Kyndig biavler syner for andre
Er du uddannet kyndig biavler, må du syne andres bier og udstede sundhedsattest på dem. Det kan
biavlerne have brug for i tilfælde af, at de skal flytte deres bier eller overdrage/sælge bier til andre.
Normalt vil biavleren kontakte dig som kyndig biavler og aftale synet. Når aftalen er på plads, skal biavleren
gå ind i Centralt BigårdsRegister og lave en bestilling der. Bemærk! Biavleren kan kun bestille dig i CBR hvis
du har registreret dig med ”Syner for andre biavlere” Er du i tvivl, så tjek det så snart den mundtlige aftale
er på plads.
Er du synlig, spring næste afsnit over og gå direkte ned til afsnittet: ”Når biavleren bestiller dig i Centralt
BigårdsRegister” længere nede i vejledningen.
Vær synlig som kyndig biavler
Log ind på CBR med NemID.

Vælg ”Personlige indstillinger” i den sorte menu
øverst og klik på ”Roller”.
Formularen i venstre side skifter til en oversigt
over dine ”Roller”.

Står der efter ”Kyndig biavler” ”Syner også for
andre”, behøver du ikke gøre mere og kan logge
ud.
Står der derimod ”Syner kun egne bigårde” så
markér linjen med et klik på den.
Klik derefter på knappen ”Ret kyndig” i linjen
øverst i formularen.

Du får nu spørgsmålet: ”Ønsker du som kyndig at
syne for andre biavlere?” Klik på knappen: ”Ja”.

Er der ikke andre opgaver, du vil udføre i Centralt
BigårdsRegister, afslutter du ved at logge ud af
systemet.
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.

Når biavleren bestiller syn i Centralt BigårdsRegister
Du modtager en mail fra Centralt BigårdsRegister med følgende i emnelinjen: ” Besked fra CBR: Syn bestilt
af biavler er planlagt”
Mailen indeholder oplysninger om jeres aftale om syn af biavlerens bier. Du tager ud og syner bierne, hvis
du finder tegn på sygdomme, gå ned til afsnittet ” Ved mistanke om skadegørere!” længere nede i
vejledningen.
Ved sunde og raske bier
Hvis du har synet bierne uden at finde tegn på sygdomme, skal du ind i Centralt BigårdsRegister og
godkende sundhedsstatus

Log ind på CBR med NemID.

Find bigården du har synet, den står i tabellen
øverst i formularen ”Bigårde”.
Markér bigården ved at klikke på linjen.
Helt nede i bunden af formularen kan du finde en
tabel med linjen: ”Syn bestilt af biavler”,
dobbeltklik på linjen med aftalen hvor du har
synet.

Pop-op-formularen ”Rediger Syn af bier bestilt af
biavler” kommer frem.
Midt i formularen kan du rette datoen for synet.
Sundhedsstatus kan naturligvis ikke angives, hvis
datoen er i fremtiden.
”Antal bifamilier” skal svare til ”Aktuelt antal
bifamilier”, som er det antal bifamilier der er
registreret. Tallet står i linjen lige under.

Har biavleren, du har synet for, ikke angivet at
aftalen om syn var aftalt på forhånd, skal du
klikke i cirklen ud for ”Godkendt” under ”Aftalens
status”.
Har biavleren angivet, at der var en aftale, er
feltet tonet ned, og aftalen er allerede angivet
som godkendt.

Nederst i formularen står at der mangler en
sundhedsstatus.
Du godkender sundhedsstatus ved at klikke i
cirklen ud for ”Ok, sundhedsattest” i tabellen
”Sundhedsstatus”.
Bemærk! Sundhedsstatustabellen er kun
fremme, når ”Aftalens status” er markeret som
godkendt.

Afslut godkendelsen ved at klikke på knappen
”Udfør aktivitet”, der sidder 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.

Er der ikke andre opgaver, du vil udføre i Centralt
BigårdsRegister, afslutter du ved at logge ud af
systemet.
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.

Ved mistanke om skadegørere!
Følg nedenstående vejledning hvis du finder tegn på sygdomme, når du syner bierne.
Husk i øvrigt, at gøre biavleren opmærksom på, at der ikke må flyttes bier, honning eller brugt materiel fra
bigården, før mistanken er afkræftet eller biinspektøren har afsluttet behandlingen.

Log ind på CBR med NemID

Find bigården du har synet, den står i tabellen
øverst i formularen ”Bigårde”.
Markér bigården ved at klikke på linjen.
Helt nede i bunden af formularen kan du finde en
tabel med linjen: ”Syn bestilt af biavler”,
dobbeltklik på linjen med aftalen hvor du har
synet.

Pop-op-formularen ”Rediger Syn af bier bestilt af
biavler” kommer frem.
Midt i formularen kan du rette datoen for synet.
Sundhedsstatus kan naturligvis ikke angives, hvis
datoen er i fremtiden.
”Antal bifamilier” skal svare til ”Aktuelt antal
bifamilier”, der er det antal bifamilier der er
registreret. Tallet står i linjen lige under.

Har biavleren, du har synet for, ikke angivet at
aftalen om syn var aftalt på forhånd, skal du
klikke i cirklen ud for ”Godkendt” under ”Aftalens
status”.
Har biavleren angivet, at der var en aftale, er
feltet tonet ned, og aftalen allerede angivet som
godkendt.

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.
Bemærk! Sundhedsstatustabellen er kun fremme
når ”Aftalens status” lidt højere oppe er
markeret som godkendt.

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 ikke andre opgaver, du vil udføre i Centralt
BigårdsRegister, afslutter du ved at logge ud af
systemet.
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.

