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Vedr. Høring om udkast til bekendtgørelse om
økologisk jordbrugsproduktion j.nr. 16-6022-000004

Fulbyvej 15
4180 Sorø

Danmarks Biavlerforening skal hermed takke for det tilsendte
høringsmateriale. Overordnet vil vi gerne udtrykke vores tilfredshed med,
at der arbejdes aktivt med nyt regelsæt for økologisk biavl i Danmark.
Samtidig må vi desværre udtrykke vores skuffelse over det foreløbige
udkast, der efter vores vurdering ikke øger mulighederne for økologisk
biavl tilstrækkeligt.

Telefontider
man- tor: 9.00- 14.00

Vi vil gerne understrege vigtigheden af, at det endelige regelsæt giver en
reel produktion af økologiske honning i Danmark, da den danske honning
er under pres af importeret økologisk honning. Dette udgør en aktuel
trussel for dansk biavl.
Økologisk biavl i Danmark skal naturligvis drives med fuld respekt for
grundlæggende økologiske principper vedr. sundhed, økologi,
retfærdighed og forsigtighed.
Med det udsendte forslag vil dansk økologisk honning fortsat primært
være produceret på nogle få naturarealer med et meget begrænset
fødegrundlag for bierne. Således vil fremtidige økologisk bigårde fortsat
ikke være placeret på økologiske landbrug, der kunne nyde godt af
biernes bestøvning. Ligeledes kunne produktion af økologisk honning
være et incitament for yderligere naturtiltag på de økologisk landbrug.
Antallet af økologiske biavlere er i dag fem, og selv om reglerne lempes
væsentlig, vil antallet fortsat være meget begrænset, og primært
henvende sig til større biavlere med kommerciel sigte. Dette underbygges
af Danmarks Biavlerforenings igangværende projekter, hvor der er dannet
en erfagruppe af biavlere med interesse for omlægning til økologisk biavl.
Erfagruppen tæller på trods af meget omtale foreløbig kun 20 biavlere,
der alle har større produktioner.
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Forholdet til EU-retten
Af høringsbrevet fremgår følgende under afsnittet ”Forholdet til EUretten”: ”NaturErhvervstyrelsen har således vurderet, at der ikke med
bekendtgørelsesudkastet er tale om overimplementering af EU-retlige
minimumsforpligtelser”.
Danmarks Biavlerforening skal i den forbindelse præcisere, at der fortsat
eksisterer mere lempelige regler i andre EU-lande. Her henvises bl.a. til
Sverige og Tyskland. Dette medfører fortsat, at forbrugerne i butikkerne
primært finder udenlandsk økologisk honning, der vel at mærke ikke
nødvendigvis overholder de danske regler, og alligevel kan mærkes med
det danske røde ø-mærke.
Indberetning § 14 stk. 3
Af bekendtgørelsens § 14 stk. 3 fremgår følgende: ”De i stk. 1, nr. 4
nævnte oplysninger skal inden 10. april sendes særskilt til
NaturErhvervstyrelsen, som skal godkende placeringen af bigården. Hvis
placeringen ikke kan godkendes, har biavleren 5 hverdage efter
modtagelse af afslaget til at sende et nyt koordinatsæt, som ligger inden
for det godkendte areal, jf. § 67, til endelig godkendelse af placering”.
Det er her vigtigt at bemærke, at dette kan udgøre en væsentlig barriere
for biavleren. I praksis vil det ofte være umuligt, at foretage flytning af en
bigård på det nævnte tidspunkt af året. Det er derfor af stor vigtighed, at
biavlere kan opnå sikkerhed for, at bigårdens placering kan fastholdes år
efter år.
Således foreslås det at §14 stk. 3 ændres således, at antallet af dage til
at flytte bier øges. Endvidere bør det sikres, at biavleren ikke mister sin
autorisation til økologisk produktion, hvis bigården fastholdes på en ikkegodkendt placering. Honningen bør i givet fald selvfølgelig ikke kunne
sælges som økologisk.
Bistader § 66
Af § 66 fremgår det, at bistader til økologisk biavl skal bestå af mindst 50
% naturlige materialer. Danmarks Biavlerforening vil gerne udtrykke sin
fulde opbakning til dette. Dette har vist sig som en god løsning i andre
lande. Dertil kommer, at dette gør det muligt at opretholde større
sundhed hos bierne, og samtidig giver det biavleren bedre arbejdsforhold,
da det giver færre tunge løft.
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Bigårdenes placering § 67
Kriterierne for bigårdens placering, som er beskrevet i § 67, vil som
tidligere beskrevet, ikke give væsentlige effekter på mængden af
økologisk biavl. Andelen af godkendte nektar og pollenkilder indenfor en
radius af bigården på 3 km bør fastsættes til maksimalt 75%. Derfor
foreslår Danmarks Biavlerforening, at § 67 stk. 1 ændres til følgende
formulering:
§67 stk. 1: Økologiske bigårde skal placeres, så bierne trækker på mindst
75% godkendte nektar og pollenkilder indenfor en radius af bigården på 3
km.
Til gengæld foreslås det, at der tages hensyn til særlige trækkilder i form
af raps. Dette kan sikres med indførsel følgende formulering:
§67 stk. 2. Ikke-økologisk blomstrende raps må ikke forefindes indenfor
en radius af bigården på 1 km, medmindre der dyrkes økologisk raps
tættere på bigården.
Der foreslås endvidere tilføjet ny §67 stk. 5, der præciserer ikke
godkendte afgrøder. Dette kan sikres med indførsel følgende formulering:
§67 stk. 5. Med ikke godkendte nektar- og pollenkilder menes
konventionelt dyrkede blomstrende afgrøder (kløver og raps).
Den videre proces
Sluttelig vil vi takke for den foreløbige proces, hvor der har været en god
dialog om mulige løsninger, det er dog vores forventning at Danmarks
Biavlerforenings faglige anbefalinger i højere grad medtages i
bekendtgørelsen. Vi finder det endvidere vigtigt at fortsætte denne
proces, særligt med henblik på, at lette administrative byrder, da vi har
erfaret fra andre lande, at dette udgør en betragtelig barriere for at
omlægge til økologisk biavl. Ligeledes bør procentsatser og afstandskrav
løbende evalueres for at sikre, at reglerne fører til en reel økologisk
honningproduktion.

Med venlig hilsen

Knud Graaskov
Formand
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