltninger til støtte for genoprettelse af bibestandene (Foranstaltning e) 

5) Samarbejde med specialorganer om gennemførelse af programmer for anvendt forskning vedr. 

biavl og biavlsprodukter (Foranstaltning f) 

 

Målsætning 2: Styrket uddannelse, forskning og internationalt samarbejde 
Målsætningen indebærer, at der gennem kurser, individuelle rådgivningsforløb, oplysning til børn 

og unge, analyse og anvendt forskning inden for biavlserhvervet produceres og spredes ny viden 

på relevante områder som optimering af bestøvning, varroabekæmpelse, procesoptimering og 

produktudvikling, afsætning, markedsføring mv.  

 

Derfor er der i henhold til EU-forordningens foranstaltninger behov for: 

 

1) Faglig bistand til biavlere og biavlerorganisationer (Foranstaltning a) 

2) Foranstaltninger til støtte for laboratorier, der analyserer biavlsprodukter mhp. at hjælpe 

biavlere med at markedsføre og øge værdien af deres produkter (Foranstaltning d)  

3) Samarbejde med specialorganer om gennemførelse af programmer for anvendt forskning vedr. 

biavl og biavlsprodukter (Foranstaltning f) 
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Målsætning 3: Bierhvervet og andre biavlere   

- Øget produktion og afsætning af biavlsprodukter  
Målsætningen indebærer, at der skal genereres en øget produktion af biavlsprodukter, herunder 

udvikling af nye, unikke produkter af høj kvalitet og produkter, der kan være med til at sikre en 

mangfoldighed i sortimentet. Samtidig skal der afsættes flere lokale biavlsprodukter på de 

europæiske og globale markeder og genereres et højere økonomisk afkast.  

 

Derfor er der i henhold til EU-forordningens foranstaltninger behov for: 

 

1) Faglig bistand til biavlere og biavlerorganisationer (Foranstaltning a) 

2) Foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere og bisygdomme, særligt varroa  

    (Foranstaltning b) 

3) Foranstaltninger til støtte for laboratorier, der analyserer biavlsprodukter mhp. at hjælpe 

biavlere med at markedsføre og øge værdien af deres produkter (Foranstaltning d)  

4) Foranstaltninger til støtte for genoprettelse af bibestandene (Foranstaltning e) 

5) Samarbejde med specialorganer om gennemførelse af programmer for anvendt forskning vedr. 

biavl og biavlsprodukter - med fokus på afsætning af produkterne (Foranstaltning f) 

6) Markedsovervågning (Foranstaltning g) 

7) Foranstaltninger til forbedring af produktkvaliteten mhp. at udnytte produkternes potentiale på 

markedet. (Foranstaltning h) 
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Pkt. 6. Beskrivelse af tiltag, der vil blive udført under de udvalgte 

biavlsforanstaltninger (i henhold til de nationale målsætninger) – herunder de 

anslåede omkostninger og en finansieringsplan 

 
Der er nedenfor opstillet en indikativ finansierings- og omkostningsplan for de enkelte 

foranstaltninger i biavlsprogrammet 2017-19. De tiltag, der vil blive udført under de enkelte 

foranstaltninger, afhænger af de indkomne projektansøgninger og hvilke projekter, der får tilsagn. 

Danmark forventer derfor, at planen efterfølgende vil blive justeret. Det er imidlertid klart, at 

projekterne skal forholde sig til en af de overordnede målsætninger og de foranstaltninger, der 

knytter sig (jf. pkt. 5).  

  

Målsætning 1: Fremtidssikring af dansk biavl og bestøvning - Fokus på fødegrundlag og 

bekæmpelse af bisygdomme 

 

Målsætningen indebærer, at der fortsat skal ske en indsats for at optimere processerne omkring 

bestøvning, fx gennem mere effektiv kommunikation mellem biavlere og jordbrugere. Samtidig 

skal der gennem forskning og faglig bistand ske en indsats for at bekæmpe biskadegørere og 

bisygdomme – særligt varroa – da det vil være med til at sikre sunde danske bier og dermed en 

stærk biavlsproduktion, såvel konventionel som økologisk. Ligeledes kan der ske en indsats for at 

understøtte dronningeavlerne i deres arbejde med at forsyne biavlerne med dronninger af høj 

kvalitet.  

