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Høringsinnspill fra Norges Birøkterlag til landdyrsporbarhetsforskriften 

Bakgrunn 
Norges Birøkterlag viser til utlysning av Høring: Forslag til ny forskrift som utfyller bestemmelsene i 
dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og 
rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) 

Drøfting 
Norges Birøkterlag har følgende kommentarer til høringsutkastet:  
 

1. § 15 Journalføring av opplysninger om flytting av bier mv.   
 
Norges Birøkterlag mener det er hensiktsmessig å beholde krav om å journalføre kubenummer ved 
forflytning av bikuber mellom den driftsansvarliges egne bigårder. 

 
2. § 18 Tidsrom for oppbevaring av journaler 

 
Norges Birøkterlag mener det er hensiktsmessig å beholde krav om at driftsansvarlig skal oppbevare 
journalene på anleggene i minst 5 år. 

 
3. § 37 Merking av bigårder og bikuber  

 
Mattilsynet foreslår å videreføre innholdet i § 7 i nåværende forskrift om birøkt med krav om at hver 
enkelt bikube med bier skal identitetsmerkes. Norges Birøkterlag mener det er hensiktsmessig å 
beholde dette kravet, da det gir større grad av kontroll og sporbarhet. 

 
4. Om oppheving av forskrift om birøkt og endring av forskrift om forbud mot innførsel av 

dyr og smitteførende gjenstander 
 

Norges Birøkterlag mener at en oppheving av forskrift om birøkt vi ha flere uheldige konsekvenser. 
Hensikten med å oppheve forskriften oppgis å være at regelverket harmoniseres i større grad, men for 
den enkelte birøkter medfører dette at man må forholde seg til et mer fragmentert og uoversiktlig 
regelverk.  
De delene av gjeldende forskrift som videreføres erstattes hovedsakelig av:   

 
- dyrehelseforskriften som skal gjennomføre dyrehelseforordningen og forordningene (EU) 

2018/1629 og 2018/1882.  
- landdyrsporbarhetsforskriften, som skal gjennomføre forordning (EU) 2019/2035, og 
- landdyrforflytningsforskriften, som skal gjennomføre forordning (EU) 2020/688.   
 

Det blir med dette nødvendig å forholde seg til flere forskrifter, noe som oppfattes som lite hensiktsmessig 
og mer krevende for den enkelte, spesielt med tanke på at de fleste driver birøkt som hobby.  
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Mer alvorlig er følgende:  
 

I høringsbrevet sies det: «Bestemmelsene om bruk av bieprodukter i birøktforskriften § 8 annet ledd og 
bestemmelsene om forflytning av vokstavler i § 11 første ledd og § 12 første ledd er ikke forenlige med 
fôr- og animaliebiproduktregelverket og videreføres derfor ikke.»  
 
Birøktforskriften § 8 annet ledd lyder: Det er kun tillatt å bruke bieprodukter i bigården som kommer 
fra egne bigårder med unntak av bivoks dersom denne har vært varmebehandlet til minst 120 grader i 
30 minutter. Unntak for utbygde vokstavler i henhold til § 11 første ledd. 
 
Kommentar: En oppheving av kravet om varmebehandling utgjør en alvorlig trussel mot den gode 
biehelsen vi har i Norge pr. i dag. Næringen har gjennom de siste 10 årene brukt store ressurser på å 
bekjempe forekomsten av B-sykdommen åpen yngelråte. Vi har ikke registrert klinisk utbrudd siden 
2011. Tilsvarende gjelder for B-sykdommen lukket yngelråte, hvor siste utbrudd var i 2012. 
Autoklavering av voksen medfører at både sporer og bakterier dør, og dermed er vi sikret en trygg 
voksdistribusjon i hele Norge. Når regelverket åpner for muligheten til å kjøpe voks som ikke er 
autoklavert åpner dette for kjøp av bivoks fra utlandet hvor prisen på bivoks er langt lavere enn i 
Norge.  Både åpen og lukket yngelråte er sykdommer er vanlig forekommende i de fleste EU-land og 
uten krav om autoklavering, vil vi kunne få en dramatisk økning i disse bakteriesykdommene som er 
sjeldne i Norge.  
Samlet har næringen og det offentlige lagt ned ressurser i størrelsesorden 100 mill. NOK for å oppnå 
og opprettholde den meget gode statusen som foreligger i dag når det gjelder åpen yngelråte. 
Tilsvarende ordning med full sanering av infiserte driftsenheter har også vært benyttet ved utbrudd 
av lukket yngelråte. Med en åpning for innførsel av ubehandlet voks risikerer vi at dette arbeidet har 
vært forgjeves.  
 
De aller fleste kravene videreføres i nytt regelverk, og det legges stor vekt på både kompetanse hos 
birøkterne og viktigheten av å opprettholde reglene for å begrense smittespredning.  
Det oppfattes derfor som inkonsistent at det åpnes for omsetning av bivoks som ikke er autoklavert, 
da bivoksen i seg selv utgjør en vektor/ smittebærer som vil ha stor påvirkning på det totale 
smittepresset. Norges Birøkterlag mener derfor at det må åpnes for nasjonale bestemmelser som 
viderefører pålegget om at bivoks skal ha vært varmebehandlet til minst 120 grader i 30 minutter som 
et spesielt unntak fra animaliebiproduktregelverket.  
Norsk bivoks inneholder minimalt med rester etter varroabekjempelsesmidler, sammenlignet med 
øvrig europeisk bivoks, fordi det i Norge kun brukes vannløselige, organiske syrer til bekjempelsen. I 
andre europeiske land benyttes antiparasittære midler i et bredt spekter, og rester av disse vil 
akkumuleres i bivoksen. I tillegg utgjør dyrket areal en langt større andel av landarealet enn det gjør i 
Norge noe som bidrar til at rester av plantevernmidler i bivoksen er langt mer vanlig i bivoks i EU-
land enn det er i norsk bivoks. 
 
