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Referat fra møde i Binævnet den 7. oktober 
2020 
 

 

Deltagere: 
Bodil Branner (formand) 
Annette Bruun Jensen (Københavns Universitet) 
Arne T. Henriksen (Danmarks Biavlerforening) 
Hanne Marie Pedersen (Danske Biavleres Landsforening) 
Jens Bjerre (Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere) 
Per Carton (Dronningeavlerforeningen af 1921) 
Henrik Kjelkvist (Erhvervsbiavlerne) 
Thomas Holst (Landbrug & Fødevarer, Frøsektionen) 
Lise Hansted (Danmarks Naturfredningsforening) 
Ejgil Andersen (Miljøstyrelsen) 
Sekretariat: Per Kryger (AU); 
Landbrugsstyrelsen: Gitte Wolf; Birgitte Lund (referent); 
Under punkt 4 deltog Olga V. Pedersen og Mette Kathrine Fjelstrup Justesen 

Afbud fra: 
Birte Boelt (Aarhus Universitet) 
Barthold Feidenhans’l (Landbrug & Fødevarer, SEGES) 
og repræsentant for Fødevarestyrelsen. 
 

Punkt. 1 Velkommen 
Formanden bød velkommen til mødet, som for første gang ville blive afviklet som et virtuelt 
møde via skype. Der fulgte speciel velkomst til Ejgil Andersen fra Miljøstyrelsen og herefter 
gennemgik formanden alle mødets deltagere og hvem de hver især repræsenterede. 

Punkt 2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt som følger: 

1. Velkommen 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Meddelelser 

a. Landbrugsstyrelsen (LBST) 
b. Fødevarestyrelsen (FVST) 
c. Aarhus Universitet (AU) 
d. Organisationerne 
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4. Det EU-støttede nationale biavlsprogram under Common Agricultural Policy, 
nuværende periode og fremtidige CAP 2020+ (LBST) 

5. Centralt BigårdsRegister (CBR): Status for opfølgning i forhold til obligatorisk 
registrering (LBST) 

6. Brun bi på Læsø  
a. Orientering om Intern Revisionsrapport 
b. Ændring af bekendtgørelse om tilskud til bevaring af brun Læsøbi 

7. Bestilling til AU vedrørende udredning om vilde bestøvende insekter og virkemidler 
(MST)  

8. Eventuelt 
9. Næste møde 

Punkt 3. Meddelelser 
a. Landbrugsstyrelsen: 

Renparringsområder listen ligger på styrelsens hjemmeside. Det blev oplyst, at 
ansøgning om området på Tipperne / Værneengene i Ringkøbing Fjord har fået afslag på 
baggrund af en faglig vurdering om utilstrækkelig isolation. 
Renparringsområdet Harboør Tange er i proces med at blive forlænget. 
Det blev gentaget, at det er vigtigt, at alle, der er ansvarlige for et renparringsområde selv 
husker at indsende rapport til Landbrugsstyrelsen senest den 1. december hvert år. 
Blanket til årsrapport ligger på styrelsens hjemmeside her. 
Opdatering af bekendtgørelse om flytning af honningbier m.v. afventer, idet det fortsat 
overvejes at genindføre varroafrie bier til Anholt. 
Faktaarket Forgiftning af honningbier blev publiceret i juli 2020. 

 
b. Fødevarestyrelsen: er i proces med at indstille nyt medlem til Binævnet. 

 
c. Aarhus Universitet:  

Kursus for nye kyndige biavlere i 2020 med tre-dages teoretisk og praktisk kursus, bl.a. 
i laboratorie, er det ikke muligt at afholde hverken ved AU i Flakkebjerg eller i Foulum 
pga. retningslinjer for ansvarlig håndtering af COVID-19. 
Efteruddannelseskursus for kyndige biavlere vil blive afholdt som webinar den 31. 
oktober 2020. Forud for denne dato har de kyndige biavlere skullet indsende en 
tavleprøve til AU, og en beskrivelse af eventuelle symptomer og diagnose. 120 forventes 
at deltage på Webinaret. De resterende omkring 30 personer, der ikke endnu har 
indsendt prøve, vil dog få mulighed for at indsende prøve i foråret 2021. Registrering 
som kyndig biavler for en ny periode er betinget af, at den kyndige biavler gennemfører 
en praktisk del. 
 

d. Organisationerne:  
Danmarks Biavlerforening (DBF) oplyste: 