 

Mulige foranstaltninger: a) Faglig bistand, b) Bekæmpelse af skadegørere og bisygdomme, c) 

Flytning af bistader, e) Genoprettelse af bibestandene, f) Programmer for anvendt forskning. 

 

 

Målsætning 2: Styrket uddannelse, forskning og internationalt samarbejde 

Målsætningen indebærer, at der gennem kurser, individuelle rådgivningsforløb, oplysning til børn 

og unge, analyse og anvendt forskning inden for biavlserhvervet produceres og spredes ny viden 

på relevante områder som optimering af bestøvning, varroabekæmpelse, procesoptimering og 

produktudvikling, afsætning, markedsføring mv.  

 

Mulige foranstaltninger: a) Faglig bistand, d) Analyse af biavlsprodukter, f) Programmer for 

anvendt forskning.  

 

 

Målsætning 3: Bierhvervet og andre biavlere - Øget produktion og afsætning af biavlsprodukter  

Målsætningen indebærer, at der skal genereres en øget produktion af biavlsprodukter, herunder 

udvikling af nye, unikke produkter af høj kvalitet og produkter, der kan være med til at sikre en 

mangfoldighed i sortimentet. Samtidig skal der afsættes flere lokale biavlsprodukter på de 

europæiske og globale markeder og genereres et højere økonomisk afkast.  
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Mulige foranstaltninger: a) Faglig bistand, b) Bekæmpelse af skadegørere og bisygdomme, d) 

Analyse af biavlsprodukter, e) Genoprettelse af bibestandene, f) Programmer for anvendt 

forskning, g) Markedsovervågning, h) Forbedring af produktkvaliteten. 

 
 

Tabel. Omkostninger og finansiering af de otte foranstaltninger i det EU-støttede nationale biavlsprogram i henhold 

til de tre målsætninger for programmet. 

 
Omkostninger og 
indtægter 

National valuta 
(d.kr.)1 

År 1 År 2 År 3 

Foranstaltning a) Faglig 
bistand 

 
Omkostning 475.000 d.kr. 63.651 € 63.651 € 63.651 € 
Indtægt 1 (EU) 237.500 d.kr. 31.825,50 € 31.825,50 € 31.825,50 € 
Indtægt 2 (DK) 237.500 d.kr. 31.825,50 € 31.825,50 € 31.825,50 € 

 
Foranstaltning b) 
skadegørere/bisygdomme 
 

 
Omkostning 800.000 d.kr. 107.201 € 107.201 € 107.201 € 
Indtægt 1 (EU) 400.000 d.kr. 53.600,50 € 53.600,50 € 53.600,50 € 
Indtægt 2 (DK) 400.000 d.kr. 53.600,50 € 53.600,50 € 53.600,50 € 

 
Foranstaltning c) Flytning 
af bistader 
 

 
Omkostning 125.000 d.kr. 16.750 € 16.750 € 16.750 € 
Indtægt 1 (EU) 62.500 d.kr. 8. 75 € 8. 75 € 8. 75 € 
Indtægt 2 (DK) 62.500 d.kr. 8. 75 € 8. 75 € 8. 75 € 

 
Foranstaltning d) Analyse 
af biavlsprodukter 
 

 
Omkostning 50.000 d.kr. 6.700 € 6.700 € 6.700 € 
Indtægt 1 (EU) 25.000 d.kr. 3.350 € 3.350 € 3.350 € 
Indtægt 2 (DK) 25.000 d.kr. 3.350 € 3.350 € 3.350 € 

Foranstaltning e) 
Genoprettelse af 
bibestandene 
 

 
Omkostning 200.000 d.kr. 26.800 € 26.800 € 26.800 € 
Indtægt 1 (EU) 100.000 d.kr. 13.400 € 13.400 € 13.400 € 
Indtægt 2 (DK) 100.000 d.kr. 13.400 € 13.400 € 13.400 € 

 
Foranstaltning f) Program 
for anvendt forskning 
 

 
Omkostning 850.000 d.kr. 113.902 € 113.903 € 113.902 € 
Indtægt 1 (EU) 425.000 d.kr. 56.951 € 56.951 € 56.951 € 
Indtægt 2 (DK) 425.000 d.kr. 56.951 € 56.951 € 56.951 € 

