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Referat fra møde i Binævnet den 23. oktober 2018 

Tid og sted: Kl. 9.30 – 15.30 i Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 

København V, Mødelokale K-421. 

 

 

Deltagere: 

Bodil Branner (Formand) 

Tove Steenberg (Aarhus Universitet - AU) 

Arne T. Henriksen (Danmarks Biavlerforening - DBF) 

 Hanne Marie Pedersen (Danske Biavleres Landsforening - DBL) 

Christian M. Petersen (Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere - SDE) 

Kristian Møller (Dronningeavlerforeningen af 1921 – DAF21) 

Henrik Kjelkvist (Erhvervsbiavlerne - EB) 

Barthold Feidenhans’l (Landbrug og Fødevarer, SEGES)  

Henrik Frølich Brødsgaard (Miljøstyrelsen) 

Sekretariat: Landbrugsstyrelsen: Kim Holm Boesen (referent) 

Per Kryger (AU) 

Under punkt 7 deltog Olga Pedersen Dreyer (Landbrugsstyrelsen). 

  

Afbud fra: Birte Boelt (Aarhus Universitet) 

Thomas Holst (Landbrug & Fødevarer, Frøsektionen) 

Stig Mellergaard (Fødevarestyrelsen)  

Lise Hansted (Danmarks Naturfredningsforening). 

 

1. Velkommen 

Den nye formand Bodil Branner præsenterede sig (er lektor emerita fra 

Danmarks Tekniske Universitet (matematik), er aktiv biavler og har 

desuden kendskab til biområdet via involvering i lokal bi-

foreningsarbejde, herunder drift af skolebigård. Derefter en bordrunde 

hvor deltagerne ved mødet præsenterede sig. 

 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 
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3. Meddelelser 

a. Landbrugsstyrelsen (LBST): 

LBST har været igennem en fyringsrunde den 10. oktober 2018, 

hvor bl.a. fire medarbejdere i Miljø & Biodiversitet blev berørt. 

Det medfører en række organisationsændringer. Bl.a. er Kim 

Holm Boesen kun sekretær for det nuværende Binævn (frem til 

den 31. oktober). Derefter overtager Birgitte Lund igen 

sekretariatsbetjeningen af Binævnet. Alle henvendelser bedes 

stilet til: bevaringsudvalget@lbst.dk .   

 Orientering om ændring af cirkulære for forretningsordenen for 

Binævnet. 

Den primære rettelse i det nye cirkulære er, at Københavns 

Universitet får et sæde i Binævnet. Cirkulæret er underskrevet af 

direktør Jette Petersen, og træder i kraft pr. 1. november 2018. 

 Orientering om proces for et nyt Binævn perioden 2018 – 2021. 

Der mangler endnu tilbagemelding for et par organisationer, der 

er medlem af Binævnet. Jf. cirkulæret, udnævnes formanden af 

ministeren. Bodil Branner har bekræftet, at hun vil tage imod en 

genudnævnelse. Efterfølgende sender Landbrugsstyrelsen besked 

ud. Forventes medio november. 

 Orientering om status for CBR i 2018 til dato. 

LBST har efter udbud valgt en ny leverandør fra årsskiftet: CGI 

(Conseillers en gestion et informatique) har vundet kontrakten, 

men CGI har endnu ikke overtaget forvaltningen af CBR. Nævnet 

bedes indsende evt. ideer/ønsker/behov omkring CBR til 

bevaringsudvalget@lbst.dk med kopi til Birgitte Lund 

(bilu@lbst.dk), senest den 16. november 2018. 

 Orientering om status for bipest erstatning til dato 

LBST har indtil nu udbetalt 9.920 kr. til i alt 12 personer 

 Orientering om økonomi omkring biavls strategiarbejdet 2019. 

Der er også i 2019 afsat 1,5 mio. kr. til området – jf. 

Biavlsstrategien. Af dem er 0,3 mio. kr. afsat til brug til ekstern 

projekt/konsulentarbejde. Binævnet bør på det førstkommende 

møde have projektideerne klar, da det er finanslovsmidler der skal 

anvendes indenfor finansåret 2019. Der tages forbehold for den 

endelige finanslov 2019. 
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 Orientering om debatten om konkurrence om fødegrundlaget 

mellem de holdte og de vilde bier.  

Debatten er blusset op igen efter en artikel på Altinget af en række 

AU/DCE og KU-forskere: 

https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/forskere-kommerciel-

biavl-i-beskyttet-natur-oedelaegger-biodiversiteten 

Miljø- og Fødevareministeriet henholder sig til besvarelsen fra 

AU/DCA af 12. april 2018:  

https://pure.au.dk/portal/files/126036326/Besvarelse_vedr_deb

at_om_honningbier_og_vilde_bier.pdf  

 Øvrigt: 

Orientering om renparringsområder: Der er nu 25 godkendte 

renparringsområder i Danmark. Drejø kom på listen i foråret (har 

tidligere været godkendt som renparringsområde). Asnæs Halvø 

kom på listen i oktober (har ikke tidligere været parringsområde). 

