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Tilbakemelding fra Honningcentralen SA i forbindelsen med forslag til ny forskrift 
som utfyller bestemmelsene i dyrehelseforskriften med bestemmelser om 
landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg 
(landdyrsporbarhetsforskriften) 
 

 

 

Bakgrunn 
Honningcentralen SA 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  

Honningcentralen SA har følgende kommentarer til høringsutkastet: 

 

Om oppheving av forskrift om birøkt og endring av forskrift om forbud mot innførsel av dyr 

og smitteførende gjenstander 

 

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: Honningcentralen SA ser på nykommene endringer som en reel trussel mot den 

unike kvaliteten som norsk honning har per i dag i Europa. Strenge norske krav innenfor 

birøkt har sikret produksjon av honning uten bruk av varroabekjempelsesmidler eller andre 

type midler for sykdomsbekjempelse (som antibiotika for eksempler). Per i dag det meste av 

europeisk honning inneholder rester av amitraz eller lignende. En oppheving av kravet om 

varmebehandling utgjør en alvorlig trussel mot den gode biehelsen vi har i Norge pr. i dag. 

Dette i kombinasjon med fritt innkjøp av bivoks fra andre EU land kommer til å påvirke 

driftsteknikk i tiden framover og tvinge fram eventuell bruk av andre bekjempelsesmidler som 

videre fører til funn av disse midler i honningen. Samt fritt import av bivoks fra EU land etter 

fjerning av kravet om autoklavering fører til at det kommer en del bivoks med pesticid- og 

antibiotikarester på det norske markedet. Bruk av plantevernmidler er mye større i Europa enn 

i Norge.  Disse rester (over en vis grenseverdi, som er unik for hver enkelt parameter) kan 

kontaminere honning i bikubene og føre til deteksjon av disse midler, ikke bare i voks, men i 

selve honningen på sikt.   
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Vi i Honningcentralen SA ser at disse endringer kommer til å frata fordeler fra norsk honning 

som eksport varer i europeisk marked samt at norsk honning kommer til å miste sin sterke 

posisjon av honning med høy kvalitet også i det norske markedet. Dette kan føre til økning av 

fordeler til import honning som per i dag er kun basert på pris (for det meste, med unntak av 

enkelte sorthonninger) og kan få norske forbrukere til å velge bort norsk honning. Det er 

meget uheldig for selve norsk birøkternæringen på sikt.   

 

Honningcentralen SA i mange år har jobbet tett med Norges Birøkterlag for å sikre riktig 

kvalitet av bivoks i det norske markedet. Vi ser nå at alle tiltak som vær implementert 

gjennom mange år for å sikre kvalitet på norsk bivoks og honning risikerer å frafalle i 

etterkant av harmonisering med EU krav hvor Forskrift om birøkt ble avviklet.  

 

Konklusjon  
Honningcentralen SA ønsker å slutte seg til deler av konklusjon fra Norges Birøktrelag 

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.  

Nye forskriftet kommer til å ha negativ påvirkning på kvalitet av norsk honning og svekke 

salgspotensialet på den både internt og eksternt.    
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