
Europæisk bipest
Et problem, der løser sig selv? 
Godartet bipest og stinkende bipest

MELDEPLIGT !

AU



Europæisk bipest - årsag
• Forårsages af bakterien Mellisococcus plutonius 

• Bacillus alvei, Bacillus laterosporus, 
Streptococcus faecalis, Achromobacter euridice 
og andre er også implicerede 

• Sommetider kaldt godartet bipest, fordi det kan 
forsvinde af sig selv 

• Er årsag til tab af bier og nedsat honning- 
produktion



Symptomer på europæisk bipest



Åbne cellelåg og 
larver, der ligger 
forvredne i celler







Misfarvning af larver,  
forvredne i bunden af cellen





Europæisk bipest
• Smitter på samme måde som ondartet bipest 

• Vil ofte forsvinde igen spontant  

• Skal dog behandles på samme facon.  

• Der ydes erstatning  

• Mellisococcus plutonius er ikke sporedannende, 
og derfor ikke hårdfør som Paenibacillus larvae



Europæisk bipest

• Er meldepligtig, d.v.s. prøver skal indsendes til 
AU på lige fod med ondartet bipest 

• Tidligere gav vi kun råd om dronningeskift og 
hygiejnisk pleje 

• I de seneste år meget sjældent fundet i Danmark - 
manglende prøver?



Europæisk bipest i Danmark
• Sidste tilfælde i 2005 

• I 1970erne flere hundrede tilfælde om året 

• Specielt Læsø hårdt ramt 

• 2010 Udbrud i Norge! 

• Derfor har vi strammet reglerne i Danmark! 

• Rettidig omhu



Europæisk bipest i UK
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Europæisk bipest i Schweiz
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Europæisk bipest er en smitsom tarmsygdom, 
der gør skade på honningbiers yngel. Sygdom-
men forårsages af bakterien (Mellisococcus 
plutonius), der formerer sig i biernes larver, og 
typisk dør bilarven inden forvandling til puppe. 
Bakterien er udbredt i store dele af verden, hvor 
der findes vestlige honningbier (Apis melli-
fera). Sygdommen er kategoriseret som karan-
tæneskadegører i Danmark. Der er derfor mel-
depligt, og sygdommen skal bekæmpes. 
 
 
Hvordan ser europæisk bipest ud? 
Bakterien er mikroskopisk og kan kun ses med nigrosin 
farvning ved 1000x forstørrelse. 
 
Livscyklus 
Bakterien lever udelukkende i honningbiers yngel. I lar-
vens tarm opformeres bakterien, og larven dør typisk før  
 

 

forvandling til puppe, og altså inden cellen forsegles. 
Ammebierne fortsætter med at fodre bilarven, og antallet 
af bakterier vokser samtidigt med, at andre bakterier fo-
rekommer. Der er ikke noget sporestadie, men bakterien 
kan overleve i mange år uden kontakt med bier, f.eks. på 
tavler. 
 
Hvordan opdager man angreb af europæisk bipest?  
Fund af europæisk bipest gøres typisk af biavlere, når 
yngellejet fremtræder ujævnt og spredt, fordi syge og 
døde larver fjernes af rengøringsbier i stadet. I de an-
grebne celler ligger bilarverne ofte forvredne og misfar-
vede. Man har kaldt sygdommen for åben bipest, fordi 
symptomer forekommer i cellerne, før de forsegles. Der 
kan forekomme indsunkne cellelåg og celler med op-
bidte cellelåg. En kraftig lugt kan forekomme, hvilket har 
givet sygdommen tilnavnet stinkende bipest. Det kræver 
en laboratorieundersøgelse af skelne mellem europæisk 
og ondartet bipest. 
 
Hvor kan europæisk bipest angribe? 
Honningbier er den eneste art, der angribes. Bakterien 
er helt afhængig af biyngel. 
 
Hvor finder man europæisk bipest? 
Mellisococcus plutonius er hjemmehørende, hvor der 
oprindeligt fandtes honningbier af arten Apis mellifera. 
 
Hvordan spredes europæisk bipest? 
Opdages europæisk bipest ikke tidligt, kan biavlerne 
medvirke til at sprede sygdommen med brugte vokstav-
ler og andet materiel mellem bifamilier og bigårde. 
Spredning kan skyldes biernes fejlflyvning og røveri i an-
dre bifamilier. Vi har ikke set europæisk bipest i Danmark 
siden 2006. Offentlig bisygdomsbekæmpelse www.bi-
forskning.dk har yderligere information, og her skal man 
melde, hvis man har en mistanke om fund af europæisk 
bipest. For at hindre smittespredning skal alle bier, der 

Hold øje med europæisk bipest 
(Mellisococcus plutonius) 
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2018 



Bipest sammenfattet
1.Prøve fra (kyndig) biavler 

2.Diagnose ved AU 

3.Behandling planlægges af inspektør i samråd med 
biavleren 

4.Inspektører (eller kyndige biavlere) gennemfører 
bekæmpelse 

5. Biavleren står rengøring efter behandling af bigården 

6.Eftersyn af alle bigårde inden for 2 km


