J.nr. 20-5010-000001
Ref. BILU
Den 27. februar 2020

Referat fra møde i Binævnet den 26. februar
2020
Deltagere:
Bodil Branner (formand)
Birte Boelt (Aarhus Universitet)
Arne T. Henriksen (Danmarks Biavlerforening)
Hanne Marie Pedersen (Danske Biavleres Landsforening)
Jens Bjerre (Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere)
Majken Sundahl (Danmarks Naturfredningsforening)
Henrik Kjelkvist (Erhvervsbiavlerne)
Thomas Holst (Landbrug & Fødevarer, Frøsektionen)
Barthold Feidenhans’l (Landbrug & Fødevarer, SEGES)
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:
Annette Bruun Jensen (Københavns Universitet)
Per Carton (Dronningeavlerforeningen af 1921)
Punkt. 1 Velkommen
Formanden bød velkommen med speciel velkomst til Majken Sundahl fra Danmarks
Naturfredningsforening og der fulgte en bordrunde med præsentation af medlemmerne.
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
4. Det EU-støttede nationale biavlsprogram under Common Agricultural Policy, CAP 2020 (LBST)
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5. Centralt BigårdsRegister (CBR): Status for opfølgning i forhold til ny dyresundhedslov
og følgelovgivning, herunder obligatorisk registrering af bier (LBST / FVST)
6. Brun bi på Læsø
a. Orientering om medlemsmøde på Læsø
b. Initiativer for at håndhæve regler om indførsel af bier til Læsø
7. Opsamling på ”Branchemøde om Biavl” ved biavlsorganisationerne
8. Udsætning af bistader på Naturstyrelsens arealer
9. Voldgiftsystemet (LBST)
a. Status på udgivelse af faktaark om biforgiftning
b. Voldgiftnævn for biforgiftningsskader: Status for ny udnævnelse
10. Eventuelt
11. Næste møde
Punkt 3. Meddelelser
a. Landbrugsstyrelsen:
Renparringsområder listen er senest opdateret på styrelsens hjemmeside den 14.
februar 2020. Det blev oplyst, at ansøgning om området på Tipperne / Værneengene i
Ringkøbing Fjord er under behandling.
Det blev generelt bemærket, at det er vigtigt, at alle 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. er i proces, men afventer
videre besked fra AU, idet det overvejes at genindføre varroafrie bier til Anholt.
b. Fødevarestyrelsen: Ingen meddelelser under dette punkt.
c. Aarhus Universitet:
Ondartet bipest: Der er registreret 29 bigårde med ondartet bipest i 2019.
Workshop på KU: Københavns Universitet og AU holder fælles workshop den 29.
februar og 1. marts 2020 om vidensdeling projektet: Hvad er de nyeste
forskningsresultater omkring varroamider og hvordan er det relevant i praktisk biavl.
Der er 57 tilmeldte.
Workshop på AU: Københavns Universitet og AU holder fælles workshop i oktober 2020
om et vidensdeling projekt vedrørende pollenundersøgelser.
Bevilling fra MFVM: Forskningsprojekt i forholdet mellem honningbien og vilde bier i
Danmark. Udenlandsk ekspertpanel vil blive inviteret til at kvalitetssikre undersøgelsen.
Invasive arter: Vespa veluntina er fundet i september 2019 i Hamborg.
Bidrag til international rapport: under ’ International Union for Conservation of
Nature’ om underarter af lokale honningbier, der betragtes som enten hjemmehørende
eller invasive underarter i EU, specielt med fokus på udbredelse af Apis mellifera
ligustica og A. m. carnica udenfor deres oprindelsesområde.
d. Organisationerne:
Danmarks Biavlerforening (DBF) oplyste om:
Dalum Landbrugsskole udbyder i efteråret 2020 ’Videregående uddannelse i
biavl’ nu i samarbejde med Danmarks Biavlerforening. Dalum Landbrugsskole har
siden 2013 udbudt ’Basiskursus i Biavl’, som blev udviklet med midler fra styrelsen
i samarbejde mellem alle fem biavlsorganisationer og ligeledes med støtte til
afholdelsen fra Landbrugsstyrelsen på grund af varierende deltagerantal.
Fremover vil Dalum Landbrugsskole udbyde kurset under det mere retvisende
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navn ’Videregående uddannelse i biavl’ og indgår herefter et tættere og mere
formelt samarbejde med DBF, der samtidig overtager den tidligere stillede
underskudsgaranti til gennemførelsen af uddannelsen.
Apimondia kongres arbejdet fortsætter for at trække kongressen til København i
samarbejde med Norge og Sverige i 2025.
