
Opret dig i Centralt BigårdsRegister 
 

Vær med til at sikre, at vi fortsat har sunde bier i Danmark. Registrer dig og dine bier i Centralt 

BigårdsRegister. Det er slet ikke så svært, og du hjælper biinspektørerne i deres arbejde med, at forhindre 

spredning af de alvorligste bisygdomme. 

Centralt BigårdsRegister er et frivilligt, elektronisk register over bigårde i Danmark som drives af Landbrugs 

og Fiskeristyrelsen.  

Bemærk: Centralt BigårdsRegister er lettest at anvende via en PC eller tilsvarende apparat med forholdsvis 

stor skærm. 

 

Skriv ”cbr.pdir.dk” i adresselinjen (Rød pil nr 
1) i dit internetprogram (browser) og tryk på 
returtasten på dit tastatur. 
 
Når siden kommer frem så klik på knappen 
”Login” (Rød pil nr 2) 

 

Du kommer nu automatisk frem til log ind med NemID. Log ind på samme måde som andre steder hvor du 

anvender NemID. 

Som ny bruger kommer du derefter automatisk frem til guiden: ”Velkommen til Centralt BigårdsRegister” 

Følg guiden 

 



 

 

De enkelte trin i guiden er listet op til venstre. 
 
Læs velkomsten og klik på knappen ”Næste” 
nederst til højre. 
 
Oplever du at knapperne nederst i guiden ikke er 
tilgængelige, kan det hjælpe at sætte browserens 
opløsning ned. Hold [Ctrl] nede og tryk på [-] 
(minustasten) til knapperne nederst kommer 
frem. 

 

Trin 2 - Adresse 
 
Klik i feltet: ”Søg adresse” og begynd at skrive din 
adresse, start med vejnavn. 
 
En liste over adresser kommer frem, fortsæt med 
at skrive indtil du kan se din adresse. Vælg den 
rigtige med et museklik. 
 
Vælg dit husnummer på listen der nu kommer 
frem. 
 
Klik derefter på ”Næste” nederst til højre. 
 

 

Trin 3 - Telefon og email 
 
Indtast dit telefonnummer, skriv gerne både 
fastnet og mobil, ellers blot det du lettest træffes 
på. 
 
Indtast din e-mailadresse. 
 
Klik derefter på ”Næste” nederst til højre. 
 



 

Trin 4 - Biavler 
 
Teksten på denne side kommer frem 
efterhånden som du klikker i felterne. 
 
Klik ”Ja” til spørgsmålet om du har egne bier, 
også selvom du endnu ikke har anskaffet dem.  
 
Klik i firkanten ud for:  ”Privat biavler”. 
 
Derefter klikker du ”Vis dit navn til sælgere” (det 
gør det lettere at få sundhedsattest, når du køber 
bier) 
 
Klik derefter på ”Næste” nederst til højre. 
 

 

Trin 5 - Driftleder 
 
”Passer du bier for en erhvervsbiavler og/eller en 
skolebigård?” Klik ”Nej” 
 
Klik på ”Næste” nederst til højre 
 

 

Hvis du klikker ja, folder guiden sig ud, og du skal 
indtaste navnet på den biavler du er driftsleder 
hos.   
 
Biavleren der har ansat dig, skal herefter 
godkende før det bliver aktiveret. 
 



 

Trin 6 - Kyndig og inspektør 
 
Klik nej til: ” Er du uddannet kyndig biavler?” hvis 
du ikke er uddannet. 
 
Klik nej til: ” Er du uddannet inspektør?” hvis du 
ikke er biinspektør 
 
Klik derefter på ”Næste” nederst til højre. 
 

 

Er du uddannet kyndig biavler, klik ja til dette.  
 
Guiden folder sig ud, og du skal svare på om du 
vil syne bier for andre biavlere.  
 
Bemærk, rollen som kyndig biavler skal først 
godkendes af myndighederne, før den aktiveres. 
Det samme gælder hvis du klikker ja til inspektør. 
Biinspektører er uddannet og aflønnet af det 
offentlige.  
 
 



 

Trin 7 – Bekræftelse 
 
Tjek om dine oplysninger er korrekte.   
 
Vil du rette så tryk på knappen ”Forrige” nederst 
til højre så kommer du tilbage til 
indtastningssiderne. 
 
Klik på ”Udfør” nederst til højre når du er tilfreds. 
 

 

Trin 8 - Afslutning  
 
Opret din bigård med det samme.  
 
Klik på knappen "Registrér bigård" 



 

Start 
 
En guide kommer frem, læs teksten.  
 
Klik derefter på ”Næste” nederst til højre. 
 

 

Trin 1 Navn og indhold 
 
Udfyld feltet med det navn du kalder din bigård. 
 
Angiv antallet af bifamilier du har i bigården i 
feltet: ”Antal bifamilier”. Eller klik i feltet ud for 
”Bigården er tom” hvis der endnu ikke er bier i 
den nye bigård. 
 
Klik derefter på ”Næste” nederst til højre. 
 
 

 Trin 2 Biavl 
 
Springes automatisk over, oplysningerne er 
allerede i systemet. Du ser det kun markeret i 
listen til venstre i guiden. 
 



 
 

 

Trin 3 Placering 
 
Klik på kortet til højre for at placere bigården. Din 
adresse er som udgangspunkt i centrum. 
Skal du ikke have din nye bigård på din adresse, 
kan du zoome ud ved hjælp af zoombjælken i 
kortets venstre side. Kortet kan flyttes med 
musen, hold venstre museknap nede mens du 
flytter. Du kan også zoome med musens 
scrollehjul. 
 
Skal den nye bigård placeres længere væk, kan 
du benytte feltet: ”Søg adresse”. Begynd blot at 
skrive vejnavnet, og vælg derefter i listen der 
dukker frem under feltet. Vælg husnummer 
efterfølgende. 
 
Klik på kortet hvor den nye bigård er. Zoom ind 
på kortet, hvis det er nødvendigt, systemet giver 
dig besked.  
 
Når du har sat krydset, der viser din bigårds 
placering, så klik på ”Næste” nederst til højre i 
formularen. 
 

 
 

Trin 4 Kontakt 
  
Klik ud for ”Benyt biavlens kontaktoplysninger”. 
 
Så er det dig selv, der bliver kontaktet, hvis det 
bliver nødvendigt at få adgang til dine bier. 
 
 



 

 

Hvis det er en anden end dig selv, der skal 
kontaktes, kan du benytte feltet ”Søg adresse”.  
 
Begynd blot at skrive vejnavnet, vælg derefter i 
listen der dukker frem under feltet. Vælg 
husnummer efterfølgende. 
 
Udfyld feltet med kontaktperson, husk 
telefonnummer. 
 
Klik derefter på ”Næste” nederst til højre. 
 

 

Trin 5 Bekræftelse 
 
Tjek om dine oplysninger er rigtige.  
 
Klik derefter på ”Udfør” nederst til højre. 
 

 

Er der andre opgaver, du vil udføre i Centralt 
BigårdsRegister, 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. 
 


