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Baggrund 

I forbidelse med det EU-støttede nationale biavlsprogram 2020-22, skal Danmark hvert år meddele 

Kommissionen, hvor mange bistader der er klar til indvintring. På den baggrund har 

Landbrugsstyrelsen (LBST) i en bestilling sendt til DCA - National center for Fødevarer og Jordbrug, 

bedt om en optælling af antallet af bifamilier i Danmark.   

Besvarelse 

Til bestemmelse af antal bistader der er klar til indvintring i Danmark, indsamler Statens biinspektører 

informationer fra forskellige områder i Danmark. Metoden er nærmere beskrevet i Kryger (2019). 

Der er i 2021 indkommet 41 kort fra de danske biinspektører. Kortene dækker 662 km2 og er jævnt 

spredt over hele Danmark. Vi har opnået en fordeling af landskabstyper som svarer til deres 

forekomst i Danmark (Levin & Normander 2008).  

Der er i alt fundet 270 bigårde med et eller flere bistader, med op til 74 bistader i en bigård. 

Biinspektørerne har haft lettere ved at finde bigårdene og få kontakt til biavlerne, da vi havde varslet 

opgaven i god tid og vi har genbrugt kort fra året før, med undtagelse af nye biinspektører, der er 

kommet til.  

Samlet set har biinspektørerne fundet 2.160 bifamilier, svarende til et gennemsnit på 52,8 

bifamilier/kort og 8,0 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 basert på hhv. de 41 

kort og de 270 bigårde. Konfidensintervallet er bestemt udfra 5 % og 95 % fraktilen i begge analyser. 

Disse analyser viser at der er mellem 44 og 65 bifamilier pr. kort, og mellem 7,1 og 9,0 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 140.302 bifamilier i Danmark. Usikkerhed varierer fra 

118.000 til 173.000 hvis vi anvender fraktilen fra kortene. Hvis antallet af bifamilier pr. bigård benyttes 

er usikkerneden fra 124.000 til 159.000.  
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