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J.nr. 2021 - 6002  

Den 12. oktober 2021 

 

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1722 (Alm. del), som Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

har stillet til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri den 15. september. Spørgsmålet er stillet efter 

ønske fra Susanne Zimmer (UFG). 

Spørgsmål nr. 1722 (Alm. del) fra Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

”Vil ministeren oplyse, hvor mange bistader der er registreret i det Centrale BigårdsRegister (CBR) pr. 

21. august 2021, her fire måneder efter det er blevet obligatorisk at registrere sine bistader? Og vil mini-

steren sende en oversigt over antallet af bistader opgjort kommunevis pr. 21. august 2021? Og vil mini-

steren oplyse; 1) om der er en formodning om, at der er et mørketal for et antal bistader som, på trods 

af at det er lovpligtigt at registrere bistaderne i CBR, endnu ikke er blevet registreret, 2) hvad det har 

kostet at opgradere CBR til det nye lovpligtige register, og 3) hvordan det er finansieret” 

Svar 

Til brug for besvarelsen af spørgsmålet har jeg indhentet en udtalelse fra Landbrugsstyrelsen, der har 

oplyst følgende: 

 

”IT-strukturen for det Centrale BigårdsRegister (CBR) muliggør ikke, at der kan laves dataudtræk for 

historiske datoer. Der kan derfor ikke laves et udtræk for den 21. august 2021. Et udtræk fra CBR den 

27. september 2021 viser, at der er registreret 51.449 bistader i Danmark. En oversigt over bistader 

fordelt pr. kommune pr. 27. september 2021 er vedlagt besvarelsen (bilag 1). Det formodes, at der er et 

mørketal på grund af endnu ikke registrerede bistader og fejlregistreringer. Der tages derfor forbehold 

for antallet af bistader i opgørelsen. 

 

CBR blev ikke opgraderet i forbindelse med, at det blev obligatorisk for alle danske biavlere at regi-

strere sig i systemet. Det er dog hensigten, at der skal udvikles en mere brugervenlig løsning for biav-

lernes registrering, og dette arbejde er i opstartsfasen. Finansieringen af den nye løsning er en del af 

den samlede økonomi for implementering af den nye fælles landbrugspolitik, CAP.” 
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