 
Foranstaltning g) 
Markedsovervågning 
 

 
Omkostning 50.0000 d.kr. 6.700 € 6.700 € 6.700 € 
Indtægt 1 (EU) 25.000 d.kr. 3.350 € 3.350 € 3.350 € 
Indtægt 2 (DK) 25.000 d.kr. 3.350 € 3.350 € 3.350 € 

 
Foranstaltning h) 
Forbedring af 
produktkvalitet 

 
Omkostning 50.000 d.kr. 6.700 € 6.700 € 6.700 € 
Indtægt 1 (EU) 25.000 d.kr. 3.350 € 3.350 € 3.350 € 
Indtægt 2 (DK) 25.000 d.kr. 3.350 € 3.350 € 3.350 € 

 
Omkostninger i alt  2.600.000 d.kr.  348.404 € 348.404 € 348.404 € 
Indtægter i alt (EU) Indtægt 1 (EU)  1.300.000 d.kr. 174. 0  € 174. 0  € 174. 0  € 
Indtægter i alt (DK) Indtægt 2 (DK) 1.300.000 d.kr. 174. 0  € 174. 0  € 174. 0  € 

1) Beløbene i EURO er beregnet ud fra en valutakurs på 7,4626 i henhold til art. 6 i forordning 2015/1366 med henvisning til art. 34, stk. 1 i 

forordning 907/2014. Reglen indebærer, at den udløsende begivenhed på programmet for perioden 2016 – 19 er den valutakurs, som ECB har 

fastsat 31. december 2015. Den dag var kursen 7,4626, jf. EU-tidende eller ECB.  

 



Pkt. 7. Kriterier, der skal sikre mod dobbeltfinansiering af biavlsprogrammet 

Nedenfor er oplistet de fastsatte kriterier, der skal sikre mod dobbeltfinansiering af det danske 

biavlsprogram 2017-19. 

 

1) I bekendtgørelsen for det danske biavlsprogram, er der indsat en bestemmelse om, at de 

tilskudsberettigede udgifter ikke kan omfatte udgifter, hvortil der modtages andre EU-tilskud. 

 

2) For at en støtteansøgning kan anses for gyldig, skal der sammen med ansøgningen indsendes 

en underskreven erklæring om, at ansøger ikke modtager anden EU-støtte til projektet. 

 

3) Dette forhold kontrolleres på udbetalingstidspunktet, hvor der er fuld administrativ kontrol, 

suppleret med stikprøvevis kontrol på stedet. Således vil det også i forbindelse med den 

administrative og fysiske kontrol blive sikret, at der ikke ydes dobbeltfinansiering. 

 



Pkt. 8 – Resultatindikatorer 

Nedenfor følger en oversigt over de resultatindikatorer, der vil blive anvendt i det danske 

biavlsprogram 2017-19, for hver af de otte foranstaltninger i forordning 1308/2006, art. 55, stk. 4.  

Ud over de nedenfor nævnte indikatorer er det ligeledes muligt for projektansøgerne selv at 

opstille relevante resultatindikatorer.  

 

      
Foranstaltning 
 

Faglig 
bistand 

Bekæmpelse 
af 
skadegørere/ 
bisygdomme 

Flytning af 
bistader 

Støtte til 
laboratorier, der 
analyserer 
biavlsprodukter 

Genoprettelse 
af 
bibestandene 

Programmer 
for anvendt 
forskning 

Markeds- 
overvågning 

Forbedring 
af produkt-
kvaliteten 

Resultat-
indikatorer 

Antal 
uddannelses-
/ 
rådgivnings-
kurser 
gennemført 

Antal 
kommunike-
rede 
resultater 
vedr. 
bekæmpelse 
af varroa og 
andre 
bisygdomme 

Antal 
biavlere der 
har fået 
støtte i 
forbindelse 
med flytning 
af bistader 

Antal og type af 
analyser udført på 
honning og andre 
biavlsprodukter  

Antal indsatser 
der er 
gennemført for 
at understøtte 
bevarelsen af 
lokale arter 
eller 
udviklingen af 
nye arter 

Antal 
dokumenter, 
der er 
publicerede og 
kommunikeret 
til 
offentligheden 
vedr. 
resultaterne af 
projekterne 

Antal 
markeds-
under-
søgelser, der 
har fået 
støtte 

Antal 
indsatser, 
der har 
støttet 
videre-
udvikling af 
kvalitets-
biavls-
produkter 

Antal 
biavlere som 
har fået 
uddannelse / 
rådgivning 

      Antal nye 
produkter 
udviklet  

Ansøgeren har 
mulighed for 
selv at opstille 
indikatorer 

 
? 
 

