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Referat fra møde i Binævnet den 1. marts 2016  
 
Deltagere:  Formand Peter Esbjerg (KU, Science) 

Tove Steenberg (Aarhus Universitet) 
Knud Graaskov (Danmarks Biavlerforening) 

 Ejvind Rasmussen (Danske Biavleres Landsforening) 
Christian M. Petersen (Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere) 

 Kristian Møller (Dronningeavlerforeningen af 1921) 
Torben Strømgaard Hansen (ErhvervsBiavlerne) 
Asger Søgaard Jørgensen (Danmarks Naturfredningsforening) 
Barthold Feidenhans’l (Landbrug og Fødevarer, Seges) 
Erik Andersen (Fødevarestyrelsen) (punkt 1-3) 
Hans Erik Svart (Naturstyrelsen) 

 Sekretariat: Per Kryger (AU), 
NaturErhvervstyrelsen: Ida Friis (punkt 5) Kim Holm Boesen, og Birgitte Lund 
(referent).  

Afbud fra: Birte Boelt (AU); Mogens Nicolaisen (AU); Thomas Holst (Landbrug & Fødevarer, 
Frøsektionen) 
  

Punkt 1. Velkommen  

Formanden bød velkommen til det nyudnævnte Binævn, som repræsenterede både nye og tidligere 

medlemmer.  

 

Punkt 2. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt som følger: 

1. Velkommen  
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Meddelelser 

a. Formanden:  
b. Fødevarestyrelsen (FVST) 
c. NaturErhvervstyrelsen (NAER)  
d. Aarhus Universitet (AU) 
e. Organisationerne 

4. Ny Biavlsstrategi 2016 - 2019 
5. Det EU-støttede nationale biavlsprogram – ændret proces herunder tidsplan 
6. Spredning af den lille stadebille 
7. Biavlsorganisationernes henvendelse til NAER vedr. placering af uddannelse for kyndige biavlere 
8. Centralt BigårdsRegister (CBR) – hvad er der sket siden sidste møde herunder spørgsmålet om 

sundhedsattester 
9. Renavlsområder – Hvem gør hvad i forhold til tiltag for at beskytte områderne? 
10. Eventuelt 
11. Næste møde 
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Punkt 3 Meddelelser 

a. Formanden: 
 
Formanden orienterede om en ny Ph.D. afhandling fra 2015 af Antoine Lecocq ved 
Københavns Universitet, med titlen ”Bee Health: Host-parasite interactions and landscape 
complexity”. 
 

b. Fødevarestyrelsen: 

Som opfølgning på den seneste tids medieomtale om falsk ”honning” tilsat sukker blev 
Binævnet orienteret. Der blev henvist til at finde oplysninger på EU Kommissionens 
hjemmeside om svindel i forbindelse med fødevarer. Linket er: 

http://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/food_fraud/index_en.htm 

Herunder følges linket Honey (2015-16), hvor det EU koordinerede kontrolprojekt bliver 
beskrevet.  

Der blev opfordret til, at biavlsorganisationerne gør det klart over for biavlerne, at det er 
uacceptabelt at fodre med sukker og samtidig tage ”honning” fra. Dansk honning skal være et 
produkt forbrugerne har tiltro til, og der må ikke sås tvivl om dansk produceret honnings gode 
renommé og høje kvalitet. 

Biavlsorganisationerne roste Fødevarestyrelsen for at have taget fat i problemet med svindel. 

Fødevarestyrelsen overvejer, hvordan den i lyset af erfaringerne fra de nævnte 
kontrolprojekter, vil arbejde med kontrol af honning fremover. Det overvejes, at indkalde 
interessenterne på honningområdet til et møde.  

 
c. NaturErhvervstyrelsen: 

Der blev orienteret om, at netop i dag ville medarbejderen i NaturErhvervstyrelsen igen få 
forelagt en ny organisationsplan. NaturErhvervstyrelsen vil med udflytningen af statslige 
arbejdspladser være at finde i København, Augustenborg, Tønder, og ude i regionerne og på 
skibe. 

d. Aarhus Universitet:  

Offentlig Bisygdomsbekæmpelse har fået bevilliget et 3-årigt post doc-projekt om sekundære 
metabolitter, som planter producerer. Ud fra bisundheds betragtninger skal det undersøges, 
om der er forskel på biernes sundhed i forhold til, hvilke afgrøder eller andet de fouragerer i. 

e. Organisationerne: 

Danmarks Biavlerforening oplyste, at der ikke er tilstrækkelig vejledning til voldgiftsmænd i 
forbindelse med bi-forgiftningssager. Der foreligger en bekendtgørelsen nr. 281 af 
25/04/2008 om voldgift ved forgiftning af honningbier. Derudover er der i dag en ”Grøn 
viden” publikation fra 2006 http://pure.au.dk/portal/files/239986/biforgiftning.pdf. Der er 
imidlertid behov for at få en opdateret vejledning i forbindelse med at undersøge eventuelle bi-
forgiftningsskader i jordbruget.  

Det blev besluttet, at til næste møde vil: 

NaturErhvervstyrelsen, Offentlig Bisygdomsbekæmpelse ved Aarhus Universitet og 
Danmarks Biavlerforening samarbejde om at præsentere et forslag til opdateret 
materiale i en vejledning i forbindelse med undersøgelse af en eventuel af bi-
forgiftningsskade: Hvem gør hvad, og i hvilken rækkefølge. Samtidig skal det overvejes, 
at udarbejde forslag til strukturelle ændringer af voldgiftssystemet. 