Orientering om, at honningsituationen i hele EU og erhvervet er i krise på grund af
honningforfalskning samt priser, der er urealistisk lave, da der er rapporteret
priser på 1 Euro pr. kg.
Besøgt Miljøstyrelsen for at tale om Vespa veluntina.
Erhvervsbiavlerne orienterede om,
at der er krise blandt medlemmerne på grund af lave honningpriser og problemer
med at afsætte honningen.
Punkt 4. Det EU-støttede nationale biavlsprogram under Common Agricultural
Policy, CAP 2020
Landbrugsstyrelsen orienterede om:
- Forhandlinger om CAP-forslaget og overgangsforslaget fortsætter i EU-regi, og afhænger
af vedtagelsen af MFF-forslaget.
- Formandskabets forslag om CAP-planer af 4. december 2019 indeholder en række
ændringer af, hvilke interventionstyper kan støttes i sektoren for biavlsprodukter.
Sendes til Binævnet til orientering. Det finske formandskabs forslag til forordning om
CAP-planer (på engelsk), her link til forslaget:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14824-2019-INIT/en/pdf. Art. 39
(b), art. 40 (1a) og art. 48-50 omhandler støtte i biavlssektoren.
- LBST arbejder på at forberede den fremtidige CAP-plan, herunder den del af CAPplanen, som omhandler interventioner i biavlssektoren. LBST vil inddrage
organisationer inden for biavl, og forventer, at Binævnet vil høre fra styrelsen i løbet af
foråret. Formanden spurgte, om LBST vil arrangere et møde eller workshop, hvortil
LBST oplyste, at det ikke er besluttet endnu, men sandsynligvis bliver det en form for
workshop.
Formanden for Binævnet mindede om workshoppen i november 2019. Opsamlingen fra
workshoppen vil bliver eftersendt til hele Binævnet, da ikke alle kunne deltage.
Endvidere var der spørgsmål om varigheden af projekter under CAP-planen og om finansiering
af ordningen fortsat vil være afhængig af antal bistader. Landbrugsstyrelsen oplyste, at det er op
til medlemsstaterne at bestemme, hvilken varighed projekterne skal have (treårige som i dag
eller anden varighed), og at EU-finansiering er fastlagt på baggrund af medlemsstaternes antal
af bistader. EU-rammen er øget fra 40 mio. euro årligt for nuværende programperiode 20202022 til 60 mio. euro årligt i CAP-planen, som forventes af dække perioden 2022-2027.
Konvolutten for Danmark er også større end i dag og svarer til ca. 4,4 mio. kr., som forudsætter
50 pct. national medfinansiering. Ifølge forslaget skal medlemsstaterne fortsat rapportere deres
antal af bistader til Kommissionen, og Kommissionen kan fastlægge yderligere regler
vedrørende rapporteringen.
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Punkt 5. Centralt BigårdsRegister (CBR): Status for opfølgning i forhold til ny
dyresundhedslov og følgelovgivning, herunder obligatorisk registrering af bier
Fødevarestyrelsen oplyste, at udmeldingen fra Kommissionen fortsat er, at der skal være
obligatorisk krav til alle biavlere om registrering i et offentligt tilgængeligt register. Loven
træder i kraft 21. april 2021.
Centralt Husdyrbrugsregister (CHR) er et offentligt og åbent register med grundtanken, at der
skal være åben adgang af hensyn til at kunne følge skadegørere. Landbrugsstyrelsen kunne
istemme, at også grundtanken med Centralt BigårdsRegister er fortsat at kunne overvåge
biernes skadegørere. Der fulgte en dialog omkring fordele og ulemper ved et obligatorisk
register og styrelserne orienterede om, at der er en intern proces i gang.
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. Samtidig
bekræftede de, at biavlsorganisationerne vil blive inddraget.
Punkt 6. Brun bi på Læsø
DBF orienterede om mødet på Læsø med Foreningen for den brune bi på Læsø. Der er en god
ånd om at fortsætte med arbejdet omkring den brune bi, men der er fortsat udfordringer med
generationsskiftet blandt biavlerne. Foreningen har blandt andet med støtte fra LBST udviklet
en film om den brune bi.
AU supplerede med en anbefaling af, at afløse det i dag håndholdte system til stambogsføring af
de brune bidronninger, med det digitale system BeeBreed.eu, som er en online database,
udviklet af tyske forskere ved Instituttet i Hohen Neuendorf.
Derudover diskuterede Binævnet, betingelserne for at kunne søge og modtage tilskud til brune
bidronninger udenfor Læsø. Der var enighed om, at der er behov for at binde tilskud op på aktivt
bevaringsarbejde, det vil sige kun til brune bidronninger, der anvendes til fortsat renparring af
brune bier.