Supplerende vejledning om voldgiftsystemet er udviklet til faktaarket om 
’Forgiftning af honningbier’ udgivet af Landbrugsstyrelsen. Vejledningen kan 
hentes fra DBF’s hjemmeside under Vidensbank. 
Bestøverportalen fungerer og videre kommunikationsmateriale omkring denne, 
bliver der arbejdet med at lægge sidste hånd på. En række videoer, faktaark og 
temahæfte til landmænd vil være klar forud for næste bi-sæson. Alt materiale kan 
downloades fra DBF’s hjemmeside. 
Honningmarkedet er presset og de store biavlere har problemer med at afsætte 
deres honning. Derfor vil flere af dem nedlægge deres biavl. Der er i nærmeste 

https://lbst.dk/landbrug/genetiske-ressourcer/biavl/vilkaar-og-regler-for-biavl/#c11677
https://lbst.dk/landbrug/genetiske-ressourcer/biavl/vilkaar-og-regler-for-biavl/#c11678
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fremtid møde mellem DBF og Landbrug & Fødevarer om bekymring for 
bestøvningssituationen i 2021. 
Vintertabet var på over 22 procent, det højeste tab i de seneste ti år. Set i 
sammenhæng med honningkrisen betyder det, at biavl som erhverv er presset. 
 

Punkt 4. Det EU-støttede nationale biavlsprogram under Common Agricultural 
Policy, nuværende periode og fremtidige CAP 2020+ (LBST) 
Landbrugsstyrelsen orienterede om, at det nuværende EU-støttede biavlsprogram løber til og 
med 31. juli 2022. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at der bliver tildelt flere midler fra 
EU’s side til biavlsområdet, det er dog ikke endeligt, da EU-budgettet ikke er vedtaget endnu. 
Det vil også bero på en national politisk beslutning om den nødvendige nationale 
medfinansiering. Det er endnu uafklaret, hvorledes overgangen fra nuværende biavlsprogram 
periode til CAP-plan bliver, men det tyder på, at der vil komme en forlængelse af perioden til 
udgangen af 2022. Styrelsen fremhævede dog, at intet er endnu besluttet. Styrelsen vil vende 
tilbage, når det er afklaret, hvad det kommer til at betyde ift. nuværende projekter i 
biavlsprogrammet. Styrelsen orienterede endvidere, at der stadig forhandles om CAP-reformen i 
EU-regi. I forslaget om CAP-reformen skal biavlsområdet indgå i den fremtidige CAP-plan, som 
forventes at dække perioden 2023-2027. I forbindelse med udformning af fremtidige 
interventioner i biavlssektoren i CAP-planen er Landbrugsstyrelsen i kontinuerlig dialog med 
erhvervet om, hvordan CAP-planen kan være med til at fremme vilkårene for bierne og for 
biavlerne i Danmark. Der blev således henvist til det kommende interessentmøde den 9. oktober 
2020, hvor der bl.a. skulle drøftes målsætninger, interventionstyper og ønsket effekt, for således 
at give input til styrelsen. Den endelige udformning af CAP-planen beror på udfaldet af 
forhandlinger om CAP-reformen i EU-regi og de nationale politiske forhandlinger om en 
fremtidig CAP-plan. 
 
Efter styrelsens gennemgang fulgte en dialog i nævnet om udfordringer med gennemførelse af 
projekter under den nuværende programperiode i forhold til COVID-19. Flere nævns 
medlemmer udtrykte samtidigt ønske om mere fleksibilitet i projektadministrationen. 
  

Punkt 5. Centralt BigårdsRegister (CBR): Status for opfølgning i forhold til 
obligatorisk registrering af bier  
Landbrugsstyrelsen informerede om et internt foranalyse arbejde, der er gennemført henover 
sommeren. Landbrugsstyrelsen har analyseret det nuværende Centrale BigårdsRegister (CBR) 
og de fremtidige muligheder i fx en APP for at opnå en mere brugervenlig løsning. Det blev 
understreget, at intet er besluttet på nuværende tidspunkt. Samtidig pågår den videre interne 
dialog fortsat med Fødevarestyrelsen om løsninger i forhold til, hvilke krav der stilles til den 
obligatoriske registrering af bierne, og i hvilket system.  
 
Landbrugsstyrelsen har igen fået bekræftet via Fødevarestyrelsen, at der kommer obligatorisk 
krav til alle biavlere om at registrere sig og sine bier i et offentligt tilgængeligt register. Det 
obligatoriske krav bliver gældende fra den 21. april 2021, når den nye EU forordning på 
dyresundhedsområdet træder i kraft. 
 