To parringsområder skal forlænges i år (Enebærodde og 

Christiansø). De er begge i proces nu. 

LBSTs høring om ændring af bekendtgørelse af økologisk 

produktion: Af relevans for biavl: §14, stk. 1, nr. 4 og stk. 2. samt 

hele Kapitel 7, § 66 - 68. 

Kommissionens præsentation omkring det kommende 

biavlsprogram på mødet i Komiteen for Den Fælles 

Markedsordning (animalske produkter) den 4. oktober 2018 

(rundsendt). 

 

b. Fødevarestyrelsen (FVST): 

 Droneyngel og den nuværende definitionen af biavlsprodukter. 

 Status for kontrol af honning i Danmark. 

 Status for Ny dyresundshedslov. 

LBST kunne oplyse, at jf. et udkast fra EU, der skal afspejles i Ny 

dyresundshedslov, så bliver der mulighed for, at landene kan 

fastsætte særlige restriktioner omkring specifik 

patogenfrieområder, f.eks. varroa – frie områder (som Anholt i 

DK). Øvrige emner udskudt, da FVST ikke deltog. 

 

Per Kryger rundsender ny artikel om bilarver som fødevarer til 

Binævnet. 

 



 

 

4 

c. Aarhus Universitet (AU) – Per Kryger: 

 Status for bipest og øvrige sundhedsudfordringer for dansk 

biavl. 

Der er er konstateret bipest i 23 prøver fra 18 forskellige bigårde, 

men Nationalt center for bisygdomme har kun fået 44 prøver i år. 

Det er nærmest en halvering. Hvis centret skal sikre en valid 

overvågning, er det nødvendigt med flere prøver. 

 Status for lille stadebilles udbredelse i Europa. 

Italien har ikke opdateret kortet for nyligt, men Sicilien er 

erklæret fri, og fundene i Calabrien synes inddæmmet. 

 Bestøverdag på Flakkebjerg 

Den afvikles den 17. januar 2019 på Flakkebjerg, og gentages den 

6. februar 2019 på Foulum. 

 Øvrigt: 

Asiatisk hveps er nu konstateret i UK, sydlige Tyskland, Belgien og 

Holland. 

Nationalt center for bisygdomme har vundet et tender fra EFSA 

om at udføre et forsøg omkring biforgiftning med pesticider, hvor 

bl.a. et rapsareal ved AU vil blive sprøjtet med tre gange lovlig 

dosis. 

Er i gang med at udarbejde den årlige rapport om 

indvintringsbestanden af holdte bier i Danmark, som fremsendes 

til EU-Kommissionen ifm. det national biavlsprogram. 

 

d. Organisationerne: 

DBF: Har igen meldt sig ind i European Professionel Beekeeping 

Association. 

EB: Henrik Kjelkvist er udtrådt af bestyrelsen, og er nu EBs 

projektleder, bl.a. ifm. et projekt under det nuværende nationale 

biavlsprogram. 

DAF21: Oplever, at der blandt en del nye biavlere er mindre 

forståelse for restriktionerne omkring renparringsområder. Nye 

biavlere kan ikke altid forstå, hvorfor de ikke bare må opsætte 

deres bigårde i renparringsområder. LBST oplyste, at den altid 

henviste til den enkelte dronningeavler for renparringsområdet 

ved henvendelse, jf. reguleringen på området. 
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4. Orientering fra Miljøstyrelsen (MST) om status for neonikotinoider - Henrik 

Frølich Brødsgaard. 

5. Indledte med at pointere, at der er to forskellige grupper af neonikotinoider, og den ene faktisk er 

meget lidt bigiftig. Den anden gruppe har kun været tilladt anvendt til sprøjtning ifm. 

væksthusproduktion, og som bejdsningsmiddel med lave doseringer. DK stemte imod et generelt 

forbud i 2018, da Miljøstyrelsens faglige vurdering viste, at der er vist sikker anvendelse med de 

danske doseringer i afgrøder, der ikke er bi-venlige. Forbuddet blev vedtaget, og det er fra 19. 

september 2018 ikke tilladt at anvende neonikotinoider. Miljøstyrelsen har ikke givet 

dispensationer til anvendelse af bejdsninger med neonikotinoider i 2018, da en faglig udredning 

fra DCA vurderede, at der i dag er alternative midler på markedet, og der findes et 

monitoreringssystem for rapsjordlopper. Se i øvrigt mere på: 

Miljøstyrelsens vurdering af de danske anvendelser af neonikotinoider  

og 

https://mst.dk/media/131379/notits-neonikotinoider-bier-til-mstdk1.pdf  

 

6. En redegørelse for udbud og prissætning af stadepladser på 

statens arealer med særlig fokus på Nationalpark Thy. 

