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DANMARKS
BIAVLERFORENING

Anmodning om højnelse af det faglige niveau i
myndighedsbetjeningen og ministeriernes processer i forhold til
biavlen.
Danmarks biavlere vil gerne bidrage til alle biers trivsel. Det vanskeliggøres
imidlertid af en ufrugtbar debat med fejlbehæftede påstande om biavlen og
honningbien som en trussel mod vilde bestøvere. En debat, som fjerner
fokus fra de reelle trusler mod bestøverne. Som forening har vi valgt ikke at
deltage aktivt i denne debat, som ofte har karakter af mudderkastning. Kun i
enkelte tilfælde har vi valgt at rette de fejlagtige påstande, der bliver
fremlagt. Det er derimod vores oplevelse, at Aarhus Universitet, Ministeriet
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, samt Miljøministeriet, og styrelser
herunder spiller en væsentlig rolle i den underlødige debat. Danmarks
Biavlerforening anmoder om en ordentlig og konstruktiv proces i stedet.
Vi har netop været vidne til endnu en publikation (Vilde bestøvende insekter
og virkemidler) fra Aarhus Universitet (BIOS) bestilt af Miljøstyrelsen.
Organisationerne i Binævnet fik mulighed for at gennemlæse rapporten og
fremsendte en række kommentarer baseret på en omhyggelig faglig
gennemgang. Kun simple fejlciteringer, forkerte definitioner og
størrelsesangivelser, der afveg 100 gange fra virkeligheden, samt mangel på
referencer blev rettet, mens de fleste fagligt underbyggede indsigelser blev
ignoreret. Vi finder, at der i såvel metodik som faglighed er tale om en
alvorlig mangel på god videnskabelig praksis:
-

Der anvendes uvidenskabelige artikler uden data (Wesenberg-Lund
1929)
Der lyttes ikke til videnskabeligt funderede kommentarer.
Artikler gengives ikke objektivt. I stedet refereres udelukkende et
ensidigt aspekt fra artiklen.
Der anvendes mundtlig udtalelse fra en forfatter i stedet for det
faktiske indhold i referencen (IPBES 2017) som svar på
kommentar.

Nogle af rapportens forfattere ser vi samtidig tage aktivt del i debatten som
om den hypotese, de skal undersøge, allerede er et faktum. Derfor har vi
vanskeligt ved at se, hvordan disse forskere kan levere troværdige svar i
forbindelse med forskningsbaseret myndighedsbetjening. De har simpelthen
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gennem deltagelse i en holdningspræget diskussion gjort sig selv inhabile.
Det fremgår endvidere tydeligt, at der eksisterer en uenighed blandt
forskerne om afsnittet om regulering af honningbier. En god rådgivning
kræver, at vi kan stole på, at forskernes bearbejdning og vurdering af
videnskabelige data, foregår på en objektiv og redelig måde. Det vurderer vi
ikke er sket i forbindelse med denne rapport.
I Danmarks Biavlerforening har vi et stort ønske om at rådgive biavlerne
bedst muligt om, hvad de skal gøre for at passe på de vilde bestøvere. Et
emne, der er stor interesse for blandt biavlerne. Det ses bl.a. af, at
Danmarks Biavlerforening gennemfører adskillige projekter om enlige bier og
humlebier, samt at vi rådgiver om enlige bier og humlebier gennem flere af
vore medier. Danmarks Biavlerforening har gentagne gange udtrykt, at vi
ikke ønsker situationer, hvor biavlen udgør en trussel for den vilde
bestøverfauna. Dette er udtrykt samtidig med, at vi har understreget, at
honningbien er naturligt hjemmehørende og spiller en væsentlig rolle i
danske økosystemer.
Miljøstyrelsens bestilling blev afgivet til Aarhus Universitet efter, at et andet
relateret arbejde allerede var igangsat af Landbrugsstyrelsen hos Aarhus
Universitet Vi har ikke fundet det besvaret, hvorfor netop honningbiens rolle
er fremhævet som en væsentlig del af Miljøstyrelsens efterfølgende bestilling
omhandlende virkemidler i forhold til vilde bestøvere. Det kan samtidig
undre, at eksempelvis spørgsmål om pesticider, der kan have meget stor
negativ betydning for bierne, ikke indgår i netop Miljøstyrelsens
forespørgsel. Således står vi tilbage med et indtryk af, at man på
styrelsesniveau søger at fremme en konflikt.
Den nuværende situation er uholdbar og utilfredsstillende ikke blot for
biavlerne i Danmark, men også for den demokratiske proces, der gerne
skulle forløbe på et ordentligt og oplyst grundlag. Danmarks Biavlerforening
vil med dette brev udtrykke sin forundring over processen, over den måde
man på Aarhus Universitet håndterer myndighedsbetjeningen, og over den
måde Miljøstyrelsen agerer på.
På den baggrund anmoder vi om:
• At Aarhus Universitet sikrer en redelig proces med en ordentlig afklaring af
de videnskabelige spørgsmål, før der sker publicering af materiale, hvor der
er en åbenlys uenighed blandt forskerne.
• At Miljøministeren sikrer den nødvendige dialog og inddragelse af biavlen,
frem for at agere lukket overfor biavlen og igangsætte initiativer der
fremmer eller tager part i en konflikt.
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• At Fødevareministeren tager initiativ til en fælles proces i Binævnet, hvor
vi i samarbejde får håndteret situationen på konstruktiv vis, således at vi får
et redeligt fagligt grundlag for at vejlede biavlerne i spørgsmålet om
eventuel konkurrence mellem honningbier og andre bestøvere.
Danmarks Biavlerforening står naturligvis til rådighed i forhold til den videre
proces og afklaring af eventuelle spørgsmål.

Med venlig hilsen
Danmarks Biavlerforening

Arne T. Henriksen
Formand
dbf-formand@biavl.dk
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