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Baggrund 
Under ”Rammeaftalen om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet 
og Aarhus Universitet, Ydelsesaftale Planteproduktion, opgave 1.36” udarbejdes hvert år en opgørelse 
over antallet af bistader, der er klar til indvintring i Danmark. Opgørelsen laves med henblik på 
indberetning til det EU-støttede nationale biavlsprogram 2020-2022.  

 

Besvarelse 
Til bestemmelse af antal bistader, der er klar til indvintring, indsamler statens biinspektører informationer 
fra forskellige områder i Danmark. Metoden er nærmere beskrevet i Kryger (2019). 

Der er i 2020 indkommet 37 kort fra de 66 danske biinspektører. Kortene dækker 576 km2 og er jævnt 
spredt over hele Danmark. Vi har opnået en repræsentation med 13.5% byzone, 22.1% natur og 64.4% 
landbrug, hvilket er tæt på fordelingen af landskabstyper i Danmark (Levin & Normander, 2008).  

Der er i alt fundet 195 bigårde med et eller flere bistader og op til 96 bistader i en bigård. Kun et kort var 
uden bigårde. Samlet set har biinspektørerne fundet 1934 bifamilier, svarende til et gennemsnit på 52,3 
bifamilier/kort og 9,7 bifamilier/bigård.  

Usikkerheden på disse værdier er bestemt ved bootstrap metoden, beregnet via hjemmesiden 
https://www.wessa.net/rwasp_bootstrapplot1.wasp. Der er lavet to analyser baseret på henholdsvis de 
37 kort og de 195 bigårde. Konfidensintervallet er bestemt udfra 5% og 95% fraktilen i begge analyser. 
Disse analyser viser, at der er mellem 40 og 65 bifamilier pr. kort og mellem 8,1 og 11,1 bifamilier pr. 
bigård.  

Vi antager, at fordelingen af bigårde i Danmark svarer til den stikprøve vi har undersøgt, både hvad angår 
gennemsnitligt antal bifamilier og fordeling på landskabstyper i Danmark. Baseret på kortanalysen 
vurderer vi, at der er 144.000 bifamilier i Danmark. Usikkerhed varierer fra 111.000 til 180.000, hvis vi 
anvender fraktilen fra kortene. Hvis antallet af bifamilier pr. bigård benyttes, er usikkerheden fra 123.000 til 
169.000. Årets tal er lavere end i 2019 med 153.000 bifamilier. En kombination af dårlig udvintring i 2020 
og et honningmarked i krise, kan betyde, at nogle biavlere har valgt ikke at opformere deres bifamilier i 
løbet af sæsonen.   
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