
 

 

 

 

 
 
 
 
Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse om ikke-

kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af 
visse dyr samt godkendelse af og tilsyn og kontrol med 

karantæner (Balai-bekendtgørelsen) 
j.nr. 2016-14-31-00253 
 

 

Danmarks Biavlerforening skal hermed takke for det tilsendte 

høringsmateriale.  

 

 

Danmarks Biavlerforening noterer med tilfredshed, at der fortsat er god 

kontrol med sundhedstilstanden for de bier som eksporteres og 

importeres.  

Foreningen finder det derfor relevant, at sundhedskravene fra 

sundhedscertifikat til brug ved handel med bier og humlebier (bilag E, Del 

2 i Balai-direktivet) er blevet skrevet direkte ind i den nye 

bekendtgørelse. 

 

 

§§ 19 – 20 vedr. amerikansk bipest 

Danmarks Biavlerforening vil anmode om, at der i bekendtgørelsen 

foretages en sproglig ændring. 

I udkastet til bekendtgørelsen omtales amerikansk bipest. Betegnelsen 

amerikansk bipest anvendes stort set ikke længere, men benævnes i dag 

ondartet bipest (se f.eks. bekendtgørelse nr. 386 af 02/02/2011 om 

bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier; 

Centralt BigårdsRegister; NaturErhvervstyrelsens sider om biavl). I 

Fødevarestyrelsens certifikatdatabase bruges også benævnelsen ondartet 

bipest i de certifikater, der vedrører bier. 

For at undgå eventuel tvivl om, hvilken bisygdom der omtales, foreslår 

Danmarks Biavlerforening, at benævnelsen amerikansk bipest erstattes 

med ondartet bipest.  

Miljø- og Fødevareministeriet 

Fødevarestyrelsen 

Dato: 17. november 2016 
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Import af humlebikolonier 

Danmarks Biavlerforening noterer med tilfredshed, at der ikke er slækket 

på kravene mht. import af humlebikolonier, men foreningen ser fortsat 

med bekymring på import af humlebikolonier til Danmark. Det er 

ønskeligt, at det specificeres (ligeledes i importforordningen), hvordan 

beholdere og det materiale, der ledsagede humlebierne, skal destrueres. 

Danmarks Biavlerforening vil opfordre til, at det, for at undgå eventuel 

smittespredning til vilde humlebier og honningbier, præciseres, hvordan 

beholdere og det materiale, der ledsagede humlebierne, destrueres. En 

model kunne være som §2 i bekendtgørelse nr. 386 af 02/02/2011 om 

bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier.   

 

 

Danmarks Biavlerforening stiller sig naturligvis altid til rådighed for 

yderligere information i sagen.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Knud Graaskov 

Formand 


