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Den ikke-økologi-
ske danske honning 
er lige så god som 
den økologiske, der 
bliver importeret 
fra udlandet. Det 
fastslår erhvervsbi-
avler Kurt Holbæk, 
der slår på tromme 
for en ens tolkning 
af EU-reglerne for 
økologi.

TUREBY: Når de danske for-
brugere vælger honning i 
supermarkederne, mangler 
de vigtige informationer 
om, hvordan honningen er 
blevet til.

Det mener erhvervsbi-
avler Kurt Holbæk, der nu 
råber vagt i gevær for, at de 
danske biavlere ikke skal 
uddø på et konkurrencefor-
vridende grundlag.

- Dansk honning er fuldt på 
niveau med den økologiske 
honning, der bliver impor-
teret, siger Kurt Holbæk.

Han bor i Tureby, men har 
bistader fordelt på 400 bifa-
milier overalt på Sjælland. 
De sidste 32 år har han væ-
ret biavler, og de sidste 20 år 
har han været erhvervsbi-
avler.

Med de forskellige tolknin-
ger af EU-reglerne mister de 
danske biavlere penge, når 
forbrugerne går efter, at der 
står »økologi« på krukken.

- Bortset fra kravet om den 
tre kilometer sprøjtefrie 
zone og fodringen med øko-
logisk sukker, så opfylder 
jeg for 70 procent af min bi-
avl alle kravene til økologi, 
siger Kurt Holbæk og tilfø-
jer, at en stor del af de dan-
ske biavlere ville kunne kal-
de sig selv økologiske, hvis 
de skulle leve op til eksem-
pelvis den tyske tolkning af 
EU-reglerne.

- Jeg mener, at forbruger-

ne bør blive gjort opmærk-
somme på, at de økologiske 
regler i udlandet ikke er de 
samme som i Danmark, si-
ger han og spørger:

- Hvis reglerne for af-
standskrav bliver tolket 
så forskelligt, hvad så med 
kravene til det økologiske 
sukker bierne bliver fodret 
med om vinteren?

Grøn honning

Kurt Holbæk har 70 procent 
af sine bistader stående på 
økologiske gårde, men han 
er dog ikke nødvendigvis 
selv interesseret i at kunne 
kalde sin honning økolo-
gisk. Han laver »grøn« hon-
ning og har fundet sin niche 
med salg til blandt andet 
supermarkedskæden Netto. 
Men rundt om sig kan han 
se mange andre danske bi-
avlere have gevaldige pro-
blemer med at holde skindet 
på næsen, når 15-20 procent 
af markedsandelen går til 
udenlandsk økologisk hon-
ning.

- Jeg ville ikke selv tjene 
mere ved at blive økologisk, 
hvis der kom mere lempe-
lige økologiske regler i Dan-
mark. Jeg ville til gengæld 
få en større udgift, fordi 
jeg skulle til at vinterfodre 
bierne med økologisk suk-
ker, der er dobbelt så dyrt 
som almindeligt sukker. Og 
min honning ville være den 
samme, siger Kurt Holbæk 
og fortsætter:

- Men jeg mener EU-regler-
ne for økologi bør sammen-
køres. Som de er lige nu, er 
de for forskellige.

To til tre år

Men selv om Kurt Holbæk 
er opmærksom på, at Dan-
marks Biavlerforening er 
i dialog med fødevaremi-
nister Mette Gjerskov (S) 
omkring reglerne, så un-
derstreger han, at det ikke er helt ligegyldigt, hvor lang 

tid det tager.
- Der kan hurtigt gå to til 

tre år, inden en sammenkør-
sel af reglerne går igennem 
systemet. Men indenda er 
de danske erhvervsbiavlere 
gået fallit. Det ville betyde, 
at biavlerne ikke kunne 
sørge for bier til bestøve 
marker og frugttræer, hvil-
ket rent samfundsmæssigt 
er enormt vigtigt. Derfor er 
mit håb nu, at forbrugerne 
vil blive opmærksomme på 
problemet, siger Kurt Hol-
bæk.

Strøm

Dansk hon-
ning stikker 
udenlandsk 
øko-honning

Kurt Holbæk har haft bier i 32 år og har været erhvervsbiavler i 20 år. For to år siden blev han klar over, at der var forskel på, hvordan reglerne 
for økologisk honning bliver tolket.  Foto Thomas Olsen

Om vinteren bliver de hvilende bier fodret med sukker. Først ved omkring 10 graders varme begynder de 
igen at røre på sig.

