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Referat fra møde i Binævnet den 16. januar 2014

Mødet blev holdt i NaturErhvervstyrelsen.
Deltagere:

Formand Peter Esbjerg (KU, Science)
Axel Michelsen (AU)
Thomas Holst (Landbrug & Fødevarer, Frøsektionen)
Stig Mellergaard (Fødevarestyrelsen)
Knud Graaskov (Danmarks Biavlerforening)
Ejvind Rasmussen (Danske Biavleres Landsforening)
Ditlev Bluhme (Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere, SDE)
Poul Larsen (Dronningeavlerforeningen af 1921)
Keld Brandstrup (ErhvervsBiavlerne)
Asger Søgaard Jørgensen (Danmarks Naturfredningsforening)
Sekretariat: Per Kryger (AU),
NaturErhvervstyrelsen: Birgitte Lund og Kim Holm Boesen

Afbud fra:
Barthold Feidenhans’l (Landbrug & Fødevarer)
Birte Boelt (AU)
Hans Erik Svart (Naturstyrelsen)

Punkt 1. Velkommen
Formanden bød velkommen.

Punkt 2. Godkendelse af dagsorden
Den fremsendte dagsorden blev ændret, idet der blev tilføjet følgende punkter: Meddelelser og
Eventuelt.
Dagsordene blev godkendt som følger:
1. Velkommen
2. Godkendelse af dagsorden
3. Meddelelser
4. Samarbejde og mødekultur
5. Hvordan kommer vi videre med evalueringen af biavlsstrategien
6. Hvordan får vi lavet en undersøgelse af status for biavlen i Danmark?
7. Eventuelt
8. Næste møde

1

Punkt 3. Meddelelser
NaturErhvervstyrelsen orienterede:
•

NaturErhvervstyrelsen har fået ny hjemmeside og Biavl ligger under følgende link:
http://naturerhverv.dk/landbrug/genetiske-ressourcer/biavl/

•

Aktindsigt er givet om afslag og tilsagn på de ansøgte projekter for det EU-støttede nationale biavlsprogram 2013-2016.

•

Ministerhenvendelse til tre ministre herunder Fødevareministeren fra ”Zen Støtten og
Bestøverne”.

•

NaturErhvervstyrelsen er blevet inviteret og deltager i dialog møde om en bæredygtig
fremtid for dansk erhvervsbiavl hos materielvirksomheden Swienty den 1. februar
2014.

Organisationerne orienterede:
•

En aktuel sag om overtrædelse af bekendtgørelse om parringsområder, der blev omtalt
på nævntes møde i oktober 2013, er overgået til retslig behandling. Der blev igen opfordret til, at biavlsorganisationerne orienterer om værdien af parringsstationer og at de
i deres blade, på møder og lignende vejleder og oplyser om renparringsområderne.

•

Binævnsmedlem for Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere, Ditlev Bluhme
meddelte, at han trækker sig som medlem af Binævnet i marts måned 2014. I stedet
indtræder Christian M. Petersen som nyt medlem. Ditlev Bluhme blev takket for sin
mangeårige deltagelse i arbejdet.

Punkt 4. Samarbejde og mødekultur
Formanden indledte dette punkt med at belyse medlemmernes rolle i Binævnet og opridse den
gældende forventningsafstemning mellem Binævn og de offentlige myndigheder. Der er set tilbage på nævnets samarbejde. Nævnet har i stigende grad givet udtryk for flere forhindringer
end muligheder. Tonen har for ofte tenderet det negative, og der har været for lidt opmærksomhed på at se muligheder. Politiske vinkler, uden direkte forankring i meget konkret nævnsopgaver skal fremføres andetsteds end i nævnet. Binævnet skal rådgive vedrørende Lov om
biavl blandt andet på sundhedsarbejdet omkring bierne. Til tider bevæger nævnet sig for langt
ud, i stedet kan nævnet påpege og udtale sig, for eksempel at nævnet finder, at noget er en
fordel og noget andet er uhensigtsmæssigt. Formanden opfordrer Binævnet til at genfinde den
konstruktive tone.

NaturErhvervstyrelsen supplerede med at opridse rammerne for NaturErhvervstyrelsens arbejde på biområdet. Styrelsen har således mulighed for at løse praktiske opgaver, hvorimod andre opgaver, er det politikerne, nævnet skal have i tale. Der er mange andre kanaler til brug
for at bringe argumenterne ud i det offentlige rum og fem enige organisationer har større mulighed for at få politisk indflydelse.