 

Skrifteligt bidrag fra Naturstyrelsen v/Marianne Damholdt Bergin om 

Thy pilotprojektet:  

Naturstyrelsens udlejer bistadepladser til private biavlere.  Bistadepladser 

fordeles som udgangspunkt efter ligebehandlingsprincippet på baggrund 

af efterspørgsel i form af henvendelse fra interesserede biavlere.  

 

Det har generelt ikke været problematisk at tildele bistadepladser til 

biavlere, men da efterspørgslen hos den lokale enhed i Thy har været 

større end udbuddet, har Naturstyrelsen igangsat et lokalt pilotprojekt 

hvor vi forsøgsvist ændrer praksis for udlejning af bistadepladser. 

Stadepladserne vil blive udbudt med ”tilbud om leje” for skrifteligt 

tilkendegivelse af interesse, hvorefter der trækkes lod blandt de 

interesserede. Pilotprojektet blev annonceret i en pressemeddelelse (d.25. 

april 2018) men udbuddet er endnu ikke afholdt. 

 

Naturstyrelsen skal som udgangspunkt tage markedspris for udlejning af 

stadepladser. Den gennemsnitlige pris på Naturstyrelsens arealer er i 2018 

ca. 40 kr. pr stade. Priserne for stadepladserne i Thy er sat til 1000 kr. for 

15 stader og 1.750 kr.  for 30 stader. Dette vurderes at være en rimelig pris.  

 

https://mst.dk/media/148345/miljoestyrelsens-vurdering-af-de-danske-anvendelser-af-neonikotinoider.pdf
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Der er ikke et minimum eller maksimum for antal bistader en biavler kan 

leje stadepladser til. Kontrakter for stadepladser løber over en 5 - årig 

periode med evt. mulighed for forlængelse for endnu en 5-årig periode. 

 

Naturstyrelsen har ikke erfaringer med denne type udbudsform og vil tage 

stilling til metoden efterfølgende.   

 

Biavlsorganisationerne (DBF, DBL SDE, EB og DAF21) havde følgende 

kommentarer og spørgsmål: Er kritiske overfor pilotprojektet og 

lodtrækningsmetoden, da det pludselig kan fjerne erhvervsgrundlaget for 

større biavlere. Endvidere vil de gerne have en tilbagemelding fra 

Naturstyrelsen på, hvordan det sikres, at pladserne udnyttes/biavlere ikke 

er holdt op, således alle kan komme til, så en plads ikke står uudnyttet et 

år? 

 

7. Forslag om forlængelse af Miljø- og Fødevareministeriets Biavlsstrategi 2016 – 2019 

til 2021.  

Landbrugsstyrelsen foreslog, at den nuværende Biavlsstrategi forlænges fra 2019 til 2021, således 

den kommer mere i "synk" med EU's biavlsprogram, og giver det kommende Binævn mulighed 

for en bedre proces omkring evaluering af den nuværende Biavlsstrategi. Nævnte, at der dog var 

en udfordring omkring finansieringen af arbejdet omkring Biavlsstrategien efter 2019. Der var 

tilslutning fra alle de tilstedeværende medlemmer til en forlængelse af den nuværende 

Biavlsstrategi til 2021. LBST vil inden udgangen af 2018 forelægge sagen for ministeren. 

 

8. Status for arbejdet med næste programperiode 2020 - 2022 for det EU-støttede 

nationale biavlsprogram – v/Olga Pedersen Dreyer 

Takkede for deltagelsen ved orienteringsdagen den 4. oktober, og lovede at 

rundsende de skriftelige Q/A – bidrag irt. dagen samt LBSTs præsentation 

fra dagen (er sket via sekretariatet). Ansøgningsperioden er 1. november 

2018 – 7. januar 2019. Send gerne ansøgningen tidligt ind, så LBST evt. 

har mulighed for at stille opklarende spørgsmål. Det øger kvaliteten af 

ansøgningerne. 

 

9. Bestøvningsportal – status v/ Henrik Kjelkvist - EB 

God proces, og fremskridt i overensstemmelse med arbejdsplanen. Synd at 

så få frøavlere/landmænd anvender siden. Orienterede om 

Instruktørkurset i bestøvningsbiavl den 17. november 2018 (invitationen 

er rundsendt til nævnet via sekretariatet). 
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10. Voldgiftnævnet for biforgiftningsskader (ny periode starter pr. 1. januar 2019). 

