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21. 1 Årlig indberetning af økologisk biavl  

Før du kan drive økologisk biavl, skal du inden den 10. april 2017, indberette be-

driftens biavl til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Du skal sende oplysninger om: 

 

 antal bi-familier/stader 

 antal bistader der producerer honning til eget brug, 

 placering af bigården/bigårdene (se 21.2) og 

 omlægningsdato. 

 

Hvis du allerede er autoriseret økolog, skal du sende et særligt biavlsskema med 

de overnævnte oplysninger (antal bistader til eget brug kan indberettes i fælles-

skema 2017). Skemaet kan findes på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemme-

side.  

 

Hvis du ikke er autoriseret økolog, skal du indberette din biavl ved at ansøge om 

autorisation til økologisk jordbrugsproduktion (se nærmere i Kapitel 2) og samtidig 

sende biavlsskemaet. 

 

Hvis du er økolog og har biavl, men ikke ønsker eller har mulighed for, at omlægge 

produktionen til økologisk drift, skal du søge om tilladelse til samtidig drift, se afsnit 

28. Det er muligt at have to bifamilier/to stader til eget brug, se afsnit 12.10. 

 

21.2 Godkendelse af bigårdens placering  

Hvert år skal du sende Landbrugs- og Fiskeristyrelsen koordinater, der viser bigår-

dens nøjagtige placering. Du kan f.eks. anvende styrelsens Centrale BigårdsRegi-

ster https://cbr.pdir.dk/ eller krak til visning af koordinater. 

Tillæg til vejledning 
om økologisk biavl 

Marts  

2017 

https://cbr.pdir.dk/
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Du får bigårdens placering godkendt, hvis den falder indenfor det godkendte områ-

der for økologisk biavl. Kortlægningen af de godkendt områder, er afhængig af det 

årlige sædskifte på markerne. Bigårdens placering kan derfor først godkendes ef-

ter fristen den 21. april for indberetning af Fælleskemaet, hvor alle landmænd ind-

beretter deres markplaner for det indeværende år. Efter tidsfristen får du direkte 

besked fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen om din placering er godkendt eller af-

vist. 

 

Et opdateret kort over arealer, der er godkendt til økologisk biavl, bliver offentlig-

gjort på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside umiddelbart efter tidsfristen 

for indberetning i Fællesskemaet.  

 

I tilfælde af, at din placering bliver afvist, fordi den falder udenfor de godkendte 

områder, har du 5 hverdage efter modtagelse af afslaget, til at sende en ny ansøg-

ning om godkendelse af placering. Hvis du vælger ikke at flytte dine bistader til en 

ny placering inden for 5 hverdage, skal bistaderne genomlægges. Genomlægnin-

gen kan først påbegyndes fra den dato, hvor bistaderne flyttes til en godkendt pla-

cering.  

 

Staderne må stå i et ikke-godkendt område, mens du finder en ny placering, uden 

at staderne skal genomlægges. De må også stå i et ikke godkendt område udenfor 

træksæsonen.  

 

Du må kun flytte bistaderne fra den godkendte placering uden for træksæsonen el-

ler når der ikke er nogen blomstring i det område, hvor bistaderne står. I træksæ-

sonen, må du dog gerne flytte bistaderne mellem placeringer, som er godkendte af 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Flytninger skal skrives i logbogen. 

 

21.3 Biernes oprindelse 

Bierne skal fortrinsvis være af de europæiske racer af den almindelige honningbi 

(Apis mellifera) og lokale økotyper af denne. 

 

Ved fornyelse af bigårde kan 10 pct. pr. år af bidronningerne og sværmene udskif-

tes med ikke-økologiske bidronninger og sværme i den økologiske produktionsen-

hed, forudsat at bidronningerne og sværmene anbringes i stader med voks der 

stammer fra økologiske produktionsenheder. De 10 pct. kan indsættes uden ge-

nomlægning.  

 

Du må ikke klippe dronningernes vinger. 

 

21.4 Omlægning 

Du kan omlægge dine ikke-økologiske bifamilier til økologisk biavl. Omlægnings-

perioden er et år. Du kan først sælge honningen som økologisk, når dette år er 

gået. Se afsnit 12.4. 

 

Du må ikke have både økologiske og ikke-økologiske bigårde til honningproduk-

tion. Du kan dog få dispensation til, at du i bestøvningsøjemed kan have både øko-

logiske og ikke-økologiske stader på samme bedrift. I bestøvningsøjemed betyder, 

at bierne er der for at sikre en optimal bestøvning af fx en frugtplantage, en hvid-

kløverafgrøde eller andre blomstrende afgrøder. Du skal overholde alle regler for 

økologisk biavl for de ikke-økologiske stader og du kan ikke sælge honningen som 

økologisk. Hvis du ønsker at gøre brug af denne mulighed, skal du sende en an-

søgning til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. 
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Du skal udskifte voksen til økologisk voks i omlægningsperioden, se afsnit 21.5. 