? ? ? ? ? ? ? 

 



9 i. Nationalt kontaktpunkt 

 

Kontaktpersonen for det danske, nationale biavlsprogram er: 

 

Fuldmægtig Ida Friis  

NaturErhvervsstyrelsen (under Miljø- og Fødevareministeriet) 

Nyropsgade 30 

DK-1780 København V. 

Danmark 

 

Tel: +45 33 95 80 00 / Tel. direkte: +45 93 59 73 44 

E-mail: idafri@naturerhverv.dk  

mailto:idafri@naturerhverv.dk


Pkt. 9 ii. Beskrivelse af proceduren for kontroller 
 

Kontrollen af det nationale biavlsprogram 2017-19 vil omfatte en faglig kontrol og en administrativ 

kontrol samt en risikobaseret fysisk kontrol af mindst 5 pct. af støtteansøgerne på stedet, udvalgt 

iht. de almindelige kontrolprincipper i art. 59 i forordning (EU) nr. 1306/2013 samt art. 8, stk. 3 i 

forordning 2015/1368. 

 

Kontrollen vil blive gennemført i forbindelse med støtteansøgernes årlige anmodning om 

udbetaling af støtte til de projekter, som det danske biavlsprogram omfatter. Kontrollen vil basere 

sig på de faglige statusrapporter, der skal indsendes årligt. Derudover vil kontrollen omfatte de 

regnskaber som støtteansøgerne indsender i forbindelse med deres udbetalingsanmodning. 

Regnskaberne skal indeholde sammenfattende udgiftsopgørelse, kopier af fakturaer og andre 

relevante bilag såsom bankkontoudtog mv.  

 

Den faglige kontrol vil omfatte en vurdering af, i hvilket omfang de enkelte projekter opfylder de 

målsætninger og resultatindikatorer, der er fastsat i det enkelte projekts ansøgning, jf. bl.a. pkt. 8 i 

programmet. NaturErhvervstyrelsen vil, når det 3-årige program er udløbet, få foretaget en 

vurdering af de resultater, der er opnået under gennemførelsen af programmet.  

 

Den administrative kontrol vil blive foretaget iht. akkrediteringsreglerne i forordning (EU) nr. 

1306/2013 og herunder hørende forordninger. Dette indebærer, at der er fastlagt rutiner for 

behandlingen af støtteansøgningerne i form af anvendelse af tjeklister, anvendelse af princippet 

for dobbeltsagsbehandling, kontrol af at vilkårene for støtte er opfyldt, dvs.  

 er udbetalingsanmodningen modtaget rettidig  

 er udbetalingsanmodningen bilagt de krævede regnskabsdokumenter 

 er udgifterne afholdt og betalt inden for biåret 

 er udgifter til rejser mv. iht. statens regler  

 er udgifterne ekskl. moms 

 er eventuelle rabatter, kreditnotater mv. medtaget som indtægter, og modregnet  

 er der overensstemmelse mellem de opførte udgifter og de kontrakter og tilbud mv., der 

ligger til grund for leveringen eller det udførte arbejde 

 er udgifterne under projektet gennemført korrekt, særlig for så vidt angår investerings- og 

tjenesteydelsesforanstaltninger (dvs. foreligger der bl.a. ansættelseskontrakter, 

timeopgørelser) 

 

Den administrative kontrol vil også omfatte kontrol af, at der ikke sker dobbeltfinansiering af 

projekterne i programmet i form af midler til andre projekter under biavlsprogrammet fra EFGL-

fonden, eller i form af anden støtte til landdistrikter fra ELFUL-fonden.  

 

Den fysiske kontrol på stedet vil udover ovennævnte omfatte de elementer, der fremgår af art. 8 i 

forordning 2015/1368.  

 



Pkt. 9 iii. Tiltag, der skal træffes i tilfælde af uretmæssige udbetalinger til 

støttemodtagerne, herunder sanktioner 
 

Såfremt der i forbindelse med den administrative og fysiske kontrol på stedet konstateres 

uretmæssige udgifter, eller der efterfølgende konstateres uretmæssige udbetalinger, senest ved 

afslutningen af programperioden i 2019, vil det uretmæssige beløb inkl. renter blive inddraget iht. 

art. 9 i forordning 2015/1368.  

