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Danmarks Biavlerforening skal hermed takke for det tilsendte
høringsmateriale. Vi ser med tilfredshed på, at det i forbindelse med MFObrak og MFO-randzoner nu er muligt at etablere disse med frø- og
nektarproducerende planter. Dette vil bidrage til et øget fødegrundlag for
honningbierne og de vilde bier.
Bier (honningbier og vilde bier) og andre insekter yder en vigtig
økosystemydelse, nemlig bestøvning af naturens vilde planter. Herudover
yder særligt honningbierne en meget vigtig bestøvning af mange af
landbrugets- og frugtavlens afgrøder – en bestøvning, som årligt bidrager
med 1-3 mia. kr. til landbrugets og frugtavlens indtjening i form af øgede
udbytter og afgrøder af højere kvalitet.
For at biavlernes bifamilier kan yde den nødvendige bestøvning, er det
essentielt for at sikre bifamiliernes vitalitet, at der er en rigelig og
kontinuert forsyning af særligt pollen gennem hele bisæsonen. Danmarks
Biavlerforening har med sine observationsbigråde dokumenteret, at der i
agerlandet er perioder i løbet af sæsonen, hvor der stort set ikke er føde
at finde for bierne.
Denne fødemangel er kritisk, da den svækker biernes vitalitet og gør dem
mere modtagelige og sårbare over for sygdomme og pesticider. Dette vil
føre til en dårligere bestøvning og i sidste ende risikere at reducere
landbrugets indtjening.
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En forbedring af de bestøvende insekters fødegrundlag vil være med til at
sikre regeringens ønske om et øget råvaregrundlag til gavn for vækst og
beskæftigelse.

Danmarks Biavlerforening vil derfor påpege følgende:
Om vildt- og bivenlige tiltag
Danmarks Biavlerforening foreslår, at bestemmelsen om en maksimal
bredde på 10 meter ophæves. Samtidig foreslås det, at reglen om, at de
vildt- og bivenlige foranstaltninger maksimalt må udgøre 10 procent af
arealet på markniveau, ændres.
Danmarks Biavlerforening foreslår, at såfremt en landmand ønsker at
etablere vildt- og bivenlige tiltag på mere end én mark, skal det for den
enkelte marks vedkommende være muligt at overskride 10 procent af
markens areal. Summen af de vildt- og bivenlige tiltag må dog ikke
overskride 10 procent af de pågældende markers samlede areal. På den
måde opnår landmanden en større fleksibilitet og en mere rationel
markdrift, da det i højere grad bliver muligt at rette marker op. En sådan
løsning vil give landmanden yderligere et incitament til at etablere vildtog bivenlige tiltag.
I praksis bør en sådan ændring ikke give anledning til ekstra
administrative byrder.

Frivillig randzone (miljøfokusområde)
Danmarks Biavlerforening opfordrer til, at for at frivillige randzoner kan
indgå som miljøfokusområde, så skal det være obligatorisk, at der udsås
frøblandinger af bivenlige blomstrende planter på op til 3 meter af
randzonen ind mod omdriftsarealet. Til det formål skal der anvendes
frøblandinger af mindst tre forskellige arter af bivenlige hjemmehørende
eller etablerede planter. Der henvises til ”Vejledning nr. 9084 af
16/02/2015 om randzoner”, hvoraf det fremgår, hvilke bivenlige planter
der er aktuelle i forbindelse med randzoner. Da de bivenlige planter
bidrager at optage næringsstoffer fra jorden, vil de derfor bidrage til en
mindskelse af udvaskningen af disse.
Disse planter vil desuden være en hjælp både for honningbierne, men
også de vilde bier og andre bestøvende insekter.
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Generelt finder vi det vigtigt, at landmanden i højere grad føler sig
rådgivet frem for kontrolleret. Derfor opfordrer vi til, at vejledningen i
videst mulig omfang formuleres således, at den omsætter krav til praksis,
og påpeger incitamenter ved de forskellige tiltag.

Sluttelig vil vi henlede opmærksomheden på, at der i vejledningens side
97 og 98 er henvisning til henholdsvis afsnittene 4.6.5 og 4.6.7. Disse
afsnitsnumre eksisterer ikke og skal rettelig ændres til 4.9.5 og 4.9.7.

Danmarks Biavlerforening stiller sig naturligvis altid til rådighed for
yderligere information i sagen.

Med venlig hilsen

Knud Graaskov
Formand
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