
Økologisk biavl i Danmark

17.30-18.30 Velkomst og spisning

18.30-19.00 Jeffrey Gilmour, Landbrugsstyrelsen. 

Ansøgningsprocedure, regler og kontrolsystem 

19.00-19.30 Peter Sjøgren. Erfaringer fra det første år som økolog

19.30-20.00 Kaffepause

20.00.20.30 Helle Reinevald, Jakobsen AS. Jakobsens’ interesse for 

dansk økologisk honning. 

20.30-21.00 Ole Kilpinen, Danmarks Biavlerforening. Hvad kan DBF 

gøre for biavlere som ønsker at omlægge til økologi.

21.00-21.30 Opsamling og spørgsmål





• 14 godkendte 
økologiske biavlere, 
100-200 bistader?

• I høj grad naturområder

• Erfaringer med 
kontrolsystemet



HVAD KAN DBF TILBYDE?



WWW.ØKOBIAVL.DK





FREMTIDSUDSIGTER

• Politisk mål om 200 økologiske biavlere, 
hvordan?

• Vigtigste begrænsning er kravet om at 95% af 
fødegrundlaget inden for 3 km skal være 
økologisk/natur

• Bedre kort - sikkerhed for bigårdsplacering

• Dronningeavl i økologi







www.okobiavl.dk

http://www.okobiavl.dk/


NYT PROJEKT 2018

• Udvikling af 
stadekortsprogram til 
dokumentationsredskab

• Workshop på 
Biavlskonferencen

• Øko-observationsbigårde

• ERFA-tur til Tyskland



SÅDAN ANSØGER DU:

• Ansøgningsskema med bigårdenes placering senest den 10. 
april. Svar på ansøgning efter den 21. april.

• Hvis ikke autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion, også 
”Ansøgning om autorisation til økologisk 
jordbrugsproduktion”. 

• Danmarks Biavlerforening tilbyder gratis at gennemgå din 
autorisationsansøgning og sikre godkendelse af autoriseret 
økologikonsulent.



BIGÅRDENS PLACERING

• Inden for 3 km skal 95% af nektar og pollenkilderne bestå af 
økologiske afgrøder, vild bevoksning eller arealer behandlet 
efter miljøskånsomme metoder.

• Baseret på landmændenes indberetning af markplaner i april. 

• Ved afvist placering har du 5 hverdage til flytning.

• Indberet flere bigårde, da man må flytte bistader mellem 
godkendte bigårde. 

• Bistaderne kan flyttes væk fra de godkendte placeringer i 
vinterhalvåret.



EKSEMPLER PÅ AFGRØDERNES 
NEKTARVÆRDI

• Vinter- og vårraps 200 point

• Ærter 100 point

• Permanent græs (>50% kløver) 50 point

• Hestebønner 25 point

• Korn 0 point

(Dog tillægges økologisk kornmarker
en værdi pga. ukrudtsindhold)



OMLÆGNINGSPERIODEN

• Omlægning tager 1 år, og først derefter kan den honning 
der produceres sælges som økologisk

• I omlægningsperioden skal voksen udskiftes til økologisk 
voks. Man kan anvende sin egen voks, såfremt man kan 
dokumentere at voksen ikke indeholder forbudte stoffer

• Omlægningsperiode kan forkortes, hvis du finder 
mulighed for at købe bifamilier fra en økologisk biavler



ØVRIGE KRAV
• Højst udskifte 10 pct. af dronningerne med ikke-økologiske

• Ingen vingeklipning af dronninger

• Mindst 50% af bistadets samlede vægt skal bestå af naturmaterialer og 
rammerne skal altid bestå af naturlige materialer

• I sæsonen er fodring men enten økologisk sukkeropløsning eller økologisk 
sukker af bi-familier kun tilladt, hvis det på grund af de klimatiske forhold 
eller svigtende fodringskilder er nødvendigt 

• Bifamilierne efterlades med tilstrækkelig honning og pollen til at de kan 
overvintre. Tilladt at fodre med økologisk sukker eller økologisk 
sukkeropløsning.

• Til bekæmpelse af varroamider må du bl.a. bruge fratagning af 
droneyngel, myresyre, mælkesyre, eddikesyre, thymol og oxalsyre

• Til rengøring og desinfektion af bistaderne må bl.a. bruges kaustisk soda.



BÅDE ØKOLOGISK OG KONVENTIONEL

• Mulighed for i bestøvningsøjemed at have både økologisk og 
ikke-økologisk biavl på samme bedrift. 

• Alle regler omkring økologisk biavl skal overholdes for den 
ikke-økologiske biavl med undtagelse af kravet om bigårdens
placering.

• Kun honning fra den økologiske biavl kan sælges som 
økologisk.

• Alternativt adskilles den økologiske og den ikke-økologiske 
biavl med to CVR- eller CPR-numre



DET ADMINISTRATIVE
• Årlig indberetning af placering

• Årlig kontrolbesøg fra Landbrugsstyrelsen

• Der skal føres logbog med:

– Bigårdens nøjagtige placering med koordinater, samt nummer på de 
enkelte stader

– Fodring, herunder produkt, datoer, mængder i de stader, hvor det er 
brugt

– Dato for fratagning af honning og slyngning

– Vægtopgørelse af stademateriale, opdelt i ikke-naturligt og naturligt 
materiale

– Forebyggelse og behandling af sygdomme i de enkelte bistader, 
herunder dato for behandling, og hvad der er behandlet med

– Dato for eventuelle flytninger og baggrund for flytning

• Regnskab over ind- og udgående produkter


