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Deltagere: 
Bodil Branner (formand) 
Annette Bruun Jensen (Københavns Universitet) 
Bo Brebøl (Danmarks Biavlerforening) 
Hanne Marie Pedersen (Danske Biavleres Landsforening) 
Jens Bjerre (Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere) 
Svend Sejr (Dronningeavlerforeningen af 1921) 
Henrik Kjelkvist (Erhvervsbiavlerne) 
Thomas Holst (Landbrug & Fødevarer, Frøsektionen) 
Lise Hansted (Danmarks Naturfredningsforening) 
Ejgil Andersen (Miljøstyrelsen) 
Sekretariat: Per Kryger (AU); 
Landbrugsstyrelsen: Mette Kathrine Fjelstrup Justesen; Birgitte Lund (referent); 
Under punkt 4 deltog Erik Andersen (Fødevarestyrelsen) og under punkt 8 deltog 
Olga V. Pedersen. 

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

Punkt. 1 Velkommen 
Formanden bød velkommen til det virtuelle møde. Ordet blev givet til Mette Kathrine Fjelstrup 
Justesen fra Landbrugsstyrelsen, som orienterede om organisationsændringer i styrelsen, 
hvorfor Gitte Wolf er overgået til andet område og biavlsområdet er flyttet til EU & Projekt, hvor 
Mette er teamleder. Der fulgte speciel velkomst til Erik Andersen fra Fødevarestyrelsen og 
herefter fulgte en gennemgang af mødets deltagere og hvem de hver især repræsenterede. 

Punkt 2. Godkendelse af dagsorden 
Biavlsorganisationerne ønskede fortsat, som de havde meddelt sekretariatet, et punkt på 
dagsorden om ’Proces for inddragelse af Binævnet i forberedelse af opgaver omkring bier med 
reference til Miljøstyrelsens igangværende opgave omkring vilde bier’. En drøftelse fulgte, og det 
blev besluttet, at medtage et nyt punkt 9 på dagens dagsorden, som indmeldt. Et andet ønsket 
punkt om at drøfte behandling af kommentarer til referat fra Binævnsmøder blev henlagt til 
kommende møde.  
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Dagsorden blev godkendt som følger: 

1. Velkommen 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Meddelelser 

a. Landbrugsstyrelsen (LBST)  
b. Fødevarestyrelsen (FVST) 
c. Miljøstyrelsen (MST) 
d. Aarhus Universitet (AU) 
e. Organisationerne 

4. Honningbekendtgørelse og tilgængelige analysemetoder (FVST) 
5. Centralt BigårdsRegister (CBR): Status for opfølgning i forhold til ny obligatorisk 

registrering (LBST) 
6. Bestøvning af afgrøder: (LBST og Biavlsorganisationerne) 

 Bestøver strategi  

 Bestøverportalen (mange bifamilier til leje, lille efterspørgsel efter bier) 
7. Voldgiftssystemet (Biavlsorganisationerne) 
8. Det EU-støttede nationale biavlsprogram under EU’s fælles landbrugspolitik,  

nuværende forlængede periode og fremtidige CAP 2020+ (LBST) 
9. Proces for inddragelse af Binævnet i forberedelse af opgaver omkring bier med reference 

til Miljøstyrelsens igangværende opgave omkring vilde bier 
10. Eventuelt (Formanden) 
11. Næste møde 

Punkt 3. Meddelelser 
a. Landbrugsstyrelsen: 

Renparringsområder listen ligger på styrelsens hjemmeside. Årsrapporterne for 2020 er 
langt om længe modtaget fra alle områderne. Renparringsområderne for Agersø, Barsø 
og Mandø udløber i 2021. 

 
b. Fødevarestyrelsen er forsinket med indstilling af nyt medlem til Binævnet og har oplyst, 

at en repræsentant fra styrelsen vil blive indstillet efter påske. 
 

