Binævnsmøde 20. november
Der er endnu ikke udsendt et
referat fra nævnsmødet, men her
er min opfattelse af et par vigtige
punkter i kort version. Interesserede kan senere finde den på
NaturErhvervs hjemmeside.
Kontrolbesøg
Fødevarestyrelsens repræsentant
i Nævnet fortalte, at Fødevarekontrollens ”rejsehold” havde
været på besøg i en bigård på
Randbøl Hede efter en anmeldelse fra en biavlerforening. De
havde set, at staderne i den pågældende bigård alle havde foderkasser på med flydende foder,
uanset det var midt i lyngtrækket.
Der blev udtaget prøver, der viste sukkerfoder i honningen. Da
biavleren ikke havde intentioner
om at forfalske honningen og
hverken havde høstet eller solgt
honningen, slap han med en påtale. Men det maner til eftertanke. Af hensyn til branchens renomme må sådan noget selvfølgelig ikke forekomme.
Noget andet er, om man kan lide
den tendens til angiveri, der er
ved at brede sig i det danske
samfund.
En anden bigård, der stod i nærheden, manglede navn og kontaktmulighed, men den blev fjernet ”i løbet af natten”, fik vi at
vide.

Registrering af biavlere
Vi fik også at vide, at EU nu vil
have styr på alle biavlerne. Der
kommer derfor snart et direktiv,
der forpligter alle medlemslande
til at registrere deres biavlere.
Det skulle være på grund af fødevaresikkerheden.
Sprøjtemidler
I SDE-nyt nr 2 2012 bragte vi en
artikel om sprøjtemidlet Biscaya,
som Jens Peter Kirkegaard havde
indsendt. Det var et punkt på
dagsordenen, og formanden oplyste, at han allerede havde taget
kontakt til Miljøministeriet for at
få en forklaring på, at midlet i
Norge blev betegnet som giftigt
for bier, mens det samme middel
i Danmark ikke var giftigt for bier
og gerne måtte udsprøjtes over
åben blomst midt i biernes trækperiode.
Den forskellige mærkning vakte
selvfølgelig opsigt, men blev forklaret med, at Norge ikke var
medlem af EU og derfor kunne
opstille egne regler.
Nu ser det dog ud til, at man i EU
er blevet opmærksom på, at tilsyneladende ugiftige midler kan
have en hidtil uventet langtidsvirkning. Der kan derfor forventes en ændring i godkendelsesproceduren for sprøjtegifte fremover, fik vi at vide.
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