Faktablad:

HOBBYBIAVLERE PÅ EFTERLØN
I Danmark findes mere end 5000 biavlere.
For de fleste biavlere er det primært en
hobby, der blot drives i fritiden på lige fod
med en køkkenhave.

Biernes bestøvningsarbejde for landbrug,
frugtavl, gartneri og enkeltpersoner har
imidlertid en meget stor værdi, som ikke
kommer biavleren til gavn. Det er derfor af
stor vigtighed for afgrøder og naturlig
vegetation, at antallet af biavlere
opretholdes og meget gerne øges.

En del biavlere har haft interessen for biavl
i mange år, andre påbegynder først
interessen i en sen alder. Med de
nuværende efterlønsregler oplever
hobbybiavlere ikke mulighed for, at
fortsætte deres hobbybiavl når de går på
efterløn. Dette skyldes at enhver form for
biavl betragtes som selvstændig
virksomhed.

Problematiske regler med
langtrækkende konsekvenser
De nuværende regler i ”Bekendtgørelse om
selvstændig virksomhed samtidig med
efterløn” giver kun i ringe grad mulighed for
at fortsætte sin beskæftigelse som
hobbybiavler, da denne lov medfører
uforholdsmæssige store omkostninger til
revision.

Med nogle få bifamilier dækker eventuelle
indtægter fra honningsalg langtfra de
udgifter, som en biavler har i forbindelse
med biavlen.
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I første række berøres biavlere, som går på
efterløn. Men herudover har det afledte
konsekvenser for landbrug, frugtavl og
gartneri, hvor det anslås at værdien af
biernes bestøvning er over en milliard
kroner. Når biavlere på efterløn ophører
med at drive biavl, medfører det en
reduktion i antallet af bifamilier, og dermed
en reduktion i bestøvningen i Danmark.

Forslag til fremtidige regler
For at sikre en mere hensigtsmæssig
ordning, der kan opretholde antallet af
bifamilier foreslår Danmarks Biavlerforening
at nuværende regler ændres til følgende:






Biavlere med højst 15 bifamilier,
som ikke genererer en indtægt til
efterlønsmodtageren, betragtes som
hobby.
Ved indtægt forstås nettoomsætning
fratrukket vareforbrug, svarende til
det regnskabstekniske begreb
»dækningsbidrag 1«. Således
indvirker biavl af denne karakter
ikke på udbetalingen af efterløn.
Såfremt en efterlønsmodtagende
biavler har mere end 15 bifamilier
foreslås det, at tidsforbrug betragtes
som ukontrollabel arbejdstid,
således at timeforbruget opgøres
ved, at biavlerens indtægt deles med
den til enhver tid gældende timesats
for ukontrollabel arbejdstid. Ved
indtægt forstås nettoomsætning
fratrukket vareforbrug, svarende til
det regnskabstekniske begreb
»dækningsbidrag 1«.

Undtagelse for dagpengemodtagere
En lignende bestemmelse findes allerede i
”Bekendtgørelse om drift af selvstændig
virksomhed”, hvor biavlere med højst 15
bistader er undtaget fra
dagpengebegrænsningen:
Bekendtgørelse om drift af selvstændig
virksomhed
§ 11. Undtaget fra
dagpengebegrænsningen efter § 9 er et
medlem, der driver følgende former for
virksomhed:
1) Virksomhed, som ikke drives
regelmæssigt og mere end midlertidigt.
Dog kun, hvis der ikke er tale om
indledning til en mere varig drift af
virksomheden.
2) Fritidsfiskeri, hvis det personlige arbejde,
der er forbundet med fiskeriet er af ringe
omfang.
3) Biavl med højst 15 bistader.
4) Drift af én udlejningsejendom med op til
10 lejemål. Medlemmet må kun i mindre
omfang personligt udføre administration,
små reparationer og viceværtfunktioner.
5) Underordnet deltagelse af ringe omfang i
ægtefællens virksomhed. Deltagelsen må
ikke have indflydelse på virksomhedens
drift.
6) Fredskov på højst 5 hektar. Fredskoven
skal ligge på medlemmets faste bopæl eller
fritidsbopæl.
7) Egen vindmølle, når medlemmets
arbejde herved er helt ubetydeligt.

Danmarks Biavlerforening • Fulbyvej 15 • 4180 Sorø
Tlf.: 57 86 54 70 • E- mail: dansk@biavl.dk • www.biavl.dk
2
Danmarks Biavlerforening er videns- og interesseorganisation
for Danmarks 5200 biavlere. Foreningen
er stiftet i 1866, og har siden dengang haft til formål, at sikre danske biavlere de bedst mulige vilkår for at
drive biavl og producere honning på en bæredygtig og rentabel måde.