c. Miljøstyrelsen ingen meddelelser, da medlem var forhindret i at deltage i mødet fra 
starten. 

 
d. Aarhus Universitet:  

Kursus for nye kyndige biavlere i 2021 med tre-dages teoretisk og praktisk kursus, bl.a. i 
laboratorie, afventer hvorvidt det kan blive afholdt i forhold til retningslinjer for 
ansvarlig håndtering af COVID-19, med mulig afholdelse ved AU i Flakkebjerg eller AU i 
Foulum. 
Efteruddannelseskursus for kyndige vil blive afholdt som webinar i efteråret 2021, dato 
fastsættes senere. Forud for dette kursus skal de kyndige biavlere indsende en tavleprøve 
til AU, og en beskrivelse af eventuelle symptomer og diagnose. Der forventes 200 
deltagere på Webinaret. De resterende, der ikke har indsendt prøve, vil dog få mulighed 
for at indsende prøve i foråret 2022. Registrering som kyndig biavler for en ny periode er 
betinget af, at den kyndige biavler gennemfører en praktisk del. 
Varslet nedskæring ved institut for Agroøkologi med 10 mio. kroner over de næste tre år, 
forventet reduktion af personale på 10-12 årsværk. 
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e. Organisationerne:  
Danmarks Biavlerforening (DBF) udtrykte bekymring over den initierede planlægning af 
naturnationalparkerne uden at inddrage biavlsorganisationerne. Samme bekymring er 
gældende for de igangsatte landbrugsforhandlinger, hvor de heller ikke er blevet 
inddraget, hvilket de beklagede, idet de mener, at de har væsentligt at bidrage med.  
Basisuddannelsen for biavlere ved Dalum Landbrugsskole er udsat pga. corona. 
Biavlskonferencen i 2021 er netop afholdt 6.-7. marts virtuelt med 1000 deltagere, heraf 
100 fra udlandet. 

Punkt 4. Honningbekendtgørelse og tilgængelige analysemetoder (FVST)  

Formanden orienterede om, at punktet var medtaget efter ønske fra biavlsorganisationerne og 
det var derfor vurderet nyttigt at invitere Fødevarestyrelsen også.  
 
Fødevarestyrelsen nævnte indledningsvist, at styrelsen for år tilbage var inviteret til møde i 
Binævnet for at redegøre om Fødevarestyrelsens kontrolindsat vedr. honning, der var meget 
omtalt i medierne på det tidspunkt. Honningforfalskning er fortsat et stort problem, og der er 
fokus på emnet i EU, især problematikken om tilsætning af sukker til honning og 
udfordringerne ved analysemetoder. Der kommer givet flere initiativer fra EU, men der er ikke 
noget konkret på nuværende tidspunkt. Styrelsen nævnte endvidere, med reference til den 
udsendte artikel fra Danmarks Biavlerforening, at styrelsen er helt klar over, at der er en anden 
side af problematikken, idet sukker i honning også kan stamme fra sukkerfodring. Den øgede 
fokus på honningforfalskning betyder formodentlig, at honningtapperier har øget fokus på 
dokumentationen for den honning, som de køber. Derudover blev der henvist til relevante links 
vedrørende svindel på honningmarkedet: 
https://ec.europa.eu/jrc/en/science-update/how-ensure-genuine-honey-market 
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Nyheder%202020/Foedevarestyrel
sen_finder_tegn_paa_forfalskninger_af_baade_honning_og_hestepas.aspx 
 
Biavlsorganisationerne kommenterede herefter, at det var som forventet, hvad 
Fødevarestyrelsen havde orienteret om, men det var ikke, hvad der var ønsket at høre. 
Organisationerne henviste til den udsendte artikel ’Nye analysemetoder kan udfordre biavlen’ 
fra DBF’s tidsskrift for biavl oktober 2020 (vedhæftes referatet). Danmarks Biavlerforening har 
foretaget en sammenlignende undersøgelse af en række honninganalysefirmaers forskellige og 
konstante udvikling af nye metoder til analyse af honning med henblik på at kunne afsløre de 
nye måder til honningforfalskning. På baggrund af analyseresultater har flere biavlere dog 
oplevet at få deres indleverede honning afvist af honninggrossisterne med den begrundelse, at 
analyseresultat har vist, at honningen muligvis kunne være forfalsket.  
 
