
 

 

 

 
 DCA - Nationalt Center for 

Fødevarer og Jordbrug 

Aarhus Universitet  

 

Blichers Allé 20 

Postboks 50 

8830 Tjele 

Tlf .: 8715 6000 

Fax:  

E-mail:  djf@agrsci.dk  

http://agrsci.au.dk/  

 

Susanne Elmholt  

 

Koordinator for 

myndighedsrådgivning 

 

Dato: 22. august 2013 

 
 

Direkte tlf. : 8715 7685 

E-mail:  

Susanne.Elmholt@agrsci.dk  

 

Afs. CVR-nr.:  57607556 

 
 

Side 1/1 

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 
AARHUS UNIVERSITET 

 

NaturErhvervstyrelsen 

Vedrørende ”Notat om kortlægning af mulige områder til økolo-

gisk biavl i Danmark” 

 NaturErhvervstyrelsen har i bestilling af 14. maj bedt DCA – Nationalt Center 

for Fødevarer og Jordbrug udarbejde en kortlægning af mulige områder til 

økologisk biavl i Danmark. Frist for levering af kortmaterialet 23. august 

2013. 

Besvarelsen er udformet som notat, der beskriver den anvendte metode og 

angiver en tabel over de arealer, der opfylder kriterierne i EU’s fælles regler 

for økologisk biavl. Foruden notatet medsendes Bilag A, der indeholder detal-

jekort over hvert udpeget område samt et danmarkskort med angivelse af pla-

ceringen af de fundne områder, samt et Bilag B, der eksemplificerer, hvorfor 

nogle områder ikke kan anvendes til økologisk biavl.  

De digitale udgaver af resultatet kan rekvireres af NaturErhvervstyrelsen, hvis 

der måtte være ønske herom. 

Notatet er udarbejdet af teknisk leder af informatik og GIS Mette Balslev Gre-

ve, seniorforsker Per Kryger, seniorforsker Lise Stengaard Hansen og akade-

misk medarbejder Inge T. Kristensen, alle Institut for Agroøkologi. 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt 

Seniorforsker, koordinator for myndighedsrådgivning ved DCA 
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Kortlægning af mulige omra der til økologisk 
biavl i Danmark 

Mette Balslev Greve, Per Kryger, Lise Stengård Hansen og Inge T. Kristensen, Institut 
for Agroøkologi, Aarhus Universitet  
 

Baggrund 

De fælles EU-regler for økologisk biavl indeholder et krav om, at økologiske bigårde skal placeres i 

områder, hvor nektar- og pollenkilder i en 3 km radius i det væsentlige består af økologiske afgrøder, 

vild bevoksning eller bevoksning på arealer behandlet efter miljøskånsomme metoder, som ikke 

påvirker biavlens økologiske status. Bigården må ikke være i nærheden af forureningskilder, som kan 

medføre forurening af honning eller forringe biernes sundhed.  

 

Der er i Danmark godkendt økologisk biavl på flere øer, Livø, Brandsø, Christiansø, samt i større 

udyrkede naturområder, Thy. 

 

Forordningskravet om, at bigården skal placeres i et område, hvor nektar- og pollenkilder i en 3 km 

radius i det væsentlige består af økologiske afgrøder, vild bevoksning eller bevoksning på arealer 

behandlet efter miljøskånsomme metoder, som ikke påvirker biavlens økologiske status, administreres 

således, at ikke-økologiske arealer sidestilles fuldstændigt med økologiske arealer, hvis de er behandlet 

efter miljøskånsomme metoder – eksempelvis arealer, som er omfattet af MVJ-tilsagn, eller Natura 

2000 områder. Det betyder at bigårde kun tillades placeret i områder, hvor der ikke dyrkes 

konventionelle afgrøder. Det accepteres endvidere, at der i mindre omfang er vand indenfor radius. 

 

Ikke-økologiske arealer i omdrift godkendes ikke indenfor en 3 km radius. Det skyldes, at det derved 

sikres, at bierne ikke trækker på konventionelt dyrkede blomstrende afgrøder. Konsekvensen heraf ville 

være, at honningen ikke kan markedsføres som økologisk, og evt. vil bigården skulle genomlægges. 