Forskning viser at biprodukter inneholder smittestoffer av mange slag, blant annet inneholder gjerne 
halvparten av honningen som produseres i mange EU land sporer fra Paenibacillus larvae som 
forårsaker sykdommen lukket yngelråte1. Smitte fra slike yngelsykdommer ligger hovedsakelig i 
bivoksen og vi antar derfor at import av europeisk bivoks uten varmebehandling vil medføre innførsel 
av P. larvae sporer som kan gi sykdomsutbrudd av lukket yngelråte i Norge.   
 
Forskrift om birøkt § 11 første ledd lyder: Det er kun tillatt å omsette eller flytte bier og utbygde 
vokstavler såfremt disse kommer fra bigård som er registrert i henhold til § 4 og sertifisert i henhold til § 
5. 

 
1 https://www.mdpi.com/2306-7381/7/3/113 
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Kommentar: Når kravet om sertifisering av bigård, herunder begrensninger på flytting utgår, må 
kompetansekravet i utkast til ny forskrift om dyrehelse § 36 ivareta dette. Dette er kommentert av 
Norges Birøkterlag i høringsinnspill av 1/3-2022.  
I praksis medfører dette at kurset som i dag fører fram til status sertifisert birøkter må endres som 
følge av at forskriften oppheves.  
Siden det pr. i dag ikke foreligger noe nytt regelverk vil kurset måtte gjennomføres ut i fra 
eksisterende studieplan inntil dette foreligger og endringer er gjort. Norges Birøkterlag har ikke 
ressurser til å endre kursinnholdet på kort varsel, så det vil ta noe tid før et nytt pensum foreligger. I § 
36 i nytt regelverk vises det til «kompetansekurs godkjent av Mattilsynet».  
Norges Birøkterlag vil måtte be om støtte fra Mattilsynet i utarbeidelsen av nytt kurs.  
 
Så langt vi kan se omfatter § 12 i den nye landdyrforflytningsforskriften kun flytting av honningbier 
mellom bigårder som tilhører samme birøkter. Slik vi tolker § 12 gjelder den ikke for omsetning av 
bier fra en driftsenhet. Når Birøktforskriften oppheves vil det slik vi ser det ikke være noe til hinder 
for å omsette bier fra en driftsenhet som ikke har gjennomgått klinisk helsekontroll (sertifisert 
bigård). Vi ser det som svært uheldig at kravet om klinisk helsekontroll for all omsetning av 
honningbier forsvinner når Birøktforskriften oppheves. 

 
Det er svært uheldig at brukt kubemateriell og utbygde vokstavler behandles forskjellig i regelverket, 
ettersom disse i hovedsak representerer samme risiko for smittespredning. Verken 
Animaliebiproduktforordningen eller forordning (EU) nr. 142/2011 vedlegg I nr. 10 regulerer smitte 
av åpen- og lukket yngelråte, og dette åpner derved for økt smittepress.  
 

  



 

4 
 

Konklusjon 
 
Norges Birøkterlag mener at foreslåtte endringer i forskrifter ikke oppfyller målsetningen med 
regelverket, jfr. § 1 i forskrift om dyrehelse: «Forskriften skal fremme forebygging og bekjempelse av 
dyresykdommer som kan overføres til dyr eller mennesker.» Forskrifter som skal utfylle denne bør ikke 
inneholde bestemmelser som svekker muligheten til å etterleve målsetning i overordnet regelverk.  
 
Vi mener at eksisterende «forskrift om birøkt» gir hensiktsmessige føringer og pålegg i den hensikt å 
redusere smittespredning og at dette i langt større grad ivaretar honningbienes gode dyrehelse og 
dyrevelferd enn det nye. En oppheving av gjeldende forskrift uten at kravene i denne videreføres i sin 
helhet i andre bestemmelser vil svekke både dyrehelse og dyrevelferd for honningbier i Norge.  
 
Vi er sterkt bekymret for at kravet til autoklavering av bivoks fjernes og at utbygde voksrammer kan 
omsettes med økt risiko for smittespredning. Videre er det uheldig at det nye regelverket åpner for at 
det kan omsettes bier fra driftsenheter som ikke er kontrollert for klinisk sykdom etter kravet som 
gjelder for flytting av bier mellom ulike bigårder. 
 
Nytt regelverk medfører et behov for revisjon av gjeldende kompetansekurs, noe som det pr. i dag 
ikke er satt av ressurser til. Norges Birøkterlag vil derfor måtte gjennomføre pågående og kommende 
kurs i 2022 i henhold til eksisterende studieplan, og vil ha behov for støtte fra Mattilsynet i 
forbindelse med revisjon av kurset.  
 
 
Med vennlig hilsen  

CAMILLA LARSEN 

 

Generalsekretær 
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