Nævnet besluttede enstemmig at forlænge perioden for Voldgiftnævnet for biforgiftningsskader jf. 

reguleringen i 5 år. I perioden analyseres om der skal være en ny organisering. Binævnet deltager 

i processen omkring genudpegning således: 

- Formand og suppleant: LBST 

- Alle planteavlskonsulenterne: Barthold Feidenhans’l 

- Region Syd: Christian M. Petersen 

- Region Midt: Hanne Marie Pedersen 

- Region Nord: Per Kryger 

- Region Sjælland: Per Kryger 

- Region Hovedstad: Arne T. Henriksen 

Deadline på tilbagemelding: 15. november 2018 til bevaringsudvalget@lbst.dk med kopi til 

Birgitte Lund (bilu@lbst.dk). 

 

11. CBR (fra SDE):  

 "Hvornår bliver det obligatorisk at det centrale register skal 

bruges af alle så vi undgår de kopier af de gamle attester som 

er værdiløse". 

LBST svarede, vurderingen er,  da der ikke pt. er en "brændende 

platform", f.eks. i form af fund af den lille stadebille, så er der nok 

ikke politisk vilje på nuværende tidspunkt. Det afhænger primært af 

biavlsorganisationerne. 

 "Der er områder ifølge kortet som er fri for bier trods flytning 

af bier kommer til, der er også bigårde uden skilt med ejer 

eller tlf."  

Per Kryger svarede, at han ville producere et "henstillingskort" til  

inspektørkorpset, som kan lægges ved bistader uden ordentlig 

adresse-markering. 

 "Kan ej se de udbrud af pest der er, ikke hvem der har det 

men rart at se hvor man skal være opmærksom." 

Per Kryger svarede, at CBR bliver løbende opdateret, men det kan 

ikke ske før det er verificeret i laboratoriet.. 

 "Hvor lang tid skal de grønne markeringer af tidligere pest 

forblive?" 

Bør ses på ifm. CBR – opdateringen, meld ind til 

bevaringsudvalget@lbst.dk med kopi til Birgitte Lund 

(bilu@lbst.dk). 
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12. Lovgivning om biavl (fra SDE):  

 "Hvornår bliver lovgivning om biavl håndhævet? 

LBST: Når der bliver foretaget en anmeldelse, men LBST reagere 

IKKE på Facebook – debatter/påstande.  

 "Hvem skal anmelde? Er det en lokal biinspektør og vil 

politiet tage sig af en anmeldelse?" 

Den der konstaterer overtrædelsen. Normalt er det via LBST 

sagerne rejses, som bipestrydningen sidste år. LBST kan ikke 

svare på, om politiet vil tage sagen op.  

 "Skal vi have en kampagne omkring god biavlsskik som er 

bredere end vores interne blade?" 

LBST: Der er Bistrategimidler for 2018 tilovers, ca. 40.000 kr. 

Aftalt, at DBF udarbejder tekstudkast til tre generiske pjecer om 

biavl, da der allerede foreligger tekster i DBF regi. Teksterne 

sendes i intern høring hos alle biavlsorganisationer, der også 

leverer relevant billedmateriale. LBST kan via SKI-aftale stå for 

opsætning og trykning.  

o Ret og pligt i renavlsområder. 

o Hvad skal/bør du vide som biavler (lovkrav m.m.). 

o Hvordan håndteres biskader.  

Dl. ikke senere end 1. december 2018, hvis de skal nå at blive klar 

og leveret inden årets udgang. 

 

13. Status og planer for bevarelse af den brune bi på Læsø 

Organisationerne ved DAF21: Det er bekymrende, at Carl-Johan Junge og 

Bjørn Johansen efterhånden er noget op i årene og ikke magter fortsat at 

producere den mængde brune dronninger, som er nødvendige for at 

vedligeholde bestanden. Der er tillige konstateret gult islæt i dronninger 

parret i parringsområdet. På øens sydside er der konstateret sværme af gul 

herkomst, hvorfor det ikke kan udelukkes, at der er importeret gult 

materiale til Læsø. 

 

Status: 14 biavlere med brune bi dronninger fra Læsø har fået i alt kr. 

94.000 til 188 dronninger af brun Læsøbi i 2018. Én ansøgning til 

foreningstilskud vedrørende brun Læsøbi har fået tilsagn om tilskud på i 
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alt 106.000 kr. Der er planlagt et møde i LBST med Carl-Johan Junge den 

9. november 2018, hvor også DBF, AU og DAF21 er inviteret. 

 

14. Eventuelt 

Ros til Per Kryger for årets bisygdomskurser! 

 

15. Næste møde 

7. februar 2019 i LBST. 


