Endnu en omrokering
Det ser ud til, at Plantedirektoratet, som biavlen traditionelt hører under, snart ophører med at eksistere som selvstændigt direktorat. Der skal flyttes rundt, slankes, spares
og mere i den boldgade.
Plantedirektoratet blev oprettet i 1990 på et tidspunkt,
hvor der var megen turbulens omkring biavlen. De forskellige biavlerforeninger var meget uenige om, hvordan man
skulle forholde sig til blandt andet den invasive varroamide,
import af bidronninger og tildeling af statsstøtte til biavlen.
En lille stødpude var altså en behagelighed for landbrugsministeriet. Så kunne man jo bare henvise til, at det var
noget, der hørte under et andet kontor. Og det gjorde man,
beklageligvis. Dermed blev biavlsscenen overladt til knap
en håndfuld personer, der ikke havde biavlen som førsteprioritet - hvis man skal udtrykke det yderst diplomatisk !
I lighed med Churchill’s udtalelse kan man også sige, at
aldrig har så få ødelagt så meget for så mange som i perioden frem til 2004.
Så ændrede det politiske billede sig:
Der kom en ny leder i bisygdomsadministrationen. Der blev
taget hul på den gordiske læsø-knude, og der kom en ny
sammensætning af det tidligere Statens Bisygdomsnævn,
der i 2006 blev til ”Binævnet”. Nu var der pludselig 5 biavlerorganisationer i Binævnet, og med alle biavleres kendskab til andre biavlere burde det være en håbløs opgave at
opnå enighed. Dog, på trods af alle ods var det lige netop
det, der skete. Som nævnt flere gange her på denne plads
er der i dag et godt samarbejde mellem formændene, og
det er blevet væsentlig bedre, efter at DBF har fået ny formand, og senest også ny daglig leder, nu kaldet direktør.
Det seneste bevis på den nye dynamik, der er kommet i
dansk biavl, er et hasteindkaldt møde angående en uddan-

nelse af biavlere. De 5 formænd havde efter det sædvanlige møde forud for selve nævnsmødet den 22. marts 2011
anmodet om at være med til at beslutte, hvad puljen af
”grøn vækst” midler skulle bruges til, og Plantedirektoratet
gik med til, at vi udarbejdede en skitse til en sådan uddannelse. Den skulle være færdig inden det næste ordinære
nævnsmøde i november – se referatet fra nævnsmødet på
Plantedirektoratets hjemmeside. Imidlertid havde formændene besluttet at tage fat på emnet på et møde fredag den
29. april, og heldigt nok. Dagen før, den 28. april, fik vi
nemlig en mail fra Plantedirektoratet, hvori de bad os om
at ”fremrykke” vores uddannelsesskitse til den 23. maj. Det
må kaldes en udfordring ! Det lykkedes dog - især med
hjælp fra DBF’s nye direktør, Steen Fogde - at finde frem til
en velkvalificeret person, der kunne hjælpe os, nemlig
chefkonsulent Thomas Kirkeskov fra ”Landbrug & Fødevarer” på Axeltorv.

En gruppe formænd og hjælpere arbejder hårdt under supervision af Thomas Kirkeskov

Mandag den 16. maj mødtes formændene med Thomas og
havde hver medbragt velkvalificeret hjælp. Det var et meget intenst forløb, men sidst på eftermiddagen kunne Thomas samle trådene og tage dem med hjem til viderebehandling. Et – synes jeg – meget flot udkast er sikkert

overbragt Plantedirektoratet, når dette læses. Det vil selvfølgelig også være at finde på sde-biavl.dk.
Der var fuld enighed om, at den nuværende aktivitet i foreninger, skolebigårde mm. ikke skulle berøres. Tværtimod.
Den viden, der ligger hos erfarne biavlere, er nødvendig for
alle nye i faget, og vi forudsætter derfor en viden tilegnet
såvel teoretisk som praktisk som en adgangsbillet til den
videregående biavlsuddannelse.

Hvad skal der stå i kasserne ? Jan Olsson og Keld Brandstrup i konstruktiv dialog.

Inden den 15. juni skal en specificering af uddannelsesforløbene med budget gerne være klar. Igen en meget vanskelig opgave, som vi må have eksperter til at hjælpe os
med. Forhåbentlig vil man ikke om nogle år kunne sige :
Hastværk er lastværk.
I den kommende uge vil den nye chef for ”Binævnsdirektoratet”, eller hvad det nu kommer til at hedde, gerne
mødes med foreningsformændene for at blive præsenteret
og sikkert også til en drøftelse af samarbejdet. Vi håber
selvfølgelig, biavlen vil blive meget centralt placeret efter
den kommende ommøblering.
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