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FORESPØRGSEL TIL MUNDTLIG BESVARELSE O-0000/08
jf. forretningsordenens artikel 108
af Astrid Lulling for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
til Kommissionen

Om: Situationen inden for biavl

Biavlerne i hele verden og de europæiske biavlere i særdeleshed har i øjeblikket store problemer 
med at holde bibestandene i live. Produktionen af biavlsprodukter er alvorligt truet.

Dette problem er i sig selv alvorligt, men herudover er det nødvendigt at fremhæve den trussel, som 
en reduktion af bibestandene og den deraf følgende utilstrækkelige bestøvning indebærer. Uden 
honningbier og den bestøvning, de sørger for, vil vi ikke længere kunne producere de planter, frugter 
og grønsager, der er så vigtige for menneskers og dyrs ernæring, i tilstrækkelige mængder og af god 
kvalitet.  Denne fare truer ikke blot de afgrøder, som er afhængige af bierne, men biodiversiteten 
som helhed. 

En af de vigtigste årsager til bidøden er den stærkt nedsatte nektar- og pollenforsyning, som også 
skyldes brugen af modificeret og behandlet udsæd. Denne nedgang skaber uligevægt i biernes 
ernæring og svækker deres immunforsvar, så de bliver mere udsat for parasitter, virusser og andre 
sygdomme. Den fortsatte forekomst af varroa-parasitter, ”bi-aids”, og den stigende hyppighed af 
Nosema ceranae i bistaderne er blandt de vigtigste medvirkende årsager til denne krise inden for 
biavlen. Honningbierne er også truet af virusser og skimmelsygdomme. Europæiske biavlere har 
mistet op til 50% og i visse tilfælde 80% af deres bistader i vinterens løb. 

Den videnskabelige forskning i sygdommene og bekæmpelsen heraf er på indeværende tidspunkt 
ikke tilstrækkeligt udviklet. 

Hvilke foranstaltninger er Kommissionen rede til at træffe for at:

- udvikle forskningen i bekæmpelse af parasitter og sygdomme, der dræber mange bier;
- oprette økologiske kompensationsområder (som brakmarker til bier), der er rige på pollen og 
nektar, samt bufferzoner som f.eks. i vejrabatter;    
- fremme de nødvendige foranstaltninger til bekæmpelse af risiciene for en utilstrækkelig 
bestøvning, dvs. fuldstændigt ophør med parasitbekæmpelse under blomstringen og begrænsning af 
brugen af modificeret udsæd;
- kontrollere og overvåge kvaliteten af overfladevand, eftersom bier er meget følsomme over for 
enhver forringelse af miljøet;
- yde økonomisk støtte til biavlere, som er i vanskeligheder?
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