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Deltagere: 
Bodil Branner (formand) 
Birte Boelt (Aarhus Universitet) 
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) 
Stig Mellergaard (Fødevarestyrelsen) 
Josefine Møller (Miljøstyrelsen) 
Sekretariat: Per Kryger (AU); 
Landbrugsstyrelsen: Gitte Wolf; Birgitte Lund (referent); 
Under punkt 4 deltog Olga V. Pedersen,  

Afbud fra: 
Barthold Feidenhans’l (Landbrug & Fødevarer, SEGES) 

 Majken Sundahl (Danmarks Naturfredningsforening) 

Punkt. 1 Velkommen 
Formanden bød velkommen med speciel velkomst til ny repræsentant for 
Dronningeavlerforeningen af 1921, Per Carton. Herefter fulgte præsentationsrunde.  

Punkt 2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden punkterne 11 og 10 blev rykket frem i forhold til den udsendte plan som punkt 6 og 7 
og 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 

4. Det EU-støttede nationale biavlsprogram: (LBST) 
a. Projekter med tilsagn i perioden 2020-2022 
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b. Common Agricultural Policy, CAP 2020  
 

5. CBR: Opfølgning i forhold til ny dyresundhedslov og følgelovgivning: Betydning for CBR 
i forhold til obligatorisk registrering af bier (FVST) 

6. Voldgiftnævn for biforgiftningsskader: Status for udnævnelse af nyt Voldgiftnævn 
(LBST) 

7. Opfølgning: Faktaark (LBST) 
8. Udsætning af bistader på Naturstyrelsens arealer (NST) 
9. Brun bi på Læsø (AU) 
10. Varroamider fundet på Anholt (AU) 
11. Opfølgning: Projektideer til forbrug af biavlsstrategimidler i 2019 (LBST) 
12. Eventuelt 
13. Næste møde 

Punkt 3. Meddelelser 
a. Landbrugsstyrelsen: 

Renparringsområder listen er opdateret på styrelsens hjemmeside d.d. Endvidere blev 
der gjort opmærksom på, at ansøgningsblanketten til et renparringsområde er opdateret 
med bl.a. eksempel på erklæring fra andre biavlere i området. 

 
b. Fødevarestyrelsen: Ingen meddelelser under dette punkt. 

 
c. Aarhus Universitet:  

Nye kyndige biavlere: Der er tilmeldt 46 nye kursister til bisygdomskursus i Foulum og 
48 i Flakkebjerg i 2019. 
Efteruddannelse af kyndige biavlere: Der er tilmeldt 48 kursister til 
efteruddannelseskursus i Flakkebjerg og 57 i Foulum i 2019. 
 
Bipest i 2019: Der blev registreret 29 tilfælde med bipest i 2019, mod 18 i 2018 og 19 i 
2017. Der har være et koncentreret udbrud i og omkring Århus og der er derfor afholdt 
oplysningsmøder i området. 
 

d. Organisationerne:  
Danmarks Biavlerforening (DBF) oplyste om: 

Fokus på mærkning af honning. DBF har skrevet til fødevareministeren ligesom 
flere politikere er kontaktet, idet de finder den nuværende mærkning 
problematisk. Derfor anmodes om, at de nuværende regler strammes for 
mærkning af honning. 
Deltagelse og orientering fra Apimondia kongres. 
Ønsket om at udvikle en fælles national bestøverstrategi, har 22 forskere givet 
udtryk for i kronikken ’Vi må redde bierne mens tid er’ bragt i Politiken den 24. 
august 2019. På baggrund af kronikken har DBF sammen med Danmarks 
Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer skrevet til miljøministeren og 
opfordret til, at der udvikles af en fælles national strategi for alle bestøvende 
insekter.   

 
Erhvervsbiavlerne oplyste, at på grund af lave honningpriser og problemer med at 
afsætte honningen tegner det i år til, at der er indvintret færre bifamilier end normalt. 
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Punkt 4. Det EU-støttede nationale biavlsprogram:  
a. Projekter med tilsagn i perioden 2020-2022 

Landbrugsstyrelsen gennemgik oversigt over projekter, der er givet tilsagn til i perioden 2020 – 
2022. Styrelsen har modtaget 13 ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på ca. 11,6 mio. kr. Der 
er givet tilsagn til otte projekter for lidt over 6,5 mio. kr. Styrelsen oplyste, at ubrugte EU-midler 
går tilbage til EU, og den nationale del kan anvendes til formålet senere jf. Finansloven. Tilsagn 
blev sendt ud den 22. juli 2019, i overensstemmelse med tidsplanen. Det blev endvidere oplyst, 
at de projekter, som har modtaget afslag, har ikke levet op til støttekriterierne, f.eks. for sen 
modtagelse af ansøgning. Det har ikke været nødvendigt at foretage prioritering af 
ansøgningerne. 
 
