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Levering på bestillingen ”Bemærkninger til input fra Danmarks Biavlerforening til 
CAP-planen” 

 
Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt d. 1. december 2020 bedt DCA – Natio-
nalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om en vurdering af anvendte lægemidler til 
bekæmpelse af bisygdomme i Danmark. 
 
Besvarelsen i form af vedlagte notat er udarbejdet af seniorforsker Per Kryger fra Insti-
tut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Seniorforsker Niels Holst fra Institut for 
Agroøkologi ved Aarhus Universitet har været fagfællebedømmer, og notatet er revi-
deret i lyset af hans kommentarer.  
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet” som en ny 
opgave under indsatsområde 1 i ”Ydelsesaftale Planteproduktion 2020-2023”.  
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Vurdering af anvendelse af lægemidler i biavlen i 
Danmark 

Af Per Kryger, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 

Fagfællebedømt af Niels Holst, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 
 

Baggrund 
Landbrugsstyrelsen har den 1. december 2020 ønsket AUs vurdering af brugen af lægemidler til 
bekæmpelse af bisygdomme i Danmark.  
 

Besvarelse 
Forbrug af veterinære lægemidler i biavlen er reguleret af EU's forordning (EU 2019/6). I forordnin-
gen nævnes risiko for restkoncentrationer i honning som et væsentligt element i en godkendelses-
proces. Da antibiotika ophobes og har lang holdbarhed i honning, er der ikke godkendt midler til 
bekæmpelse af bakteriesygdommen ondartet bipest eller svampesygdommen Nosemosis i EU.  
 
Der er i øjeblikket godkendt en række lægemidler på europæisk plan, alle til bekæmpelse af var-
roasyge (varrosis) i honningbier, på baggrund af en vejledning formuleret i 2010 (EMA, 2010). De 
danske biavlere kan således vælge at anvende: Apiguard (Thymol baseret), Apivar (Amitraz base-
ret), Polyvar (Flumethrin baseret) og Varromed (Oxalsyre/Myresyre baseret) til at bekæmpe var-
roasyge i deres bifamilier.  
 
Det er AU’s vurdering at der blandt de danske biavlere er det et fåtal, der faktisk benytter de an-
førte produkter. Man vælger i stedet selv at fremstille bekæmpelsesmidler, ofte baseret på oxalsyre, 
myresyre, thymol, mælkesyre eller flumethrin. Fremstilling af egne midler øger risikoen for ulykker i 
forbindelse med fremstilling, og fejldosering der kan medføre skader på bierne.  
 
Restkoncentrationer i honning og bivoks er ikke undersøgt systematisk, og der finder ingen over-
vågning af resistensdannelse i populationen af varroamider sted (Mutenelli 2016).  
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