I diskussionen der fulgte, blev der set tilbage og fremad. Det blev fra en organisation efterlyst,
hvad en Binævnssag er og hertil blev der henvist til Cirkulære om forretningsorden for Binævnet.
Endvidere blev dagsorden punkter diskuteret. Det blev besluttet, at
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•

fremover vil der til beslutningspunkter på Binævnets dagsorden, blive udsendt Bilag til
det aktuelle punkt forud for mødet.

En organisation afsluttede med at udtrykke, at der fortsat er og altid har været stor tillid til, at
formanden vil guide Binævnet trygt igennem rækken af områder, som nævnet kan rådgive
omkring.
Landbrug & Fødevarer supplerede med at oplyse, at det er i Binævnet, at Landbrug & Fødevarer får deres information om, hvad der foregår på biområdet.

Punkt 5. Hvordan kommer vi videre med evalueringen af biavlsstrategien?
NaturErhvervstyrelsens oplæg til evaluering af ”Fødevareministeriets strategi om understøttelse og udvikling af biavlen i Danmark 2009-2013” blev gennemgået punkt for punkt og der blev
kommenteret og indsat ændringer og slettet i teksten. Det blev besluttet, at
•

NaturErhvervstyrelsen snarest udsender en revideret udgave af evalueringen til godkendelse i Binævnet.

*NaturErhvervstyrelsen forventer at rykke denne passus ind i evalueringen af biavlsstrategien:
Vedrørende det Centrale BigårdsRegister (CBR) fremsatte et samlet nævn følgende udtalelse:
”I Binævnet er der en overvejende stemning for at få et krav om en obligatorisk registrering af
bigårde og bifamilier i det Centrale BigårdsRegister (CBR). En stor biavlsorganisation udtrykker
dog bekymring for at presse det obligatoriske krav igennem, inden der er rettet op på den fornødne driftssikkerhed og brugervenlighed. Der er også bekymring for muligt tyveri af særlig
værdifulde bistader, hvis oplysninger om placering bliver offentlig tilgængelige.”

Punkt 6. Hvordan får vi lavet en undersøgelse af status for biavlen i Danmark
NaturErhvervstyrelsen oplyste, at organisationerne som bekendt var gået bort fra at udsende
en samlet spørgeskema undersøgelse til biavlerne i samarbejde med Aarhus Universitet, som
det blev aftalt på sidste møde i nævnet. To af organisationerne havde imidlertid valgt at lave
hver sin undersøgelse blandt deres egne medlemmer. Resultaterne herfra blev omdelt på mødet. Efter diskussion af hvorfor opgaven var blevet annulleret, blev det på baggrund af udtrykt
enighed besluttet, at:
o lave en ny fælles spørgeskemaundersøgelse,
o give opgaven til Aarhus Universitet, som gav tilsagn om at have skemaet klart
den 23. januar,
o AU sender spørgeskemaundersøgelsen i høring i biavlsorganisationerne i én uge,
o senest 1. februar sender biavlsorganisationernes svar retur til AU,
o AU får ved modstridende synspunkter ret til at tage den endelige beslutning,
o 10. februar lægger AU spørgeskemaundersøgelsen på nettet indtil 1. april,
o Binævnet er afsender af spørgeskemaundersøgelsen,
o NaturErhvervstyrelsen udformer fælles skrivelse og rundsender til organisationerne,
o Nyhed fra NaturErhvervstyrelsen om spørgeskemaundersøgelse.
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Punkt 7. Eventuelt
NaturErhvervstyrelsen informerede videre om sit planlagte roadshow i Danmark i foråret 2014,
i forbindelse med at få input fra interessenterne, det vil sige almindelige biavlere udover organisationerne, til den nye Biavlsstrategi. Nævnet vil blive informeret om datoerne for de planlagte roadshows sammen med annonce i form af en appetitvækker, som organisationerne vil
få til deres medlemsblade.

Punkt 8. Næste møde
Næste møde i Binævnet var planlagt til den 3. april, men er rykket til
•

Mandag den 28. april 2014 kl. 10:00 i NaturErhvervstyrelsen.
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