
Bestille inspektion af biinspektøren 
Opdages der anmeldelsespligtige sygdomme nær en eller flere af dine bigårde, får du en email fra Central 

BigårdsRegister om det. Din biinspektør skal herefter tjekke bifamilierne der står inden for sikkerhedszonen 

fra sygdomsudbruddet.  

Men også hvis du som almindelig biavler får mistanke om, at dine bier er ramt af en anmeldelsespligtig 

sygdom, kan du få din biinspektør til at tage sig af det.  

Start med at kontakte biinspektøren og få en aftale om inspektion. Du kan ikke forvente at biinspektøren vil 

reagere på en aftale via Centralt BigårdsRegister. 

 

Du kan finde biinspektørens kontaktoplysninger i 
Centralt BigårdsRegister på webadressen: 
cbr.pdir.dk 
 
Uden at logge ind kan du finde oplysningerne 
under ”Oversigtskort” i den sorte menu øverst på 
siden.  
 
I drop down menuen vælg ”Inspektørers 
arbejdsområder” 
 

 

Find biinspektøren i formularen til venstre. 
   
Zoom eventuelt ind på kortet til højre for at 
begrænse listen. Begrænses listen ikke, kan du 
klikke på linjen ”Begræns til kortudsnit” 
 
Klik på linjen med din biinspektørs navn 
 
Nu kan du finde alle biinspektørens 
kontaktoplysninger nederst i formularen. 
 

Når aftalen med biinspektøren er på plads, skal du i Centralt BigårdsRegister oprette aftalen om 
inspektion. 
 



 

Log ind 
 
Log ind på CBR med NemID 
 

 

I formularen ”Bigårde” markerer du bigården 
med de bier der skal inspiceres. Klik blot på 
bigårdens linje.  
 
Dernæst klikker du på knappen ”Bestil 
inspektion” nederst til højre i formularen. 
 

 

Pop-op-formularen ”Opret Inspektion bestilt af 
biavler” kommer frem. 
 
Ret datoen  
 
Klik på det lille kalenderikon til højre for 
datofeltet. Klik på den dato I har aftalt. Vælg 
klokkeslættet i feltet ved siden af. 
 



 

Ret antallet af bifamilier som er registreret i 
bigården, tallet står i linjen lige under.  
 
Afslut ved at klikke på knappen ”Gem aftale” 
nederst i formularen. 
 

 

Du bliver spurgt om du har aftalt aktiviteten med 
modparten.  
 
Klik på ”Ja, aftalen er gyldig” 
 

 

Er der andre opgaver, du vil udføre i CBR, kan du 
fortsætte, ellers afslutter du ved at logge ud. 
 
Log ud 
 
Du logger ud af Centralt BigårdsRegister ved at 
klikke på den røde knap øverst til venstre 
mærket ”Log ud”, samme sted som log ind-
knappen sad. 
 

 

Biinspektøren får en mail, du får selv en kopi, om den aftalte inspektion.  



Du skal være opmærksom på, at din bigård er sat i karantæne, så snart du får mistanke om 

anmeldelsespligtige sygdomme.  Det betyder, at du ikke må flytte bier, honning eller brugt materiel fra 

bigården, før mistanken er afkræftet eller biinspektøren har afsluttet behandlingen.  

Har du bier i en afstand på mindre end en kilometer fra et udbrud af anmeldelsespligtige sygdomme og 

flytter bierne, skal de synes en ekstra gang senest fire uger efter flytningen. 

 

 


