Kyndig biavler syner egne bier
Ved flytning eller salg/overdragelse af dine bier skal du som kyndig biavler registrere sundhedseftersynet af
dine egne bier. Før du registrerer, syner du bierne og konstaterer forhåbentlig, at de er friske og sunde.
Opdager du noget mistænkeligt under synet, så se afsnittet ”Ved mistanke om skadegørere!” senere i
denne vejledning.
Log ind
Log ind på CBR med NemID

Markér linjen med den synede bigård øverst i
formularen ”Bigårde”, klik blot en enkelt gang på
linjen.
Klik derefter på knappen ”Bestil syn” nederst i
formularen, på mindre skærme skal du muligvis
scrolle ned før knapperne kommer frem.

Pop-op-formularen ”Opret Syn bestilt af biavler”
kommer frem.
Da du selv er kyndig biavler, er du allerede valgt
som kyndig biavler i formularen.

Start med at rette antal bifamilier til det antal der
er registreret i bigården, tallet står i linjen lige
under.
Lad dato og klokkeslæt være uændrede. Du kan
kun ændre den til et døgn før, eller til ud i
fremtiden. Vælger du en dato ud i fremtiden, kan
du ikke afslutte synsregistreringen før til den tid.
Klik i cirklen ud for ”OK, sundhedsattest”
Klik på knappen ”Udfør aktivitet” nederst til
højre.

Stemmer antallet af bifamilier der er synet ikke
med antal bifamilier i bigården, kommer der en
advarsel, klik på ”Nej” for at vende tilbage til
formularen og rette.
Klik ikke på ”Ja”. Systemet vil nemlig ændre
antallet af bifamilier i bigården, så det synede
antal bliver nul.
Vinduet lukker og du kommer tilbage på
oversigten. Alt er nu i skønneste orden, synet af
dine bier er registreret.

Du modtager herefter en mail fra CBR, hvor der
er vedhæftet en sundhedsattest i pdf-format.
Du kan også åbne seneste sundhedsattest ved
blot at trykke på linket ”Hent sundhedsattest” i
tabellen ”Aktuel bigård” der findes i formularen
”Bigårde”

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 indknappen sad.

Husk! Flytter du bier på bestøvning, skal de synes både før de flyttes dertil, og før de flyttes tilbage igen.

Ved mistanke om skadegørere!
Følg nedenstående vejledning hvis du finder tegn på sygdomme, når du syner bierne.
Log ind på CBR med NemID

Markér linjen med den synede bigård øverst i
formularen ”Bigårde”, klik blot en enkelt gang på
den.
Klik derefter på knappen ”Bestil syn” nederst i
formularen, på mindre skærme skal du muligvis
scrolle ned før knapperne kommer frem.

Pop-op-formularen ”Opret Syn bestilt af biavler”
kommer frem.
Da du selv er kyndig biavler, er du allerede valgt
som kyndig biavler i formularen.
Klik ikke på ”Ja”. Systemet vil nemlig ændre
antallet af bifamilier i bigården, så det synede
antal bliver nul.
Lad dato og klokkeslæt være uændrede. Du kan
kun ændre den til et døgn før, eller til ud i
fremtiden. Vælger du en dato ud i fremtiden, kan
du ikke afslutte synsregistreringen før til den tid.
Nederst i formularen står, at der mangler en
sundhedsstatus.

Har du fundet tegn på sygdomme så klikker du i
cirklen ud for ”Mistanke om skadegørere” i
tabellen ”Sundhedsstatus” der findes ca midt i
formularen.

Nu folder tabellen sig ud og du får mulighed for
at krydse forskelligt af.
Ved mistanke om anmeldelsespligtige sygdomme
skal der indsendes en prøve til Offentlig
Bisygdomsbekæmpelse.
I første linje kan du krydse af hvilken type prøve,
du sender ind. Du vælger, den type der viser
symptomerne på sygdommen, du har mistanke
om. Ved for eksempel mistanke om bipest, vil det
være en tavleprøve, der skal sendes ind osv.
Dernæst krydser du af, hvilken sygdom du har
mistanke om.
Du skal være opmærksom på, at de øverste fem
sygdomme er anmeldelsespligtige. Når du
benytter denne formular i forbindelse med syn,
blokeres der for sundhedsattesten, også selv om
du kun sender prøve på grund af mistanke om en
af de andre sygdomme.
Afslut ved at klikke på knappen ”Udfør aktivitet”
nederst til højre i formularen.
Stemmer antallet af bifamilier der er synet ikke
med det registrerede antal bifamilier i bigården,
kommer der en advarsel, klik på ”Nej” for at
vende tilbage til formularen og rette.
Klik ikke på ”Ja”. Systemet vil nemlig ændre
antallet af bifamilier i bigården, så det synede
antal bliver nul.

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 indsendes 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 indknappen 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.