 

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, er af NaturErhvervstyrelsen 

blevet bedt om at udføre en GIS-kortlægningsopgave, der udpeger områder i Danmark, der opfylder 

kriterierne fremsat i de fælles EU-regler for økologisk biavl. Der kan accepteres op til 5% alm. veje, 

spredt bebyggelse og lign. indenfor en 3-km radius af mulige bigårdsplaceringer. Der kan ikke 

accepteres nogen arealandele af konventionelt dyrkede marker uden MVJ tilsagn eller lign., 

industriområder, motorveje og byområder.  
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Besvarelsen 

I bestillingen vedr. ’Kortlægning af mulige områder til økologisk biavl i Danmark’ ønskes fra 

NaturErhvervstyrelsens side to kortmaterialer: 

 

- Et kort over Danmark med permanente natur/naturlignende arealer, hvor der ikke må 

bruges sprøjtemidler og kunstgødning, med markering af de områder, der er store nok til 

at imødekomme placeringen af økologiske bigårde. 

- Et kort med yderligere tilføjelse af økologiske arealer samt konventionelle arealer med 

MVJ tilsagn eller lign., med markering af de områder, der store nok til at imødekomme 

placeringen af økologiske bigårde. 

I det medsendte fremgår kun kortmateriale med økologiske, miljøvenlige og konventionelt dyrkede 

arealer, da DCA ikke har oplysninger om permanente natur/naturlignende arealer, hvor der ikke må 

bruges sprøjtemidler og kunstgødning. De permanente natur/naturlignende områder fremgår dog 

indirekte af kortmaterialet, da dyrkede områder er tydeligt angivet og derved også de resterende 

natur/naturlignede områder, da de fremgår af baggrundsfoto udenfor dyrkede områder.  

 

Vi gør opmærksom på, at arealer beskyttet af naturfredningslovens §3 kan fortsætte den hidtidige drift, 

hvorfor der kan anvendes både gødning og sprøjtemidler, hvis dette er sket tidligere. Endvidere er en 

stor del af kontrakterne vedr. miljøvenlig drift ofte forholdsvis kortvarige.  

 

Områderne er udpeget vha. en model udviklet til formålet i ModelBuilder i ArcGIS 10.1. Analysen er 

foretaget i en 25m opløsning (1/16 ha) for hele Danmark og vil kunne gentages med opdaterede data.  

 

Der er fremstillet detaljekort over hvert udpeget område, se bilag A, samt et Danmarkskort med 

angivelse af placeringen af de fundne områder, figur 1. En oversigt over de udpegede arealer ses i 

Tabel 1 sammen med en vurdering af deres egnethed på basis af adgangsforhold, størrelse og 

naturindhold (Harritz, 1999). Endvidere tak til Niels Odder, Knud Sørensen og Ole Hertz for at stille 

deres viden til rådighed. 

 

Vi har udover de ønskede kortmaterialer beregnet et landsdækkende kort, der for hver 25*25m celle 

angiver hvor stort et areal af konventionelt dyrket jord, der ligger indenfor en 3 km radius. 

Således kan kortet bruges til at udpege områder med stort potentiale for økologisk biavl, hvor kun 

ganske få hektar konventionelt dyrkede arealer skal konverteres til miljøvenlig eller økologisk dyrkning 

for at muliggøre økologisk biavl. Kortet kan også bruges til at forklare, hvorfor enkelte naturområder i 

Danmark ikke kan anvendes til økologisk biavl. Eksempler på disse områder, der altså IKKE er 

udpeget – og en visuel forklaring på hvorfor – kan ses i bilag B. 
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Kortlægningen, metode og materialer  
 

Kriterier 

Områder til økologisk biavl   

 skal placeres mindst tre kilometer fra by- og industriområder, motorveje og konventionelt 

dyrkede arealer. 

 kan indenfor en 3 km radius maksimalt have 5 % lav bebyggelse, veje og lign. 

 

Datainput 

 Markkort 2011 med inddeling i konventionelt, miljøvenligt og økologisk dyrkede arealer fra 

NaturErhvervstyrelsen. 

 Temaerne BYKERNE, INDUSTRI, HOJBEBYG, LAVBEBYG og MOTORVEJ fra Kort10, 

Geodatastyrelsen, ligeledes fra 2011. 

 DK2007, kystlinjetema fra Geodatastyrelsen. 

 

Proces 

I processen identificeres de områder, der ikke kan anvendes til økologisk biavl.  

