
Indsende prøve 
Får du som biavler mistanke om, at dine bier er ramt af en anmeldelsespligtig sygdom, kan du indsende en 

prøve til Offentlig Bisygdomsbekæmpelse.  Ved for eksempel mistanke om bipest, er det en tavleprøve du 

skal indsende. Inden du sender prøven, skal du oprette den i Centralt BigårdsRegister, og få en følgeseddel 

derfra. 

Ved du ikke hvordan du udtager en prøve, skal du kontakte din biinspektør og aftale inspektion af dine bier. 

Se vejledningen ”Bestille inspektion af biinspektør” 

 

Log ind 
 
Log ind på CBR med NemID 
 

 

I formularen ”Bigårde” markerer du den linje som 
den mistænkte bigård står i, klik blot en gang på 
linjen. 
 
Klik derefter på knappen ”Indsend prøve” 
nederst i tabellen ”Aktiviteter” 
 



 

Pop-op-formularen ”Opret prøve indsendt af 
biavler” kommer frem.  
 
Start med at rette antal bifamilier til det antal 
som er registreret i bigården, tallet står i linjen 
lige under. 
 
Herefter skal du krydse af hvilken type prøve du 
indsender, vælg tavleprøve, hvis det er bipest du 
har mistanke om.  
 

 

Når du har sat flueben i både rækken med 
hvilken prøve du indsender, og hvilken sygdom 
du har mistanke om, kan du klikke på knappen 
”Udfør aktivitet” nederst til højre i formularen. 
 
Bemærk, du har mulighed for at angive en anden 
mistanke, end de valgmuligheder der er. Det gør 
du i feltet ”Anden mistanke”.  
 
Du kan skrive en kommentar til prøven i feltet 
”Bemærkninger”.  
 



 

Der downloades en pdf-fil du skal udskrive og 
bruge som følgeseddel.  
 
Bemærk, den sendes ikke via mail, men kan 
findes i den mappe din browser normalt lægger 
downloadede filer i. Mappen hedder som regel 
”Overførsler”, hvis du ikke selv har ændret det. 
 
Skriv følgesedlen ud og vedlæg den prøveæsken 
inden du pakker og sender.  
 
Prøven sendes til: 
Aarhus Universitet 
Institut for Agroøkologi 
Forsøgsvej 1 
4200 Slagelse 
Att.: Offentlig Bisygdomsbekæmpelse 
 

 

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. 
 

 

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

anmeldelsespligtig sygdom.  Det betyder, at du ikke må flytte bier, honning eller brugt materiel fra 

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

 