 

Hvis du har både økologiske og ikke-økologiske bigårde i din produktion er det vig-

tigt, at holde voksen adskilt. 

 

21.5 Bistader og tavler 

Bistaderne som du bruger i biavlen, skal hovedsageligt bestå af naturlige materia-

ler. Du skal selv dokumentere, at andelen af naturlige materialer i bistadet udgøre 

mindst 50 % af bistadets samlede vægt. Dette gøres eksempelvis ved en vægtop-

gørelse af bistadets enkelte dele, opdelt i naturlige og kunstige kategorier.  

 

Rammer og andre materialer, du bruger inden i bistadet, skal bestå udelukkende 

af naturlige materialer. 

 

Under udtagning og flytning af tavler er det ikke tilladt at bruge kemiske syntetiske 

afskrækningsmidler. 

 

Voks til nye tavler skal stamme fra økologiske enheder. I tilfælde, hvor der ikke er 

tilstrækkelig økologisk voks på markedet, kan du bruge ikke-økologisk voks, hvis 

du sender dokumentation til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen for, at voksen er fri for 

stoffer, som ikke er tilladt i økologisk produktion. 

 

21.6 Fodring 

Fodring af bifamilier er kun tilladt, hvis det på grund af de klimatiske forhold eller 

svigtende fodringskilder er nødvendigt for deres overlevelse. Hvis du fodrer dine 

bifamilier, skal du opdatere din logbog med oplysninger om fodring på stadeni-

veau: Hvad fodrer du med, hvor meget du giver dem, samt dato for fodringen. Hvis 

der er behov for at fodre i træksæsonen pga. fx tørke, er det vigtigt, at det også 

fremgår af logbogen. Du må fodre bierne med økologisk sukker. 

 

Det gælder også for småfamilier. 

 

Du skal efterlade bifamilierne med tilstrækkelig honning og pollen til, at de kan 

overvintre. Alternativt kan du fodre bierne med økologisk sukker. 

 

21.7 Slyngning 

Du må ikke medtage tavler med yngel, når du slynger honning.  

 

Når du indsamler honningmagasinerne, må du ikke slå bier på tavlerne ihjel. 

 

21. 8 Sygdomsforebyggelse og behandling 

Du må bruge fysiske behandlinger, som damp eller direkte ild til desinfektion af bi-

gårdene. 

 

Til bekæmpelse af varroa mider må du bruge: 

 Myresyre, mælkesyre, eddikesyre og oxalsyre. 

 Mentol, thymol, eukalyptol og kamfer. 

 

Du må kun slå droneyngel ihjel som led i bekæmpelse af varroa mider. 

 

Hvis bifamilierne på trods af forebyggende foranstaltninger bliver syge, skal du 

sørge for, at de bliver behandlet omgående og om nødvendigt i isolerede bigårde. 

Behandlinger skal noteres i logbogen. I tilfælde, hvor det er nødvendigt at be-

handle bifamilierne med veterinærmedicin, skal de omfattede bifamilier genomlæg-

ges. Perioden for genomlægning er et år. 
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Du må bruge godkendte bekæmpelsesmidler mod gnavere (rodenticider) i fælder 

og andre egnede produkter i bilag 2, hvis du har behov for at beskytte dine ram-

mer, stader og tavler mod skadedyr. 

 

Du kan finde oplysninger om hvilke midler, du må bruge til rengøring og desinfice-

ring af stader og tavler i bilag 6, tabelafsnit 4. 

 

21.9 Krav til registrering 

Du skal føre en logbog for hver bigård. Logbogen skal indeholde følgende oplys-

ninger: 

 Bigårdens nøjagtig placering med koordinater samt identifikation af de enkelte 

stader 

 Fodring: produkt, datoer, mængder i de stader, hvor det er brugt 

 Datoer for indsamling af honningmagasiner og for slyngning 

 Vægtopgørelse af stademateriale, opdelt i ikke-naturligt og naturligt materiale 

 Forebyggelse og behandling af sygdomme i de enkelte bistader, herunder dato 

for behandling, oplysning om diagnose, tilbageholdelsestider, behandlingsme-

tode og dyrlægerecepter og dosering. Se afsnit 12.8 

 Dato for eventuelle flytning og baggrund for flytning 

 

Du skal også føre et regnskab over alle ind- og udgående produkter, se kapitel 30. 

 

21.10Under vanskelige produktionsforhold 

 

Høj dødelighed 

Hvis der er høj dødelighed blandt bierne som følge af sundhedsmæssige forhold 

eller en katastrofesituation, og du ikke kan skaffe økologiske bifamilier, kan du få 

tilladelse til at indsætte ikke-økologiske bifamilier, uden at genomlægge staderne. 

Der er ikke begrænsning for, hvor mange bier, der kan indsættes.  

 

Ansøgning skal sendes til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, og du skal have modta-

get tilladelsen, inden du indkøber de ikke-økologiske erstatningsfamilier. Får du til-

ladelsen, skal du gemme den og kunne vise den ved kontrolbesøg. 

 


