
Vi starter nu optagelse 

Det virker bedst, hvis I slukker jeres kamera og mikrofon!

Optagelse!



Per Kryger - 29 oktober 2022

Velkommen
Genregistreringskursus for kyndige biavlere
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INSTITUT FOR AGROØKOLOGI





Lov om biavl - fortsat
• § 3. Miljø- og fødevareministeren kan ansætte et antal biinspektører til at bistå 

sig med administration af loven og af regler fastsat i medfør heraf.


• Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om uddannelse af biinspektører.


• § 4. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om uddannelse og registrering 
af kyndige biavlere. Betaling for opgaver udført af kyndige biavlere er det 
offentlige uvedkommende.





Bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere 
hos honningbier og avlede humlebier
Skadegørere, der skal bekæmpes


§ 1. Angreb på honningbier og på avlede humlebier af ondartet bipest 
(forårsaget af bakterien Paenibacillus larvae), stenyngel (forårsaget af 
Aspergillus-svampe), den lille stadebille (Aethina tumida), Tropilaelaps-mider 
eller europæisk bipest (forårsaget af bakterien Melissococcus plutonius) skal 
bekæmpes.



Bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere 
hos honningbier og avlede humlebier - fortsat
Kyndige biavlere


§ 4. En biavler kan registreres af Plantedirektoratet som kyndig biavler med 
beføjelse til at udstede sundhedsattester, jf. § 6, hvis biavleren kan dokumentere


1) at have haft honningbier i mindst 3 år og


2) ved deltagelse i et kursus arrangeret af Aarhus Universitet, Institut for 
Agroøkologi (herefter AU), at have


a) opnået tilstrækkelig viden om skadegørere hos honningbier til at kunne 
konstatere tegn på disse i en bifamilie, og


b) har opnået viden om gældende lovgivning om biavl.



Bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere 
hos honningbier og avlede humlebier - fortsat
Kyndige biavlere - fortsat


Stk. 2. Registrering som kyndig biavler meddeles for en periode på 5 år. 
Registrering for en ny periode er betinget af, at biavleren deltager i et 
efteruddannelsesforløb arrangeret af AU.


§ 5. Plantedirektoratet kan ophæve en kyndig biavlers registrering, hvis det 
konstateres, at denne har overtrådt bestemmelserne i § 1, § 2, § 3, § 6, stk. 2, § 
7, stk. 1, § 7, stk. 3, § 8, § 9, § 10, § 12, stk. 1, § 13, stk. 1 eller undladt at 
efterkomme forbud og påbud meddelt efter § 14, stk. 1.


Stk. 2. For at opnå genregistrering som kyndig biavler skal biavleren gennemgå 
det i § 4, stk. 1, nr. 2, nævnte kursus på ny.



Lov om biavl - NYHED
Bekæmpelse af skadegørere

§ 5. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om forebyggelse, 
begrænsning og bekæmpelse af skadegørere hos bier, herunder om


1) tilintetgørelse af bifamilier og materiel, der er eller mistænkes for at være 
angrebet af visse skadegørere,


2) behandling af bifamilier og materiel, der er eller mistænkes for at være 
angrebet af visse skadegørere,


3) flytning af bifamilier og materiel og forbud mod flytning, hvis der er risiko for 
spredning af visse skadegørere,



Lov om biavl - fortsat
Bekæmpelse af skadegørere -fortsat

4) forbud mod anvendelse til biavlsformål af honning, voks, m.v. fra bifamilier, 
der er eller mistænkes for at være angrebet af visse skadegørere, og


5) indberetning af angreb af skadegørere eller mistanke herom.


Stk. 2. Ministeren kan som led i forebyggelse og bekæmpelse af skadegørere 
fastsætte regler om registrering af biavlere og om indberetning af oplysninger 
om placering af bifamilier.


Der er nyt her! 


Har I registreret jeres bier 21. april 2021 - jævnfør EUs forordning?



9928 bigårde 28. oktober 2021 -> 10721 bigårde 28. oktober 2022 



Forordning om dyresundhed

EU 



Hvad sker der nu?

• I modtager et sæt spørgsmål til dagens gennemgang pr. mail


• Det er online og I har tid til at besvare spørgsmålene, 
men det er bedst når I husker det friskt


• Vi skal bruge lidt tid på at lægge videoer på, vær tålmodig…


• Når alt er på plads, det vil sige: 
I har svaret rigtigt på spørgsmålene,  
vi har modtaget jeres prøve,  
får I en pdf tilsendt med legitimationskort 


