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Fødevareministeriet 

Departementet 

Vedrørende nyt EU-biavlsprogram for perioden 2011-2013 

Fødevareministeriet har d. 7. januar 2010 bedt Det Jordbrugsvidenskabelige 

Fakultet (DJF), Aarhus Universitet, om et kort faktuelt bidrag til udarbejdel-

sen af et nyt EU-biavlsprogram for perioden 2011-2013.  

 

Baggrunden for bestillingen er, at EU-kommissionen senest den 15. april 

2010 skal modtage udkast til et nationalt biavlsprogram for perioden 2011-

2013. For at opnå ret til EU-medfinansiering skal Danmark fremsende en op-

gørelse en række biavlsdata, herunder antallet af bistader i Danmark. Kom-

missionen fordeler så støtten mellem medlemsstaterne på baggrund af antal-

let af bistader.  

Fødevareministeriet beder om, at DJF med baggrund i data fra ”Vidensyntese 

om honningbier” fra februar 2006 (udarbejdet af DJF på vegne af Fødevare-

ministeriet) foretager et 2009-estimat for en række data. Disse estimater er 

som følger: 

 

1. Erhvervsoptælling 

Af de i alt 170.000 bistader i Danmark udnyttes de 80.000 erhvervsmæssigt. 

Af de i alt 4.300 danske biavlere er der 250 erhvervsbiavlere, dvs. avlere med 

en bedrift, der omfatter over 150 bistader.  

 

2. Afsætningsstruktur 

Af den danske honningproduktion (fra 96% af biavlerne) afsættes 45% ved di-

rekte salg til forbrugere. 25% af den danske honningproduktion (fra 19% af 

biavlerne) afsættes ved direkte salg til detailhandlere. 30% af den danske 

honningproduktion (fra 35% af biavlerne) afsættes ved salg til emballe-

rings/handelscentre. Mindre end 1% af den danske honningproduktion (fra 

mindre end 1% af biavlerne) afsættes ved salg til industrien. Den danske hon-

ningimport til emballerings/handelscentre/industri udgør 3.945 tons, mens 

den danske eksport af honning udgør 2.283 tons. 
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3. Priser (2009) 

Danske honningpriser er 71 DKK/kg ved direkte salg, 52 DKK/kg ved detail-

salg, og 24 DKK/kg ved salg til emballerings/handelscentre/industri. 

 

4. Produktions- og emballeringsomkostninger 

Faste omkostninger ved biavl udgør 330 DKK/stade og variable omkostninger 

450 DKK/stade, herunder udgifter til bekæmpelse af varroatose 33 

DKK/stade; udgifter til vinterfoder 190 DKK/stade; udgifter til emballage 

(beholdere) 115 DKK/stade; og udgifter til stadeflytning 115 DKK/stade. 

 

Besvarelse er forestået af seniorforsker Per Kryger, Institut for Plantebeskyt-

telse og Skadedyr.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker, koordinator for DJF’s myndighedsrådgivning 