Fødevarestyrelsen bekræftede, at styrelsen er opmærksom på problematikken. Det er umuligt at 
undgå, at der kommer lidt sukker fra sukkerfodringen i honningen, og at nye analysemetoder 
kan indikere tilsat sukker, og det er forvaltningsmæssigt en udfordring, når der f. eks. ikke er 
toleranceværdier. Fødevarestyrelsen oplyste, at honningdirektivet snart vil blive revideret, og 
måske kan spørgsmålet om tolerancer blive behandlet i denne sammenhæng. Men den konkrete 
problemstilling, der henvises til, hvor analyseresultater medfører, at en biavler ikke kan sælge 
sin honning til et honningtapperi, kan Fødevarestyrelsen ikke gå ind i. 
 
Biavlsorganisationerne efterlyste et faktaark om, hvordan biavlerne kan hjælpes, så de ikke 
kommer i den situation, hvor deres honning bliver afvist af grossisten med henvisning til 
honningdirektivet. Fødevarestyrelsen var positiv overfor at indgå i dialog med biavlerne om 
denne problematik og i den sammenhæng kan man drøfte et eventuelt faktaark. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/science-update/how-ensure-genuine-honey-market
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Nyheder%202020/Foedevarestyrelsen_finder_tegn_paa_forfalskninger_af_baade_honning_og_hestepas.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Nyheder%202020/Foedevarestyrelsen_finder_tegn_paa_forfalskninger_af_baade_honning_og_hestepas.aspx


 
 

4 

Punkt 5. Centralt BigårdsRegister (CBR): Status for opfølgning i forhold til ny 
obligatorisk registrering (LBST) 
Landbrugsstyrelsen gentog, hvad der blev oplyst på seneste møde i nævnet. Der kommer 
obligatorisk krav til alle biavlere om at registrere sig og sine bier i et offentligt tilgængeligt 
register fra den 21. april 2021, når EU’s nye dyresundhedslov træder i kraft. Centralt 
BigårdsRegister (CBR) vil fortsat være funktionelt, når kravet bliver gældende om registrering i 
forhold til dyresundhedsloven og vil samtidig fungere som registrering som 
fødevarevirksomhed. Der vil blive kommunikeret ud om det obligatoriske krav på styrelsens 
hjemmeside og faglig nyhed op imod den 21. april.  
 
Hvis der opleves fejl i CBR, kan de meldes ind til Landbrugsstyrelsen. 
 
Landbrugsstyrelsen oplyste, at der arbejdes for at forbedre og udvikle den fremtidige it-
understøttelse af CBR således, at biavlerne vil få adgang til den mere moderne og brugervenlige 
løsning i styrelsens kundeapp.  

Punkt 6. Bestøvning af afgrøder: (LBST og Biavlsorganisationerne) 
 

 Bestøver strategi  
Landbrugsstyrelsen henviste til tidligere udmelding fra miljøministeren, at der vil blive 
udarbejdet en bestøverstrategi, men de nærmere detaljer kendes ikke.  

 

 Bestøverportalen (mange bifamilier til leje, lille efterspørgsel efter bier) 
Erhvervsbiavlerne indledte og kunne oplyse, at de ikke var bekendt med, at der var 
mangel på bier til bestøvingsopgaver i jordbruget.  
 
