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Vedr. bestillingen: ” Opdatering af vejledende kort over arealer godkendt 
til økologisk biavl ”. 

 
Landbrug- og Fiskeristyrelsen har i bestilling dateret d. 7. marts 2017 bedt DCA – 
Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om levering af en redegørelse for ” Op-
datering af vejledende kort over arealer godkendt til økologisk biavl”.  
 
Besvarelsen er udarbejdet af akademisk medarbejder Mette Balslev Greve, Institut for 
Agroøkologi, Aarhus Universitet.  
 
Besvarelsen er dags dato fremsendt af Mette Balslev Greve til Sune Pedersen og Mi-
chael Gottlieb, begge LFST, i form af et GIS-lag (img-fil). I tilknytning til det frem-
sendte GIS-lag anfører Mette Balslev Greve at: 
 
LFST har udleveret et nyt GIS-tema til brug for opgaven, der indeholder de økologiske 
arealer udvidet med arealer med følgende arealstatus: Ikke påb. oml., Under omlæg-
ning, Økologisk, Konventionel. Tidligere er kun brugt marker med arealstatus Økolo-
gisk. 
 
Der findes således i det fremsendte godt 1.000 marker, der har koden ’Ikke påb. oml.’ 
og godt 2.000 marker, der har koden ’Konventionel’. Markerne med ’Konventionel’ er 
fjernet fra temaet, inden videre beregning. Ikke påbegyndt omlægning er indeholdt i 
beregningen af økologisk areal efter aftale med Rasmus Nimgaard. 
 
Gamle areal med økologi (fra tidligere besvarelser):    193.202 ha 
Areal brugt i denne opgave (økologi udvidet med ovenstående):  230.629 ha 
 
Desuden er der for økologiske marker med afgrøder med et honningudbytte på 0 kg/ha 
regnet med et honningudbytte på 5 kg/ha grundet biologisk mangfoldighed. 
 
Udpegningen af de områder, inden for hvilke > 95 % af honningmængden er økologisk, 
giver med disse nye tilretninger 173.701 ha mod tidligere 166.960 ha. Alle jordforure-
ningsklasser tæller som ikke-godkendte nektar- og pollenkilder, og der er ikke regnet 
med afstandskrav til konventionel raps oa. 
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Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Miljø- og 
Fødevareministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved 
Aarhus Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, P5.15 i Ar-
bejdsprogram 2017 for Ydelsesaftale Planteproduktion, 2017-2020”.  
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