Notat fra Formandsmøde på Fjelsted Skov Kro den 8. nov. 2011.
Formandsmøder har som tidligere omtalt fundet sted gennem flere år.
Deltagerne er formændene fra de fem biavlerforeninger, der er repræsenteret i Binævnet. Møderne finder normalt sted forud for nævnsmøderne.
Formand for DBF, Vagn Kildsig
havde varslet ændring i DBF’s
struktur, hvor direktør Steen
Fogde skulle overtage den formelle kontakt til myndigheder
mm. Det var også et ønske, at
SF kunne deltage i formandsmøderne i stedet for VK/ny formand.
VK redegjorde for baggrunden,
og på spørgsmålet, om SF ville
have samme beføjelser til at
træffe politiske beslutninger som
en formand, var svaret et klart
ja. Alle formænd er naturligvis
ansvarlige over for deres respektive bestyrelser, det samme gælder for SF, og det er vigtigt at
bevare kontinuiteten i samarbejdet mellem foreningerne.
På den baggrund accepterede de
øvrige formænd den nye konstruktion med en lille bemærkning om, at ”man ved, hvad man
har, men ikke hvad man får.”
Derefter blev punkterne fra sidste nævnsmøde den 22. marts
drøftet med henblik det næste
møde den 15. november.
GMO-status : Der foreligger en
EU-dom, der betyder, at der ikke
må findes GMO-MON 810 i honning, og SF orienterede om den.

Denne type vil næppe blive anvendt i Danmark, da designet for
skadedyr er anderledes end den
almindelige danske forekomst.
PL spurgte, om tyske landmænd
med landbrug i Danmark kan
tage såsæd og sprøjtemidler med
og anvende dem her. Det vil være muligt, da et middel/afgrøde
godkendt i ét eu-land automatisk
kan anvendes i et andet. Punktet
kommer på næste nævnsmøde.
Autorisation for dronningavlere:
PL fremlagde et forslag, baseret
på ISO-9001- standard, der er
internationalt kendt. Ordningen
skal foregå i privat regi. Den er
frivillig, men en certificering vil
give en generel forbedring af det
danske avlsmateriale. PL og KB
påtog sig at arbejde videre med
projektet. Det forelægges på
næste nævnsmøde.
Læsø-projektet, status : På
sidste nævnsmøde orienterede
Per Kryger om begyndende indavl og import af nyt avlsmateriale fra Sverige og Norge. På den
baggrund udtrykte flere skepsis
med projektets levedygtighed og
opfordrede ministeriet til nøje at
overveje, om projektet skal fortsætte.
Genressourceudvalget, som projektet nu hører under, vil sand-

synligvis få tilskud beskåret. Det
kan gå ud over læsø-projektet.
Der var stærkt delte meninger
om projektets fortsatte berettigelse. Vi ønsker en status.
Neonicotinoider – der ønskes
en status for disse midler, ikke
mindst på baggrund af, at flere
lande har forbudt anvendelsen.
Bigårdsregistrering : Der var
klar enighed om, at systemet er
vanskeligt at anvende, og NaturErhverv skal opfordres til en revision, der gør det anvendeligt for
almindelige pc-brugere. Der kunne eventuelt etableres en ”kravle-bigård”.
Uddannelse – herunder økonomi : En afklaring kan først ventes
efter nytår.
Økologi : VK og SF orienterede
om arbejdet med at få ensartet
fortolkning af eu-reglerne. Det er
vanskeligt, da danske økologiforeninger ikke er lydhøre over
for ændringer. Indtil videre har
det betydet, at dansk honning
med økomærke næsten er utopisk, mens salget af udenlandsk
honning med økomærke i dag
udgør 17 % af honningsalget
alene fra én honninggrossist. Det
er konkurrenceforvridende, da
f.eks. tysk honning, der er godkendt efter tyske regler, automatisk kan få det danske økomærke, selv om honningen ikke overholder den danske fortolkning af
reglerne. Der arbejdes videre.

Håndhævelse af bekendtgørelser : Emnet har været til debat
adskillige gange de seneste år,
men intet er sket. Et snarligt
kursus for biinspektører i konflikthåndtering er en god begyndelse, men problemet ligger i den
endelige myndighedsudøvelse –
eller mangel på samme ! Biavlerforeningerne ønsker opbakning
fra NaturErhverv til biinspektørernes opgaver !
Kyndige biavlere : Både det
normale uddannelseskursus for
kyndige biavlere og genopfriskningen bør afsluttes med en prøve, der kan dokumentere, at den
kyndige biavler har tilstrækkelig
viden og – helst - erfaring på
området. Uddannelsen ligger i
øjeblikket under Århus Universitet, men indgår måske på et
tidspunkt i ”Biavleruddannelsen”.
Grundlæggende ville det være
rart at vide, hvilke opgaver,
Flakkebjerg er hyret til at udføre.
Der anmodes om aktindsigt.
Filmprojekt : SF orienterede om
det mulige projekt med at udarbejde videoklip med anvisning på
forskellige arbejdsmetoder i biavlen. I løbet af indeværende uge
har han i samarbejde med Jørgen
Jørgensen, DBL, udarbejdet en
skitse samt en ansøgning om
”Grønne midler”, der endnu ikke
er brugt for indeværende år. Selve indholdet vil de enkelte foreninger få meget stor indflydelse
på, lovede han.

Møde med fødevareministeren ?
VK fortalte, at DBF havde haft
flere møder med fødevareministeren, hvor man blandt andet
havde omtalt behovet for bestøvning samt fordelingen af eumidler. Der var lagt vægt på
samarbejdet med de øvrige foreninger, dog var det vanskeligt
at dække alle holdninger (det er
vel også derfor der er flere foreninger). VK anbefalede, at der

ikke blev for mange møder med
ministeren og slet ikke med alle
biavlerforeningerne på én gang.
Det var meget bedre, at møderne
blev afholdt af DBF alene på
samtlige biavleres vegne.
Mødet sluttede med et ønske om
vilje til enighed om næste sæsons bevilling fra EU.
DB