Det blev besluttet, at:
Binævnet på sit næste møde vil drøfte og revurdere formuleringen i
tilskudsbekendtgørelsen.
Punkt 7. Opsamling på ”Branchemøde om Biavl” ved biavlsorganisationerne
Biavlsorganisationerne orienterede om et meget vellykket arrangement, primært henvendt til
erhvervsbiavlerne i november 2019 om biavlens aktuelle situation med særligt fokus på
situationen på honningmarkedet. Opsamling fra mødet er vedlagt i Bilag til referatet.
Med afsæt i biavlsorganisationernes orientering om udfordringerne på honningmarkedet
efterspurgte AU, om det kan betyde, at der vil være større mulighed for at få flere biavlere til at
udbyde deres bier til at udføre bestøvningsopgaver ude hos jordbrugerne.
Landbrugsstyrelsen afsluttede punktet med at invitere biavlsorganisationerne til på næste møde
i Binævnet, at præsentere projektet ’Bestøvningens betydning for jordbruget.’
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Punkt 8. Udsætning af bistadepladser på Naturstyrelsens arealer
Naturstyrelsen har sendt følgende til skriftlige bidrag til Binævnet:
>>Aftaler mellem biavlere og Naturstyrelsen er i dag generelt 5 årige aftaler med mulighed for
forlængelse i øvrige 5 år. Historisk set er bistadepladser blevet tildelt efter efterspørgsel til lokale
biavlere.
Med lokalt stigende efterspørgsel på stadepladser og debat om honningbiens effekt på vilde bier,
har Naturstyrelsen, med fokus på bæredygtig arealforvaltning, følgende håndtering af bistader
på styrelsens arealer; antallet af bistader eller stadepladser øges ikke og der placeres ikke nye
stadepladser, hvor der p.t ikke forekommer stadepladser.
De 11 stadepladser der var en del af pilotprojektet i Thy udløber d. 31.12.2023. Naturstyrelsen vil
til den tid tage stilling til udbudsformen og antallet og placering af stadepladser, der kommer i
udbud.
Naturstyrelsen ser frem til arbejdet med bestøverstrategien, som igangsættes af MFVM i 2020
som en del af biodiversitetspakken. Naturstyrelsen følger forskning på området så som det
igangværende samarbejdsprojekt mellem KU og AU om honningbiers påvirkning af vilde bier på
naturarealer, samt et projekt ved KU om identifikation af biarter indsamlet i Thy.
Link til presse meddelelse: https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/ny-nationalbestoeverstrategi-skal-beskytte-bier-bedre/?utm_campaign=ny-national-bestverstrategi-skalbeskytte-bier-bedre&utm_medium=email&utm_source=fvm_nyhedsmail <<
Landbrugsstyrelsen oplyste, at bestøverstrategien er et element i biodiversitetspakken.
Derudover supplerede MST med oplysning om bevilling på 200.000 kr., som styrelsen udbyder i
forbindelse med at undersøge virkemidler til at forbedre vilde biers levevilkår. Denne viden skal
bruges til at spille ind i en kommende bestøverstrategi.
Punkt 9. Voldgiftsystemet
a. Status på udgivelse af faktaark om biforgiftning
DBF udtrykte på vegne af biavlsorganisationerne / [Binævnet] utilfredshed med, at
Binævnet ikke bliver prioriteret i styrelsen, i forhold til at tage aktion på området.
Ønsket er at komme højere op på prioriteringslisten. Bl.a. blev der henvist til
udvikling af faktaark / vejledning for henholdsvis de biavlskyndige og
planteavlskyndige voldgiftsmænd ud fra den gældende bekendtgørelse om voldgift
ved forgiftning af honningbier.
Det blev foreslået at invitere formanden for voldgiftnævnet til næste møde i
Binævnet.
b. Voldgiftnævn for biforgiftningsskader: Status for ny udnævnelse
Landbrugsstyrelsen oplyste, at voldgiftnævnet nu er nedsat og listen er opdateret på
styrelsens hjemmeside. Trods flere rykkere udestår tilbagemelding dog fortsat for
biavlskyndige kandidater fra regionerne Midtjylland; Sjælland og Hovedstaden.
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Punkt 10. Eventuelt
Intet at bemærke.
Punkt 11. Næste møde
Næste møde er aftalt til onsdag den 7. oktober 2020 fra kl. 10 hos Landbrugsstyrelsen i
København.
Binævnet blev opfordret til at overveje intervallet mellem afholdelsen af møder.
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