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Levering på bestillingen ” DCA-Flakkebjergs kommentarer til EU-Kom-
missionens udkast til et dokument om Varroa i forbindelse med betingel-
ser for sygdomsfri status” 

 
Landbrugsstyrelsen har i bestilling sendt d. 27. september 2018 bedt DCA – Natio-
nalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om at kommentere EU-Kommissionens ud-
kast til et dokument om Varroa i forbindelse med betingelser for sygdomsfri status. 
 
Besvarelsen i form af vedlagte notat er udarbejdet af seniorforsker Per Kryger fra In-
stitut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndigheds-
betjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet” som en ny op-
gave under ”Ydelsesaftale Planteproduktion 2018-2021”.  
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Baggrund 
Landbrugsstyrelsen har i en bestilling bedt DCA om at kommentere på EU kommissionens udkast til ANNEX 
V vedr. medlemsstaternes status som ’free from infection’, Part III: Infestiation with Varroa spp.  

 

Besvarelse 
Der er ingen kommentarer til teksten.  
 
Status som varroa-frit område er kun aktuelt for øen Anholt i Danmark, og hvis biavlerne der skulle ønske 
denne status vil AU gerne hjælpe med at etablere vidensgrundlag og sørge for undersøgelser både for at 
etablere og vedligeholde status. På Anholt skal biavlerne i så tilfælde lave en årlig indsamling af bier og 
indsende dem til kontrol.  
 
I EU er det på nuværende tidspunkt kun Åland og Isle of Man der har denne specielle EU-status, selvom der 
findes varroa-fri områder andre steder i både Frankrig, Norge og Skotland. 
 
I Dansk lovgivining findes en Bekendtgørelse der forbyder at flytte bier fra resten af Danmark til Anholt på 
grund af øens status som varroa-fri. Om EU's regler om fri bevægelighed af varer tillader at flytte bier med 
varroa fra et andet EU land, til Danmark, herunder Anholt, når Anholt ikke har officiel EU status som varroa-
fri er et åbent spørgsmål. Der har så vidt vides ikke været ønske om at flytte bier til Anholt, hverken fra 
Danmark eller andre steder i EU. 
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