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Hvis du er biavler, er det vigtigt at kende til 

renparringsområder og de regler, der gælder 

på området. I dette faktaark kan du se hvilke 

rettigheder og pligter, biavlere inden for områ-

derne har. 

 

Avl af udvalgte linjer af honningbier foregår på 

parringsstationer i afgrænsede renparrings-

områder godkendt af Landbrugsstyrelsen. 

Dansk dronningeavl er kendt for sin høje kvali-

tet, og her spiller renparringsområderne en 

vigtig rolle. Vil man avle gode bier, er man 

nødt til både at kende faderens og moderens 

afstamning. Der skal være fuldstændig kontrol 

over dronernes afstamning, og det kan kun 

opnås på de godkendte renparringsstationer. 

For at kunne sikre renavlen er det nødvendigt 

med et sæt regler.  

 

Hvad er et renparringsområde? 

Renparringsområder for honningbier er isolerede områ-

der, oftest mindre øer og andre afgrænsede områder 

med tilstrækkelig isoleret beliggenhed, hvor indkryds-

ning af andre linjer kan undgås. 

Det er Landbrugsstyrelsen, som efter ansøgning fra en 

biavler, godkender et renparringsområde. I et godkendt 

parringsområde må der kun være honningbier af 

samme afstamning som bierne på parringsstationen. 

Renparringsområderne er godkendt for en 5 årig peri-

ode. Når godkendelsen udløber, kan der ansøges om 

forlængelse af godkendelsen for en ny 5 årig periode. 

Der er mellem 20 og 30 godkendte renparringsområder 

rundt om i Danmark.    

 

 

 

 

 

 

 

Du må ikke flytte bier ind i et renparringsområde 

Det er ikke tilladt for andre end den ansvarlige for par-

ringsstationen at føre honningbier ind i området. Dog er  

det tilladt at føre parrekassetter ind i renparringsområ-

det efter aftale med den ansvarlige for renparringsom-

rådet. 

Som biavler er du altid forpligtet til at orientere dig om 

de godkendte parringsområders placering og overholde 

forbuddet mod at flytte bifamilier ind i et godkendt ren-

parringsområde. Overholder du ikke dette, kan du straf-

fes med bøde.   

 

Biavlere i et godkendt renparringsområde: 

 Skal acceptere at bruge den samme dronnin-

geafstamning som på parringsstationen. Ved 

etablering af parringsstation skal den ansvar-

lige vederlagsfrit levere befrugtede brugsdron-

ninger af samme afstamning som det god-

kendte avlsmateriale til udskiftning af bidron-

ningerne hos de eksisterende biavlere i ren-

parringsområdet. 

 Skal skifte bidronninger, hvis den ansvarlige 

for parringsstationen på et senere tidspunkt 

vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at der 

skiftes bidronninger. Disse bidronninger skal li-

geledes leveres vederlagsfrit i samme antal 

som ved den oprindelige udskiftning. 

 Skal anmelde fund af bisværme eller vildtle-

vende honningbifamilier til den ansvarlige for 

parringsstationen. Dog må biavleren forfølge 

en bisværm fra egen bigård og huse den in-

den 12 timer efter, at de har slået sig ned. 

 Kan anmode den ansvarlige for parringsstatio-

nen om at levere befrugtede brugsdronninger i 

rimeligt omfang og mod passende betaling. 

Ret og pligt i godkendte renpar-
ringsområder for honningbier 
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Den ansvarlige for en parringsstation: 

 Skal være registreret som kyndig biavler og 

skal have erfaring som bidronningeavler. 

 Skal ved etablering af parringsstation veder-

lagsfrit levere befrugtede brugsdronninger af 

samme afstamning som det godkendte avls-

materiale til udskiftning af bidronningerne hos 

de eksisterende biavlere i renparringsområdet.  

 Skal, hvis han/hun vurderer på et senere tids-

punkt, at det er hensigtsmæssigt, at der skiftes 

bidronninger, levere disse vederlagsfrit, i 

samme antal som ved den oprindelige udskift-

ning. 

 Skal efter anmodning fra biavlere i renpar-

ringsområdet levere befrugtede brugsdronnin-

ger i rimeligt omfang og mod passende beta-

ling.  

 Skal, på baggrund af aftaler med planteavlere 

i renparringsområdet, sikre at der er et til-

strækkeligt antal bifamilier til at varetage be-

støvningen af afgrøder hos planteavlere i par-

ringsområdet. For udlejning af bifamilier til be-

støvning kan der kræves et rimeligt vederlag.  

 Skal sikre, alle parringsstationens bifamilier 

mindst hver 6. uge i perioden 1. maj til 1. sep-

tember synes af en kyndig biavler for skade-

gørerne ondartet bipest (forårsaget af bakte-

rien Paenibacillus larvae), stenyngel (forårsa-

get af Aspergillus-svampe), den lille stadebille 

(Aethina tumida), Tropilaelaps-mider, Europæ-

isk bipest (forårsaget af bakterien Melissococ-

cus plutonius) og trakémiden (Acarapis 

woodi).  

 Skal sikre, at der løbende udføres avlsarbejde 

og årligt inden den 1. december indsender en 

redegørelse til Landbrugsstyrelsen på et dertil-

hørende skema for arbejdet i den forløbne sæ-

son.  

 Skal for egen regning fjerne eller tilintetgøre 

bisværme eller vildtlevende honningbifamilier i 

renparringsområdet – dog undtaget i de til-

fælde, hvor en biavler forfølger bisværme fra 

egen bigård og huser disse inden 12 timer ef-

ter, at de har slået sig ned. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis vilkårene ikke bliver overholdt, kan Landbrugssty-

relsen tilbagekalde godkendelsen af parringsområdet. 

Hvor finder jeg renparringsområderne? 

I Centralt BigårdsRegister (CBR) finder du altid en op-

dateret oversigt over renparringsområdernes placering. 

Alle har adgang til at kunne se de godkendte renpar-

ringsområder i CBR. 

 

Hvor finder jeg den ansvarlige for et renparrings-

område? 

På Landbrugsstyrelsen hjemmeside og i Centralt Bi-

gårdsRegister kan du altid finde en opdateret oversigt 

over de ansvarlige for renparringsområderne. Her fin-

der du også kontaktoplysninger på den ansvarlige for 

parringsstationen. 

 

Yderligere oplysninger 

Det Centrale BigårdsRegister (CBR), https://cbr.pdir.dk/  

 

 
 

Regler om oprettelse og drift af parringsområder er 

fastsat i Bekendtgørelse om godkendte parringsområ-

der for honningbier (Bek. nr. 280 af 25. april 2008) og 

Bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere hos 

honningbier og avlede humlebier (Bek. nr. 386 af 2. maj 

2011).  

 

Du kan læse mere om vilkår og regler vedrørende biavl 

på Landbrugsstyrelsens hjemmeside, 

https://lbst.dk/landbrug/genetiske-ressourcer/biavl/vil-

kaar-og-regler-for-biavl/ 
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