Kurt Holbæk bruger ikke pesticider, og hans bistader står i høj grad 
på økologiske gårde, alligevel ønsker han ikke nødvendigvis selv at 
blive økologisk. Til gengæld vil han gerne gøre forbrugerne opmærk-
somme på, at økologireglerne tolkes så forskelligt i Danmark og i ud-
landet, at det kan ende med, at de danske erhvervsbiavlere går fallit.
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Erhvervsbiavler Kurt Holbæk råber vagt i gevær i forhold til forskel-
lige tolkninger af økologi-regler i Danmark og i udlandet.  
 Foto Thomas Olsen

Reglerne for økologi 
er de samme over 
hele verden, men de 
fortolkes vidt for-
skelligt i forskellige 
lande. Danske biav-
lere er underlagt en 
ekstrem stram for-
tolkning, der virker 
konkurrenceforvri-
dende.

TUREBY: Den danske fortolk-
ning af økologi-regler er så 
stram, at den bliver kon-
kurrenceforvridende for de 
danske biavlere.

Problemet er, at de dan-
ske biavlere skal overholde 
langt striksere regler, end 
de øvrige honningproduce-
rende lande - både indenfor 
og udenfor EU. Dermed kan 
kun ganske få danske biav-
lere kalde sig økologiske, og 
den store andel økologi-ori-
enterede danske forbrugere 
ender med at gå udenom 
honning produceret i Dan-
mark.

- Helt overordnet er de 
økologiske regler ens i alle 
lande. Det er fortolknin-
gerne, der er forbavsende 
forskellige. Lige nu arbejder 
vi på, at vi i Danmark bløder 
op for reglerne. Som det er 
nu, er det konkurrencefor-
vridende, siger konsulent i 
Danmarks Biavlerforening, 

Flemming Vejsnæs og tilfø-
jer, at foreningen lige nu har 
en meget positiv dialog med 
fødevareminister Mette 
Gjerskov (S) om en mulig op-
blødning af reglerne.

Sprøjtefri zone

Det helt store problem er, 
at Danmark tolker økologi-
reglerne, så der er et krav 
om en zone med en radius på 
tre kilometer rundt om bi-
staden, hvor der ikke bliver 
brugt sprøjtemidler. Men 
vi skal blot syd for grænsen 
for, at de krav ændrer sig. I 
Tyskland er det eksempel-
vis tilladt at kalde sin hon-
ning økologisk, hvis bare 
den plads, bierne står på, 
ikke bliver sprøjtet.
Kravet om en sprøjtefri zone 
på tre kilometer er yderst 
vanskelig at opnå i Dan-
mark, og derfor er langt det 
meste økologiske honning, 
der bliver solgt i Danmark, 
importeret.

- Fordi vi forvalter økolo-
gi-reglerne så stramt, så har 
vi i Danmark kun omkring 
to økologiske biavlere. Den 
ene i Nationalpark Thy og 
den anden på Livø i Limfjor-
den. Danmark er et land-
brugsland, så det er meget 
svært at fi nde cirkler med 
en radius på tre kilometer, 
hvor vi kan dyrke økologisk 
honning. Men bortset fra af-
standsreglerne og et bestemt 
økologisk foder til bierne, 

så er biavlerne i Danmark 
økologiske. Og den honning 
danske ikke-økologiske bi-
avlere producerer, er lige så 
ren som den økologiske, si-
ger Flemming Vejsnæs.

Mellem 15 og 20 procent af 
den honning, der bliver solgt 
herhjemme er økologisk. Og 
da langt det meste økologi-
ske honning er importeret, 
så mister de danske biavlere 
altså i omegnen af 15-20 pro-
cent markedsandele ved for-

tolkningen af EU-reglerne.
- Skulle økologien i Dan-

mark vinde så stort indpas, 
at forbrugerne kun vil have 
økologisk honning, så er 
worst case scenario, at vi 
må lukke ned for den dansk 
producerede honning, siger 
Flemming Vejsnæs og tilfø-
jer, at det vil give problemer 
for miljøet i øvrigt.