 Et samlet tema indeholdende en 3 km buffer rundt om BYKERNE, INDUSTRI, HOJBEBYG 

og MOTORVEJ beregnes. 

 Fra markkortet udvælges de konventionelt dyrkede områder og et afstandstema beregnes, der 

for hver celle angiver afstanden til konventionelt dyrkede områder. Celler, der ligger nærmere 

end 3 km til konventionelt dyrkede områder, ekskluderes fra resultatet. 

 For hver 25*25m celle beregnes arealet af LAVBEBYG-områder indenfor en 3 km buffer, så 

områder med mere end 5 % lav bebyggelse kan ekskluderes fra analysen. 

 Kystlinjetemaet anvendes til at ekskludere vandområder. 

 

Resultat 

De udpegede områder, der er egnet til økologisk biavl, er de sammenhængende områder, der resterer, 

efter at områderne, der er identificeret under procesafsnittet, er fjernet. Dette sikrer, at de udpegede 

områder ligger længere end 3 km væk fra by- og industriområder, motorveje og konventionelt dyrkede 

arealer. Der er ligeledes en maksimal andel af lav bebyggelse på 5 % indenfor en radius af 3 km.  
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Tabel 1. Arealer i Danmark, der opfylder kriterierne i EU's fælles regler for økologisk biavl  

Nr Lokalitet  Areal 

udpeget 

Kommentar omkring 

adgang 

Vurdering af 

potentiale for 

honning 

produktion. 

1 Saltholm Sjælland 1082 ha Adgang til ca. 75% af øen 

forbudt 1/4 – 15/7 

Egnet 

2 Anholt Jylland 831 ha Begrænsninger i adgang 

til det meste af øen med 

køretøjer, opstilling af 

bistader mm. 

Egnet 

 

3 Skallingen Jylland 642 ha Bruges til biavl p.t. Egnet 

4 Hanstholm 

Vildtreservat 

Jylland 472 ha Bruges til økologisk biavl 

p.t. 

Egnet 

5 Agger Tange Jylland 355 ha 1,5 km bred tange. 

Adgang forbudt 15/4 – 

15/7 

Har været brugt til 

økologisk biavl, men 

opgivet pga. ringe 

udbytte 

Sandsynligvis for 

få egnede 

trækplanter 

 

6 Livø Jylland 329 ha Bruges til økologisk biavl 

p.t. 

Egnet 

7 Asnæs Sjælland 304 ha Privatejet Egnet 

8 Brandsø Fyn 210 ha Har været brugt til 

økologisk biavl 

Egnet 

9 Grønbakke/Hvidbjerg 

Klitplantage 

Jylland 193 ha Bruges til økologisk biavl 

p.t. 

Egnet 

10 Vejrø (v. Fejø/Femø) Lolland 159 ha Privatejet Egnet 

11 Æbelø Fyn 117 ha Privatejet Egnet 

12 Romsø Fyn 109 ha Privatejet Sandsynligvis for 

få egnede 

trækplanter 

13 Skagen Jylland 106 ha  Sandsynligvis for 

få egnede 

trækplanter 

14 Hesselø Sjælland 69 ha Privatejet Sandsynligvis 

egnet til få familier 

15 Hjelm Jylland 62 ha Adgang forbudt 15/3 – 

15/7 

Sandsynligvis for 

få egnede 

trækplanter 

16 Vejrø (v. Samsø) Jylland 52 ha  Sandsynligvis for 

få egnede 

trækplanter 
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17 Knudshoved Odde Sjælland 44 ha Max 1 km bred, 

begrænsninger i færdsel.  

Sandsynligvis for 

få egnede 

trækplanter 

18 Hyllekrog Lolland 40 ha Meget smal tange, det 

meste <100 m bred.  

Sandsynligvis for 

få egnede 

trækplanter 

19 Borris Sønderland Jylland 37 ha Militært skydeterræn Adgang forbudt 

20 Musholm Sjælland 28 ha  Sandsynligvis for 

få egnede 

trækplanter 

21 Christiansø Bornholm 21 ha Lille årlig produktion Egnet til få familier 

22 Hirsholmene Jylland 19 ha 10 øer, de største på hhv. 

0,2 og 0,15 km². Færdsel 

forbudt på ubeboede øer.  

Sandsynligvis for 

få egnede 

trækplanter 

 

 
Figur 1, Oversigtskort over de udpegede områder til økologisk biavl 
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