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Vedr. Miljø- og Fødevareministeriets 

overimplementeringsscreening i forbindelse med 
Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalgets 
 
Danmarks Biavlerforening skal hermed takke for det tilsendte 

høringsmateriale, og finder det vigtigt at reglerne for økologisk biavl 

tilføjes til arbejdet med overimplementering. 

 

I Danmark har der flere gange været udtrykt politiske intentioner om at 

sikre, at reglerne for økologisk biavl er på niveau med vores nabolande. 

Desværre er dette fortsat ikke tilfældet, og vi ser derfor fortsat kun et 

meget lille antal økologiske biavlere i Danmark. 

 

Den stærkt begrænsede produktion af økologisk honning i Danmarks 

medfører naturligt en efterspørgsel på økologisk honning fra andre lande. 

Da EU-reglerne for produktion af økologisk honning fortolkes meget 

forskelligt fra land til land, er mulighederne for produktion af økologisk 

honning i andre lande langt mere gunstige end i Danmark. Dette betyder, 

at andre lande kan producere store mængder af økologisk honning. 

Importen af økologisk honning fra andre lande er stigende, hvilket 

naturligvis påvirker afsætningen af dansk honning negativt.  

 

Overimplementeringen består i følgende: 

Forskellen består primært i kravet til bigårdens placering. Reglerne for 

placering af økologiske bigårde i hhv. Danmark, Sverige og Tyskland er 

som følger: 

 

Danmark: Økologiske bigårde skal placeres, så bierne har adgang til at 

trække på 95 % godkendte nektar- og pollenkilder inden for en radius af 
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bigården på 3 km  

Sverige: Mindst 50 % af pollen- og nektarkkilderne indenfor 3 kilometers 

radius skal komme fra økologisk dyrkning eller være af naturlig 

oprindelse. 

 

Tyskland: Reglerne varierer mellem delstaterne, men overordnet kræver 

man blot, at bigården er placeret på et økologisk landbrug. 

 

 

Konkrete bestemmelser/retsakter 

Reglerne for bigårdens placering i økologisk biavl fremgår af Rådets 

Forordning (EF) Nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion 

og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning 

(EØF) nr. 2092/91 Artikel 14 Regler for animalsk produktion stk. 1 b 

fremgår følgende: ix) Bigårde skal placeres i områder, der sikrer bierne 

nektar- og pollenkilder, som i det væsentlige består af økologiske 

afgrøder eller, hvor det er relevant, vild bevoksning eller ikke-økologisk 

forvaltede skove eller afgrøder, der kun behandles efter metoder, der har 

ringe indvirkning på miljøet. Bigårde skal ligge i tilstrækkelig afstand fra 

kilder, der kan medføre forurening af biavlsprodukterne eller forringe 

biernes sundhed. 

 

Reglerne for økologisk biavl i Danmark fremgår af Bekendtgørelse om 

økologisk jordbrugsproduktion m.v., hvor bestemmelserne for bigårdens 

placering er fastsat i § 67 med følgende formulering: ”Økologiske bigårde 

skal placeres, så bierne har adgang til at trække på 95 % godkendte 

nektar- og pollenkilder inden for en radius af bigården på 3 km.” 

 

 

Hensigtsmæssig implementering 

Danmarks Biavlerforening finder, at kriterierne for bigårdens placering, 

skal ligestilles med vores nabolande. Derfor foreslår Danmarks 

Biavlerforening, at § 67 stk. 1 ændres til følgende formulering: 

 

§67 stk. 1: Økologiske bigårde skal placeres, så bierne trækker på mindst 

50% godkendte nektar og pollenkilder indenfor en radius af bigården på 3 

km. 

 

Eller alternativt: 

 

§67 stk. 1: Økologiske bigårde skal placeres centralt i et område med  

godkendte nektar og pollenkilder. 
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Danmarks Biavlerforening stiller sig naturligvis altid til rådighed i tilfælde 

af spørgsmål, eller hvis der opstår behov for yderligere information om 

ovenstående. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Knud Graaskov 

Formand 


