
DANMARKS
BIAVLERFOENING
STRATEGI 2020-2025

Med udgangspunkt i Danmarks Biavlerforenings 
omverden og foreningens status, vil bestyrelsen 

med dette forslag til strategi, sætte en retning for 
foreningen, der løbende kan justeres ud fra den 

aktuelle situation.



MISSION:
Danmarks Biavlerforenings formål er at skabe 

et levende og givende fællesskab for biavlerne. 
Vi arbejder for biavlens vilkår, biernes 

livsbetingelser og for at udbrede kendskabet til 
biernes produkter.

VISION:
Danmarks Biavlerforening vil være et værdi-
skabende fællesskab, der rummer biernes og 

biavlens mangfoldighed. Foreningen skal sætte 
dagsordenen og leverer viden og oplysning 

både til medlemmerne og samfundet.

BIERNES

PRODUKTER
BIAVLERNEBIERNE



• Vi vil forbedre diversiteten og 
miljøet, og derved bidrage til 
at sikre biernes fødegrundlag, 
sundhed og overlevelse.

• Vi vil skabe forståelse for 
bestøvende insekter, 
herunder at synliggøre af den 
værdi det skaber. 

• Vi vil indgå i netværk og 
samarbejder, for derved at 
kunne påvirke politikere og 
myndigheder til at forbedre 
forhold og rammevilkår for 
bierne.

• Vi vil være biernes 
organisation - særligt 
honningbiernes - og være en 
proaktiv vidensbank over for 
myndigheder og netværk.

• Vi vil sikre, at Danmarks 
Biavlerforening er et relevant 
fællesskab for alle biavlere -
store som små.

• Vi vil sætte lokalforeningerne 
i centrum og bidrage til et 
godt aktivitetsniveau i 
lokalforeningerne.

• Vi vil sikre et stort og relevant 
udbud af uddannelse og viden 
til alle biavlere.

• Vi vil arbejde aktivt med de 
muligheder og udfordringer, 
som biavlerne møder.

• Vi vil gennem aktiv 
markedsføring øge forbruget 
af dansk honning og biernes 
øvrige produkter.

• Vi vil øge kendskabet til 
biernes produkter som 
naturprodukter og samtidig 
sikre produktudvikling. 

• Vi vil sammenkæde biernes 
produkter med bestøvningen 
af det danske landskab.

• Vi vil arbejde for en enkel og 
tydelig sporbarhed  tilbage til 
producenten.

• Vi vil overvåge markedet og 
samle op på 
uregelmæssigheder.

• Vi vil øge forbrugernes 
bevidsthed om Danmarks 
Biavlerforenings logo som 
kvalitetsmærke.

• Vi vil øge informationen til 
forbrugerne om 
sundhedsegenskaberne ved 
biernes produkter.


