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Danmarks Biavlerforening skal hermed takke for det tilsendte
høringsmateriale. Vi vil gerne understrege vigtigheden af, at vejledningen
understøtter og fremmer en reel produktion af økologiske honning i
Danmark, da den danske honning er under pres af importeret økologisk
honning.

21.1 Årlig indberetning af økologisk biavl
Danmarks Biavlerforening finder det stærkt problematisk at pålægge
økologiske jordbrugsproducenter ekstra administration i form af
ansøgning om samtidig drift, hvis de ønsker at opretholde en biavl, som
de ikke har mulighed for eller ikke ønsker at omlægge til økologisk biavl.
Der findes et meget stort antal økologiske jordbrugsproducenter, som har
bier af hensyn til bestøvning af deres afgrøder, og de pålægges med
denne regel en ekstra administrativ byrde, der ikke hidtil har været
nødvendig.
En konventionel biavl på en økologisk bedrift, kan ikke på nogen måde
påvirke den økologiske bedrifts økologiske status. Kun ved at ansøge om
godkendelse af økologiske bigårdes placering, kan de opnå tilladelse til
økologisk biavl. Der er således ikke behov for at ansøge om tilladelse til
samtidig drift.
Det er foreningens vurdering, at dette vil ramme flere hundrede biavlere,
og den beskrevne regel kan derfor medføre en kraftig reduktion af biavlen
på økologiske bedrifter, idet en del økologer vil reducere eller nedlægge
deres biavl.
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21.2 Godkendelse af bigårdens placering
Der henvises til vores høringssvar til bekendtgørelse om økologi j.nr. 166022-000004 af 5. januar 2017.
Det kan udgøre en væsentlig barriere for biavleren, hvis man skal
foretage flytning af en bigård inden for 5 hverdage. I praksis vil det ofte
være umuligt at foretage flytning af en bigård – særligt 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 bør det som minimum sikres, at biavleren ikke mister sin
autorisation og skal gennemføre ny omlægning, hvis bigårdens placering
ikke godkendes et år.

21.3 Biernes oprindelse
Af vejledningen fremgår: ”Bierne skal fortrinsvis være af de europæiske
racer af den almindelige honningbi (Apis mellifera) og lokale økotyper af
denne”. Sætningen giver ingen mening, idet biavl kun kan drives med
den europæiske race og kun med den almindelige honningbi. Det foreslås
derfor, at sætningen udgår af vejledningen.
Det skal herudover nævnes, at vi finder det problematisk, at det årligt
kun er tilladt at udskifte op til 10% af bidronningerne med ikkeøkologiske. Dronninger udskiftes hvert 2. – 3. år, og der eksisterer for
nuværende ikke økologiske dronninger på markedet. Dronningeavl er
meget vigtigt i forhold til at bevare sunde og stærke bifamilier i Danmark,
som kan modstå sygdomme. Dronningernes økologiske ophav er
irrelevant for økologisk honningproduktion. Endelig kan der ikke opnås
garanti for, at dronningerne er parret med økologiske droner. Det
foreslås, at dronninger – eventuelt under dispensation - generelt kan
udskiftes med konventionelle dronninger.
Andet afsnit: ”Ved fornyelse af bigårde…” giver formuleringsmæssigt
nogle problemer. Danmarks Biavlerforening foreslår følgende formulering
af dette afsnit:
”Der kan indsættes ikke-økologiske bisværme, under forudsætning af at
de anbringes i stader med voks, der stammer fra økologiske
produktionsenheder. Bisværme kan indsættes uden genomlægning.
Dronninger kan løbende udskiftes med ikke-økologiske dronninger. ”
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21.4 Omlægning
Danmarks Biavlerforening stiller sig fortsat undrende overfor
omlægningstiden på et år, der vurderes af have baggrund i
landbrugsproduktionen. Hvis man som biavler tager alt honning fra og
dokumenterer at voksen er fri for stoffer, der ikke er tilladt i økologisk
biavl, bør man kunne starte som økologisk biavler straks.
Det fremgår endvidere af afsnittet: ”Du skal udskifte voksen til økologisk
voks i omlægningsperioden”. Sætningen foreslås slettet. Det er vores
opfattelse, at voksen i bistadet kan anvendes efter omlægningsperioden,
ellers er det svært at se formålet med omlægningsperioden.

21.5 Bistader og tavler
Danmarks Biavlerforening foreslår følgende sproglige præcisering:
”Dette gøres eksempelvis ved en vægtopgørelse af bistadets enkelte dele,
opdelt i naturlige og kunstige kategorier”
Foreslås ændret til:
”Dette gøres eksempelvis ved en vægtopgørelse af bistadets enkelte dele,
opdelt i ikke-naturligt og naturligt materiale”

21.6 Fodring
Danmarks Biavlerforening foreslår følgende sproglige præcisering:
”Fodring af bifamilier er kun tilladt, hvis det, på grund af de klimatiske
forhold eller svigtende fodringskilder, er nødvendigt for deres overlevelse”
Foreslås ændret til:
”Fodring af bifamilier er kun tilladt, hvis det, på grund af de klimatiske
forhold eller svigtende fødekilder, er nødvendigt for deres overlevelse”

21.7 Slyngning
Danmarks Biavlerforening foreslår følgende sproglige præcisering:
”Når du indsamler honningmagasinerne, må du ikke slå bier på tavlerne
ihjel”
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Foreslås ændret til:
”Når du høster honning, må du ikke anvende en metode, der medfører at
bierne slås ihjel”

Danmarks Biavlerforening står til rådighed i tilfælde af spørgsmål til
ovenstående bemærkninger.
Med venlig hilsen

Knud Graaskov
Formand
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