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Vedr. Høring over udkast til randzonebekendtgørelse 
J. nr. 14-4112-000004 
 
 
 
Danmarks Biavlerforening takker for det fremsendte udkast til ”Bekendtgørelse om randzoner”. Danmarks  
Biavlerforening har med stor interesse læst høringsmaterialet og har med tilfredshed noteret, at der i den 
nye bekendtgørelse er taget højde for flora- og faunaforbedrende foranstaltninger i randzonerne, særligt 
med henblik på at fremme honningbiens fødegrundlag i det åbne land. 
 
 
Bivenlige vilde blomster 
Danmarks Biavlerforening hilser muligheden for at kunne udså frøblandinger af bivenlige vilde blomster på 
randzoner, der ligger i tilknytning til omdriftsarealer, velkommen. Disse arealer vil give honningbier og 
andre bestøvende insekter en kærkommen håndsrækning i form af et øget udbud af trækkilder, som kan 
levere nektar og pollen. 
Det er ligeledes positivt, at det ikke er tilladt at anvende bekæmpelsesmidler i randzonerne. Fraværet af 
bekæmpelsesmidler medvirker til at reducere den eksponering af bekæmpelsesmidler, som både de vilde 
bier og honningbierne udsættes for, når de fouragerer i det åbne land. Når bierne fouragerer, risikerer de 
at blive udsat for en række forskellige bekæmpelsesmidler, som er afsat på planterne. Der er en begrænset 
og mangelfuld viden omkring, hvilken effekt de enkelte bekæmpelsesmidler – og ikke mindst 
kombinationer af bekæmpelsesmidler – har på biernes vitalitet og sundhed. Derfor vil bræmmerne med 
bivenlige vilde blomster i randzonerne udgøre et vigtigt fourageringsområde for bier og andre bestøvende 
insekter. 
 
 
Danmarks Biavlerforening opfordrer til, at der i det videre arbejde med randzonebekendtgørelsen 
inddrages følgende: 
 
Mulighed/krav 
Muligheden for at så naturligt forekommende bive6nlige vilde blomster i randzonerne vil være til gavn for 
biodiversiteten, herunder biernes trivsel, og give et bedre fødegrundlag for bier og en række andre dyr. 
Danmarks Biavlerforening ser dog gerne, at ordningen ændres fra at være en mulighed til at være et 
obligatorisk tiltag på de omhandlede randzoner.   
 
 
Areal (§6, stk. 1) 
For at gøre ordningen om at udså bivenlige vilde blomster mere attraktiv, opfordrer Danmarks 
Biavlerforening til, at bestemmelsen om, at den tilsåede bræmme må være op til 2 meter bred, udvides. I 
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dagens landbrug eksisterer der ikke såmaskiner, som har en bredde på under 2 meter, derfor forslår 
Danmarks Biavlerforening, at bredden på arealet med bivenlige vilde planter udvides, så det bliver muligt i 
praksis at tilså arealerne. 
Det ville dog efter Danmarks Biavlerforenings opfattelse være ønskeligt, at reglerne om enkeltbetaling 
undtages, således at arealerne med bivenlige vilde blomster gerne må overstige 10 procent af markens 
areal.  
 
Slåning af beplantningen (§6, stk. 1) 
Danmarks Biavlerforening opfordrer til, at der i bekendtgørelsen indføres en bestemmelse, som sikrer, at 
beplantningen ikke slås i løbet af bi-sæsonen. Det er vigtigt, at der er et varieret udbud af blomstrende 
bivenlige planter i hele sæsonen. Biavlerne oplever, at der i perioder af sommeren nærmest er et totalt 
fravær på blomstrende planter i det åbne land. Et faktum, som også kan dokumenteres med data fra 
Danmarks Biavlerforenings stadevægte. Stadevægtene er fordelt over hele landet og registrerer bl.a. 
bistadernes vægtændringer, og her er det i løbet af sommeren – særligt efter rapsens afblomstring – 
tydeligt, at der ikke er tilstrækkeligt med fødekilder til bierne (og andre insekter, som lever af pollen og 
nektar). Netop pollenforsyningen er meget vigtig, da det er bifamiliens eneste proteinkilde og derfor har 
afgørende betydning for bifamiliens udvikling og sundhed.    
 
 
Plantevalg (§6, stk. 1, pkt. 3) 
Det har beklageligvis ved høringsfristens udløb ikke været muligt at se en liste over, hvilke bivenlige, 
naturligt forekommende, vilde blomster det vil være tilladt at udså på de omfattede randzonearealer. 
Danmarks Biavlerforening imødeser at få mulighed for at kommentere listen før denne udsendes.  
Danmarks Biavlerforening vil gerne understrege vigtigheden af, at de bivenlige vilde blomster skal være til 
at fremskaffe hos landets forhandlere af frøblandinger.  
Sammen med dette høringssvar vedlægges en liste over bivenlige planter, som er til at skaffe i handelen – 
Danmarks Biavlerforening anbefaler derfor, at listen bl.a. omfatter disse planter. 
 
 
Danmarks Biavlerforening står altid til rådighed med eventuelle yderligere info, såfremt der måtte være 
behov for dette. 
 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Knud Graaskov 
Formand 
 
 
 
 
Vedlagt: Liste over naturligt forekommende planter, som forhandles. 
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Populær navn Botanisk navn "Den store nordiske flora" side Forekomst danmark* Nektar Pollen

Oliehør Linum usitatissimum 274 Sj. 1 1

Honningurt Phacelia tanacetifolia 362 Sj. 3 3

Rødkløver Trifolium pratense 264 M.alm. 3 3

Hvidkløver Trifolium repens 261 M.alm. 3 3

Alsikkekløver Trifolium hybridum 261 Alm. 3 3

Stenkløver Melilotus albus 259 T.alm. 3 2

Boghvede Fagopyrum esculentum 72 Sj. 3 1

Kællingetand Lotus corniculatus 265 M.alm. 2 2

Esparsette Onobrychis viciifolia 267 Sj. 3 3

Gul sennep Sinapis alba 179 Sj. 3 3

Hjulkrone Borago officinalis 366 Sj. 3 2

Solsikke Helianthus annuus 452 Hh. 2 2

Blodkløver Trifolium incarnatum 264 Sj. 2 2

Cikorie Chicorium intybus 480 Alm. 1 1

Kommen Carum carvi 324 Hh. 2 1

Serradel Ornithopus sativus 267 Sj. 3 2

Humle-Sneglebælg Medicago lupulina 260 Alm. 2 1

Lucerne Medicago sativa 260 Alm. 3 2

* Henviser til "Den store nordiske flora" om plantens udbredelse i Danmark:

Alm Almindelig

Hh. Hist og her

M. alm. Meget almindelig

M.sj. Meget sjælden

Sj. Sjælden

T.alm. Temmelig almindelig

T.sj. Temmelig sjælden