Efterfølgende fulgte en drøftelse omkring processen. Der blev udtrykt utilfredshed med, at hele 
rammen på 7,8 mio. kr. ikke er blevet udnyttet. Det blev beskrevet som kritisabelt, at de afsatte 
penge ikke bliver brugt fuldt ud, når biavlssektoren står over for store udfordringer. Styrelsen 
beklagede, at det ikke har været muligt at udnytte hele rammen, men at der ikke kan gives 
tilsagn til projekter, som ikke lever op til de fastsatte krav. Landbrugsstyrelsen er blevet spurgt 
om at kunne hjælpe (rådgive) med at tilrette projekter under ansøgningsprocessen, så 
projekterne kunne blive tilpasset efter, de er indsendt for at kunne modtage tilskud. Som 
myndighed kan styrelsen kun vejlede om reglerne, men må ikke rådgive om udformningen af 
ansøgninger/projekter. Afslutningsvis på denne diskussion blev der fremsat et generelt ønske 
om en bedre ansøgningsvejledning, som indeholder flere informationer og eksempler på, hvilke 
udgifter der er rimelige.   
 
Herefter spurgte nævnet ind til Kommissionens pressemeddelelse af 17 juni 2019 om forøgelse 
af støtte til EU’s biavlssektor 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_3032) og hvordan DK får del i 
disse midler, og om der vil komme en ny ansøgningsrunde under Biavlsprogram 2020-2022. 
Styrelsen oplyste, at Kommissionen allerede har godkendt Danmarks Biavlsprogram 2020-2022 
og at der ikke kommer flere ansøgningsrunder under dette program. I Kommissionens CAP-
forslag er der afsat flere midler til biavlssektoren.  
 

b. Common Agricultural Policy, CAP 2020  
Landbrugsstyrelsen orienterede om EU Kommissionens forslag til den kommende 
landbrugsreform, i forhold til hvad der er nyt for sektoren for biavlsprodukter fremover, om 
tidslinje for forhandlingerne i EU og om CAP-workshop i uge 45 om kommende biavlsordning.  
 
Den afholdte CAP-workshop i april 2019 handlede om SWOT-analysen. CAP- workshoppen i 
uge 45 vil handle om kommende biavlsordning, som skal indgå i Danmarks CAP-plan. Der blev 
kvitteret for, at det er hele Binævnet, der inviteres til workshoppen i uge 45, da ikke alle 
biavlsorganisationer blev inviteret til workshoppen i april. Det blev oplyst, at foranstaltninger i 
Kommissionens forslag er næsten uændrede i forhold til i dag, men at Europa Parlamentet er 
kommet med nogle ændringsforslag, men det vides ikke pt. hvorvidt disse vil blive fastholdt eller 
om der vil komme nye.  
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_3032
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Punkt 5. CBR: Opfølgning i forhold til ny dyresundhedslov og følgelovgivning: 
Betydning for CBR i forhold til obligatorisk registrering af bier 
Fødevarestyrelsen orienterede om møde med Landbrugsstyrelsen i marts 2019 med henblik på 
overvejelserne til krav af registrering af bigårde, hvorvidt registreringen skal foretages i Centralt 
Husdyrbrugsregister (CHR) eller i Centralt BigårdsRegister (CBR). Imidlertid blev 
overvejelserne sat i bero umiddelbart herefter, da meldinger fra EU var uklare om krav til 
registrering af bierne, som det var beskrevet i følgelovgivningen. 
 
De seneste meldinger fra EU er nu, at det er hovedlovgivningen i den nye EU dyresundhedslov, 
der er gældende for bierne. Det vil sige, at der vil komme obligatorisk krav til alle biavlere om 
registrering i et offentligt tilgængeligt register af bigårdenes placering og antal 
bistader/bifamilier i de respektive bigårde, samt registrering af alle flytninger i registret, for at 
sikre sporbarhed og sygdomme i bierne. Loven træder i kraft 21. april 2021. 
 
En diskussion fulgte om succes kriterier for et obligatorisk register ved at gøre kravet til et 
redskab for biavlerne. Der blev blandt andet nævnt mulighed for registrering og flytning via 
smartphones, ligesom tidlig advarsel om varroa via systemet. Endvidere blev der henvist til 
DBF’s stadekortprogram. 
 
Landbrugsstyrelsen og Fødevarestyrelsen vil gå videre i processen i forhold til det obligatoriske 
register, herunder hvordan krav om registrering bliver løst og i hvilket system. 