Landbrug & Fødevarer kunne supplere, at der ifølge Bestøverportalen var efterspørgsel 
på arealer, men ikke på bier. Det har været muligt for jordbrugserhvervet i 2021 at få de 
bier, der er behov for udfra de oplysninger erhvervet har givet til Landbrug & Fødevarer. 
Endvidere har der været igangsat et aktivt arbejde fra Landbrug & Fødevarers side for at 
reklamere og formidle om Bestøverportalen. Portalen har således været nævnt i 
tidsskrifterne Frøavleren (frøavleren.dk) og i Gartnertidende. 

Punkt 7. Voldgiftsystemet (Biavlsorganisationerne) 
Biavlsorganisationerne efterlyste, hvorfor listen over medlemmer af Voldgiftsnævnet ikke var 
fuldstændig. Formanden oplyste, at det afventer på biavlsorganisationerne, idet det er 
biavlskyndige voldgiftsmænd og suppleanter, der ikke er meldt ind til styrelsen. 
Biavlsorganisationerne tog oplysningen til efterretning og vil følge op med navne til de 
manglende områder og derefter vende tilbage til styrelsen. LBST har lagt faktaarket ’Forgiftning 
af honningbier’ på hjemmesiden i juli 2020, og samtidigt orienteret Binævnet herom. 

Punkt 8. Det EU-støttede nationale biavlsprogram under EU’s fælles 
landbrugspolitik, nuværende forlængede periode og fremtidige CAP 2020+ (LBST) 
Landbrugsstyrelsen gennemgik status for det igangværende biavlsprogram, herunder 
muligheden for igangværende projekter at søge om yderligere midler til det 3. biavlsår, der 
starter 1. august 2021 og /eller forlængelse med perioden 1. august 2022-31. december 2022. 
Binævnet er orienteret skriftligt herom den 8. februar 2021, hvor der også blev afholdt 
informationsmøde med projektejere om muligheden. Derudover blev status fremlagt for 
arbejdet med at få biavlsordningen som en del af den fremadrettede CAP plan, der skal finde 
anvendelse fra 1. januar 2023. Interventionsbeskrivelsen for biavl forventes sendt i høring til 
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Binævnet i april 2021, forud for en samlet høring af den danske CAP plan (forventet sommeren 
2021). CAP plan forordningen forhandles fortsat i EU regi, og der er national indledt tekniske 
gennemgange forud for landbrugsforhandlinger.  

Punkt 9. Proces for inddragelse af Binævnet i forberedelse af opgaver omkring 
bier med reference til Miljøstyrelsens igangværende opgave omkring vilde bier 
Der blev indledningsvist redegjort for, at Binævnsorganisationerne ikke mente, at der var taget 
tilstrækkeligt hensyn til de faglige kommentarer til AU’s rapport om vilde bestøvere og 
virkemidler, som nogle medlemmer af Binævnet havde fremsendt i høringsfasen. Det blev 
efterlyst, at Miljøstyrelsen skulle bede om, at rapporten bliver trukket tilbage.  
 
Miljøstyrelsen redegjorde for, at rapporten er bestilt under aftalen med AU om 
forskningsbaseret myndighedsbetjening og at det er AU, som står inde for den faglige og 
videnskabelige kvalitet i arbejdet. Miljøstyrelsen har taget til efterretning, at det af databladet til 
rapporten fremgår, at der er faglig uenighed om et enkelt afsnit i rapporten, men Miljøstyrelsen 
finder, at rapportens anbefalinger giver et godt grundlag for det videre arbejde, herunder at 
nogle af modellerne bliver testet og udviklet til brug under danske forhold.  
 
Miljøstyrelsen har inviteret medlemmer i Binævnet til møde den 16. marts, hvor to af forfatterne 
bag rapporten vil fremlægge rapporten. 

Punkt 10. Eventuelt (Formanden) 
Intet at tilføje under eventuelt. 

Punkt 11. Næste møde 
Formanden foreslog næste Binævnsmøde afholdt onsdag den 13. oktober 2021. 