Bierne bestøver eksempel-
vis kløvermarker og frugt-
træer og hvis der ikke er 

nogle biavlere, vil danske 
landmænd og lignende ikke 
kunnet få hjælp til den type 
opgaver.

Helt overordnet mener 
Flemming Vejsnæs, at den 
økologi tanke er glimrende. 
Men som det foregår i Dan-
mark nu, går en del af tan-
ken tabt:

- Min indgangsvinkel er, 
at økologi er godt. Men et 
eller andet sted, så kikser 
idéen, når man bruger fos-

sile brændstoffer på at hente 
økologisk honning i New 
Zealand i 600 kilos tønder, 
der skal varmes op, fordi 
det er krystaliseret, siger 
Flemming Vejsnæs, der til-
føjer, at danske forbrugere 
skal holde sig for øje, at når 
de køber udenlandsk økolo-
gisk honning, så støtter de 
bestøvningen af planter i 
det land, det er købt fra.

Strøm

Biavlere kæmper med øko-regler

Åsøvej 1 • Glumsø • Tlf. 57 64 72 13 ÅBNINGSTIDER:
Mandag til Torsdag 9.00-17.30 - Fredag 9.00-19.00 - Lørdag 9.30-14.00

UDSALG
ÆGTE 

LÆDER

STARTER

TORSDAG DEN 

29. DECEMBER

KL. 9.00

NU 11.995,-

NU 24.995,-
ÅBNINGSTIDER NYTÅR:27. - 28. - 29. KL. 9.00 - 17.3030. DEC KL. 9.00 - 19.0031. DEC. LUKKET

NU 11.500,-
Nu
 9.995,-FRA

NU 9.995,-

NU 9.995,-

NU 9.995,-
KUN 1 SÆT 

NU 695,-

NU 12.995,-
KUN 1 STK. 

NU 24.995,-

KUN 7 STK. 

KUN 1 STK. 

NU 4.995,-
KUN 6 STK. 

NU 13.995,-
KUN 4 SÆT 

NU 14.995,-

NU 34.995,-

NU 5.499,-

NU 1.795,-

Skammel

NU 29.995,-

3+2 pers. sofa
Rødbrun antik læder 
overalt. FØR: 18.995,- 

Stressless 
Arion TV-opstilling 
Paloma chilli red. 
Udstill.model. FØR: 51.620,-

Alabama 3 + 2½ pers. 
sofa 
Sort okselæder overalt. 

FØR: 24.995,- 

Natuzzi
3 pers. chester; eld 
sofa. Hvid okselæder 
overalt. FØR: 25.400,- 

Bergamo 
drejestol 
Brun læder / bøg lak 
stel. FØR: 1.995,- 

Exmore 
hjørnesofa 
248x248 cm. 
Hvid okselæder overalt. 
FØR: 13.995,- 

KØTILBUD

ET AF NORDEUROPAS STØRSTE LÆDERMØBEL-

Delta legend stol+skammel 
Sort okselæder overalt / bøg lak eller 
eg ubehandlet. FØR: 17.010,-

Adam 
2 drejestole 
+ 1 skammel 
Sort okselæder / bøg 
lak stel. 

FØR: 20.995,-

Hjørnesofa 
med chaiselong
310x400 cm. Sort eller creme 
okselæder. FØR: 29.995,-

Varer i annoncen 
er i begrænset antal.

Bari 3+2½ pers. sofa 
Okselæder overalt 
i ass. farver. 

FØR op til 29.995,-

Hjørnesofa 
212*288 cm. Hvid eller 
sort okselæder overalt. 

FØR: 12.995,- 

Stressless 
Consul stol 
Batik latte, sort 
eller caramel /
valgfri stelfarve. 

FØR: 8.180,- 

Mogens 
Hansen 3+2½ 
pers. sofa 
Flot Dansk design. 
Sort eller brun 
okselæder overalt.  

FØR: 45.431,- 

Nielaus Lux 3+2 pers. sofa 
Sort okselæder overalt / eg sæbe. 

FØR: 44.995,- 

Stressless 
Mayfair stol + 
skammel 
Royalin sort / 
Bøg lak eller sort 
stel. 

FØR: 16.290,- 

Hjørnesofa 
Okselæder 
overalt. 

FØR: 18.995,- 