 

Der vil samtidig blive foretaget en vurdering af, om der er tale om svig eller grov forsømmelighed. 

Retningslinjerne herfor vil blive udmøntet i vores interne og eksterne regler. I de tilfælde, hvor det 

uretmæssige beløb ikke kan beregnes præcis, vil der blive sanktioneret efter de retningslinjer, der 

nationalt anvendes i henhold til det danske landdistriktsprogram.  

 



Pkt. 9 iv. Bestemmelser, der skal sikre, at det godkendte program offentliggøres i 

medlemsstaten 

 
Danmark vil offentliggøre det godkendte program på vores hjemmeside. Derudover vil de 

ansøgninger, der bliver givet støtte til under det danske biavlsprogram ligeledes blive offentliggjort 

på vores hjemmeside, ligesom de årlige statusrapporter også vil være tilgængelige via vores 

hjemmeside, eventuelt i kortere webversioner. Derudover skal støtteansøgerne foretage 

offentliggørelse af deres resultater, jf. målsætningerne og resultatindikatorerne i de enkelte 

projekter, og hvad der er opstillet af mål ift. offentliggørelse. I tilfælde af manglende 

gennemførelse af dette, skal der foreligge forklaringer herfor. 

 



Pkt. 9 v. Tiltag, der skal træffes med henblik på at samarbejde med de 

repræsentative organisationer inden for biavl 

 
Den danske biavlsstrategi 2016-19 danner sammen med de otte foranstaltninger i EU-forordning 

1308/2013 og gennemførelsesforordning 1368/2015 rammen om det danske biavlsprogram 2016-

19.  

Den danske biavlsstrategi 2016-19 er udarbejdet i samarbejde med det danske Binævn, herunder 

de fem biavlsorganisationer, og på baggrund af input fra en bred kreds af interessenter inden for 

biområdet, både erhvervs- og fritidsbiavlere, jordbrugere, naturforvaltere, forskere og 

myndighedspersoner.  

Således blev der i foråret 2014, for at inddrage flest mulige inden for bi-området, afholdt fem 

roadshows rundt i hele landet, ud over at vi modtog input fra biinspektørerne på deres årlige 

møde. Målet med de fem roadshows har været at holde en åben proces, hvor deltagerne har 

kunnet bidrage med inspiration, viden og behov til den nye strategi, som afløser for den hidtidige 

strategi for understøttelse og udvikling af biavlen i Danmark 2009-2013/2014.  

 

Herudover har Offentlig Bisygdomsbekæmpelse ved Aarhus Universitet foretaget en 

spørgeskemaundersøgelse blandt biavlere, hvor der kom knap 1.000 besvarelser. Interessenterne 

er biavlere inden for fritids- og erhvervsbiavl, jordbrugere, naturforvaltere, forskere og 

myndighedspersoner.  

 

I den videre proces er strategien udformet i samarbejde med Binævnet, herunder de fem 

biavlsorganisationer. 

 

I forlængelse af den brede involvering af interessenter i forbindelse med udarbejdelse af den 

danske biavlsstrategi 2016-19 er det sikret, at det EU-støttede nationale biavlsprogram 2017-19 

holder sig inden for denne strategis mål og retning. Der blev 1. december 2015 afholdt et møde 

for interessenter vedr. det nye biavlsprogram 2017-19. Endvidere har Binævnet på et særskilt 

møde haft lejlighed til at stille spørgsmål til rammerne og processen herfor. 

 



Pkt. 9 vi. Beskrivelse af den metode, der anvendes til at vurdere resultaterne af 

den pågældende medlemsstats biavlsprogram 

 

For at vurdere resultaterne af det nationale biavlsprogram 2017-19 vil der overordnet blive 

foretaget to vurderinger: 

 

1) I hvilket omfang er midlerne under de enkelte projekter blevet anvendt? 

 

2) I hvilket omfang opfylder projekterne de mål, der blev opstillet af ansøgerne i de enkelte 

projekter, og i hvilket omfang opfylder projekterne de opstillede resultatindikatorer? 

Der er således tale om dels en kvantitativ vurdering; Er pengene blev brugt som aftalt? Og dels en 

mere kvalitativ vurdering; Er der rent faktisk opnået de mål, som ansøgerne forventede på 

ansøgningstidspunktet, og hvad viser resultaterne på baggrund af de opstillede 

resultatindikatorer.  

 