 
 

http://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/food_fraud/index_en.htm
http://pure.au.dk/portal/files/239986/biforgiftning.pdf
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Punkt 4. Ny Biavlsstrategi 2016 – 2019 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at offentliggørelsen af den nye biavlsstrategi 2016-2019 afventer en 
beslutning, om den skal forelægges den nye minister. 

 

Punkt 5. Det EU-støttede nationale biavlsprogram ændret proces herunder 
tidsplan 

NaturErhvervstyrelsen orienterede om den ændrede proces og tidsplan i forhold til, hvad der var 
blevet meldt ud på orienteringsmødet i december 2015. Den hidtidige administration af programmet 
behøvede et stærkere juridisk grundlag for at håndtere ansøgningerne og samtidig ville det give 
ansøgerne mere tid til at forberede ansøgningerne. Den nye proces i 2016 er: 

 15. marts: NaturErhvervstyrelsen sender det danske biavlsprogram til EU Kommissionen. 

 Ca. 15. maj: Bekendtgørelse og vejledning fra NaturErhvervstyrelsen klar til høring, bl.a. i 
Binævnet. 

 1. juni: Start på ansøgningsrunden til NaturErhvervstyrelsen. 

 15. juni: Ansøgningsfrist til NaturErhvervstyrelsen. 

 15. juni: EU Kommissionen har frist for godkendelse af det danske biavlsprogram. 

 16. juni – 30. juni: NaturErhvervstyrelsen behandler ansøgningerne. 

 1. juli – 31. juli: NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om tilsagn / afslag.  

 1. august: Start på programmet. 

 August – november: Evt. behandling af klager i NaturErhvervstyrelsen. 
 
 

Punkt 6. Spredning af den lille stadebille 

Aarhus Universitet gennemgik hovekonklusionerne fra den Europæiske Fødevareautoritets, EFSA, i en 
rapport om den lille stadebille fra december 2015. Rapporten beskriver blandt andet, hvordan den lille 
stadebille overlever, spreder og etablerer sig. Link til rapporten: 
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4328 

I Danmark er det vigtigt, at der er fokus på at melde import og eksport af dronninger og deres følgebier 
til den ansvarlige kontrolmyndighed Fødevarestyrelsen.  

Aarhus Universitet vil komme med et oplæg omkring den lille stadebille, som organisationerne vil 
blive bedt om at kommunikere videre til deres medlemmer for at undgå et få den ind i Danmark. 

 

Punkt 7. Biavlsorganisationernes henvendelse til NAER vedr. placering af 
uddannelse for kyndige biavlere 
 
Punktet var en gentagelse fra sidste møde vedrørende de fem biavlsorganisationer henvendelse til 
NaturErhvervstyrelsen, med ønsket om også at få Aarhus Universitet til at gennemføre kursus for 
kyndige biavlere i Jylland. Organisationerne undrede sig over, at der ikke er kommet svar på deres 
henvendelse. NaturErhvervstyrelsen gentog, at henvendelsen er blevet nedprioriteret.  

Formanden gentog overfor nævnet, at i princippet er dette en sag mellem NaturErhvervstyrelsen, 
Aarhus Universitet og biavlsorganisationerne og ikke et kerneområde for Binævnet. 

 

Punkt 8. Centralt BigårdsRegister (CBR) – hvad er der sket siden sidste møde 
herunder spørgsmålet om sundhedsattester 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at det er planen at få nye forbedringer af brugervenligheden i det 
Centrale BigårdsRegister i produktion, inden den nye biavlssæson 2016 starter op, specielt med 
henblik på at kunne udarbejde sundhedsattester. 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4328
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NaturErhvervstyrelsen gentog, at det i dag er muligt for alle biavlere at oprette sig i Centralt 
BigårdsRegister, men kan ikke tvinge nogen til at oprette sig, da der ikke er krav om det. Muligheden 
for at gøre det obligatorisk for de kyndige biavlere, ligesom det gælder for biinspektørerne, om at 
skulle registrere sig i Centralt BigårdsRegister, er endnu ikke afklaret i styrelsen.  

 

Punkt 9. Renavlsområder – Hvem gør hvad i forhold til tiltag for at beskytte 
områderne? 

NaturErhvervstyrelsen oplyste, at punktet var medtaget på dagsordenen igen som aftalt på sidste 
møde. Der var lagt op til, at biavlsorganisationerne i mellemtiden skulle finde ud af, hvordan de ønsker 
spørgsmålet løst. 

I Centralt BigårdsRegister er der en opdateret oversigt over renparringsområderne, som er tilgængelig 
for alle, uanset om en biavler er registreret i systemet eller ej. 

Dronningeavlerne tilskyndes til at informere om et renparringsområde både med skilte og opsøgende 
virksomhed. Ligeledes tilskyndes biavlsorganisationerne til at kommunikere ud om 
renparringsområderne, bl.a. i deres medlemsblade. Kyndige biavlere bliver også undervist i emnet. 

Nævnet opfordrede de ansvarlige for renparringsområderne til at forfatte en tekst, som 
biavlsorganisationerne vil bringe i deres medlemsblade. 

 

Punkt 10. Eventuelt 

 

Punkt 11. Næste møde   

Næste møde i Binævnet blev aftalt til tirsdag den 11. oktober 2016 kl. 10 - 15.  

 

 


