Fødevareministeriets biavlsstrategi
Fødevareministeren udgiver en ny biavlsstrategi i denne
måned, men vil Danmark i det hele taget noget med honningbierne ?
Det nye udkast til ”Biavlsstrategi”
virker som en lygte, et udstillingsvindue, der skal vise, hvor
flinke ”Vi” er til at servicere fritidsbiavlere, kvinder og udsatte
grupper som fx hjemløse i København og Kolding. ”Vi” : læs
Fødevareministeren, der trods
velmente følelser for grisekupering mm, nok ikke har fået forklaret sammenhængen i naturen
med bier og blomster. Det er
derfor nødvendigt at stille det
spørgsmål : Vil Danmark i det
hele taget noget med honningbierne ? Har ”Vi” overhovedet
nogen fornemmelse af, hvilken
betydning, honningbierne har i
vores verden ?
Det er fint, at der kommer kvinder, unge, kriminelle og udsatte
grupper til i biavlen, men hvem
gavner det ? Bierne ? Naturen ?
Giver det bedre bestøvning af
kirsebærtræer og hvidkløver ?
Når vi taler om udsatte grupper,
bør det også nævnes, at en lille
håndfuld biavlere i kraft af deres
arbejde sørger for langt den største del af denne bestøvning, men
i de senere år til en meget dårlig
betaling.
Biavl er som bekendt et liberalt
erhverv, hvor biavlerne får en

lille erkendtlighed i form af honning, mens naturen og bestøvningskrævende erhverv som fx
frugttræer og hvidkløver høster
den absolut største fordel. Vi
mister vilde blomster hvert eneste år, fordi honningbierne er de
eneste, der kan bestøve dem
effektivt.
Det er nævnt til hudløshed, at én
enkelt erhvervsbiavler med 300
bistader giver mere bestøvning/naturpleje end 30 fritidsbiavlere – for ikke at tale om bestøvningseffekten på altankasserne i København, Kolding eller
Århus. Vil det ikke være nemmere at skabe gode vilkår for én
erhvervsbiavler end for 30 fritidsbiavlere ?
I ”Forslag til bistrategi” anvendes
utallige gange udtrykket ”sunde
bier”. Ja, men det hár vi.
Spørgsmålet kan kun være, hvor
længe det varer, hvis man fjerner en stor del af disse sunde
biers livsgrundlag ved fortsat at
underminere erhvervet og indskrænke deres territorium til villahaver og altankasser.
Kik lige igen på strategien i det
perspektiv.
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