Landbrugsstyrelsen oplyste, at CBR fortsat vil være funktionelt, når kravet bliver gældende om 
obligatorisk registrering fra den 21. april 2021. Det betyder, at de fejl der måtte være i CBR p.t. 
vil blive rettet. 
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Punkt 6. Brun bi på Læsø  
a. Orientering om Intern Revisionsrapport 

Landbrugsstyrelsens Interne Revision har bl.a. gennemgået tilskudsordningen til den 
brune bi på Læsø i tilskudsåret 2018. En af anbefalingerne er blandt andet at overveje at 
revidere bekendtgørelse om tilskud til bevaring af brun Læsøbi, i forhold til at have 
samme tidsfrister for ansøgning til dronninger, forening og etablering. 
 

b. Ændring af bekendtgørelse om tilskud til bevaring af brun Læsøbi 
Forud for nævnsmødet var seneste tilskudsvejledning for 2020 udsendt. En bestilling fra 
Landbrugsstyrelsen under det forskningsbaserede myndighedsberedskab til Offentlig 
Bisygdomsbekæmpelse ved AU er i proces og afventer resultat med henblik på at 
revurdere hvilket materiale, der skal ligge til grund for det videre avlsarbejde for at 
fastholde rene brune bier fra Læsø. AU supplerede, at analyse metoden Single Nuclotid 
Polymorphisms (SNP) bliver anvendt til identificering af hvilke bifamilier, der skal 
udgøre kernen i den nye brun bi population. 
 
Når resultaterne fra AU foreligger, vil Binævnet blive inviteret til drøftelse af ændringen 
af tilskudsbekendtgørelsen. AU har frist med rapport i maj 2021.  
 
Derudover gentog AU, at i tilknytning til denne rapport vil den hidtidige håndholdte 
stambogsføring af de brune bidronninger blive anbefalet at overgå til det digitale system 
i databasen www.BeeBreed.eu  
Databasen tjener to formål, at hjælpe biavlere med udvælgelse af avlsdyr, gennem 
avancerede kvantitativ avlsmetoder, og at tjene som en stambog for honningbier af de 
mange underarter i Europa. De danske avlere af brune bier har ikke nogen database til 
systematisk at minimere indavl eller at foretage udvælgelse af egnede avlsdyr. Det virker 
oplagt at få undersøgt dette værktøj i forhold til bevarelse af de danske brune bier.  
 

Binævnet påpegede igen formålet med tilskud til brune bidronninger. Tilskuddet til 
bidronninger skal være bundet op på aktivt bevaringsarbejde af den brune bi og kan kun tildeles 
brune bidronninger, der bliver holdt på Læsø eller i andre renparringsområder, og således 
anvendes til fortsat renparring af brune bier.  

 

Punkt 7. Bestilling til AU vedrørende udredning om vilde bestøvende insekter og 
virkemidler (MST) 
Miljøstyrelsen henviste til, at nævnet tilbage på seneste møde blev orienteret om bestillingen, 
som er sendt til AU vedrørende udredning om vilde bestøvende insekter og virkemidler for at 
forbedre vilde biers levevilkår. Nævnet havde dagen forinden fået synopsis tilsendt, umiddelbart 
efter godkendelsen af denne. Bestillingen skal munde ud i et litteraturstudie, da de tilgængelige 
midler ikke giver mulighed for yderligere. Det er fortsat forventningen, at oplægget skal spille 
ind til ministeriets arbejde på biodiversitetsområdet, forklarede Miljøstyrelsen.  
 
Herefter fulgte en længere diskussion. Der blev henvist til de mange parallelle projekter med 
fokus på samspillet mellem de vilde bestøvere og honningbierne. Binævnet udtrykte derfor 
ønske om, at det bør sikres, at der er forskere involveret som repræsentanter for både de vilde og 
de holdte bier. Der var også undren blandt nævntes medlemmer i forhold til, at det nu er den 
fjerde eller femte forespørgsel om rapport fra AU til emnet. Derfor blev det påpeget, at AU 
forhåbentlig vil sørge for videnskabelig kvalitetssikring, som AU kan stå inde for. 
 

http://www.beebreed.eu/
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Danmarks Biavlerforening fremsatte ønske om, at den sammen med øvrige biavlsorganisationer 
og nævnsmedlemmer, der måtte være interesseret, mødes med Miljøstyrelsen om denne 
synopsis. Miljøstyrelsen oplyste, at de var villige til at have en samtale om projektet, men gjorde 
det samtidigt klart, at projektbeskrivelsen lå fast.  

Punkt 8. Eventuelt 
Intet at bemærke. 

Punkt 11. Næste møde 
Næste møde er aftalt til onsdag den 10. marts 2021 fra kl. 10 hos Landbrugsstyrelsen i 
København.  