Punkt 6. Voldgiftnævn for biforgiftningsskader: Status for udnævnelse af nyt 
Voldgiftnævn 
Landbrugsstyrelsen gennemgik listen over medlemmer af voldgiftnævnet for forgiftninger af 
honningbier, som den så ud d.d., og den vil blive sendt til alle medlemmerne. Status er, at 
styrelsen mangler indstilling for biavlskyndige kandidater fra følgende regioner: 

 Midtjylland: 1 voldgiftmand og 3 suppleanter. 

 Sjælland: 1 voldgiftmand og 1 suppleant. 

 Hovedstaden: 1 voldgiftmand og 3 suppleanter. 
 
Herefter blev det tilkendegivet både fra den biavlskyndige- og den planteavlskyndige side, at der 
er efterlyst instruktion i, hvad der skal gøres i tilfælde af kontakt om anmeldelse af 
forgiftningsskade.  
 
Det blev besluttet, at: 

 Landbrugsstyrelsen går videre med at udarbejde en kort vejledning, som henvender sig til 
henholdsvis de biavlskyndige- og de planteavlskyndige voldgiftsmænd ud fra den gældende 
bekendtgørelse om voldgift ved forgiftning af honningbier samt ud fra udkastet til faktaark 
’Håndtering af biforgiftning’ udarbejdet af organisationerne tidligere i år.  

Punkt 7: Opfølgning: Faktaark 
Landbrugsstyrelsen orienterede om, at det ene af de tre udkast til faktaark fra 
biavlsorganisationerne nu er udgivet og ligger på styrelsens hjemmeside Ret og pligt i godkendte 
parringsområder for honningbier. 
 
Det blev besluttet, at: 

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Genetiske_ressourcer/Biavl/Faktaark_-Ret_og_pligt_i_godkendte_renparringsomraader.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Genetiske_ressourcer/Biavl/Faktaark_-Ret_og_pligt_i_godkendte_renparringsomraader.pdf
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 Landbrugsstyrelsen videreudvikler på udkastet til faktaark om håndtering af biforgiftning, 
således at faktaarket henvender sig direkte til biavleren, som opdager, at bierne er blevet 
udsat for biforgiftning og hvordan han/hun skal forholde sig.  

Punkt 8. Udsætning af bistader på Naturstyrelsens arealer  
Naturstyrelsen har meddelt landbrugsstyrelsen, at det ikke er muligt at deltage på mødet. 
 
Naturstyrelsen har oplyst, at på nuværende tidspunkt kan de ikke sige meget andet end, at 
Naturstyrelsen følger relevant forskning på området samt afventer rødlisten for bier, som 
forventes publiceret ultimo 2019. 

Punkt 9. Brun bi på Læsø 
AU orienterede om, at den tidligere anvendte teknologi mikrosatelitter til slægtsskabsanalyse af 
de brune bier er blevet erstattet af et nyt værktøj kaldet SNIP (single nucleotide polymorphism). 
Det er imidlertid ikke muligt at overføre data fra det gamle til det nye system, hvorfor det er 
nødvendigt at analysere alle dronninger fra både Læsø og Endelave med den nye metode, for at 
definere hvordan bierne ser ud og samtidig skal den nye metode valideres. 
 
DBF supplerede, at de deltager i møde med foreningen for den brune bi på Læsø i februar 2020 
for at være behjælpelig med at gøre en indsats for at lette generationsskifte blandt biavlerne på 
Læsø. 

Punkt 10. Varroamider fundet på Anholt  
AU oplyste om, at der er konstateret varroamider på Anholt i sommeren 2019. Det har 
konsekvenser for bekendtgørelsen om flytning af bier til Anholt. 
 
Det blev besluttet, at: 

 Landbrugsstyrelsen opdaterer bekendtgørelse nr. 1560 af 11/12/2015 om flytning af 
honningbier m.v., med rådgivning fra AU. I den forbindelse vil både Anholt og Samsø udgå 
af bekendtgørelsen, da der er konstateret forekomst af varroamider på begge øer. 

  

Punkt 11. Opfølgning: Projektideer til forbrug af biavlsstrategimidler i 2019 
Styrelsen orienterede om opfølgning på beslutninger på sidste møde. Der er den 3.  
oktober modtaget forslag til den første prioritering ”Branchemøde om biavlens situation – 

særligt med fokus på situationen på honningmarkedet”. 
 
Det blev besluttet, at: 

 Godkende ”Branchemøde om biavlens situation”. Dermed kan invitationen blive sendt ud 
via DBF. 

 Bestøverportal: DBF er tovholder og skal inkludere de øvrige biavlsorganisationer i 
udarbejdelse af materialet.  

Punkt 12. Eventuelt 
Intet at bemærke. 

Punkt 13. Næste møde 
Næste møde er aftalt til onsdag den 26. februar 2020 fra kl. 10 – 15 hos Landbrugsstyrelsen i 
København. 
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