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Høring – forskrift om endring av forskrift om avlsfremmende tiltak på bier 

 

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag til endring av Forskrift 

om avlsfremmende tiltak på bier (FOR-2001-04-18-426) Vedlegg II, om forlengelse av 

godkjenning av eksisterende reinavlsområder til 31.12.2027.  

 

Det foreslås i tillegg opprettelse av nytt reinavlsområde for brune bier (Apis mellifera 

mellifera) i Sunnhordaland. Videre foretas retting av språkfeil i teksten om reinavlsområdet 

for krainerbier i Oppland slik at Østre Toten tas tydelig inn, og i Buskerud der 

reinavlsområdet skrives i entall. 

Et reinavlsområde er et geografisk avgrenset område hvor alle birøkterne opprinnelig er blitt 

enige om å holde en bestemt rase/populasjon av bier og drive avlsarbeid på denne. 

Landbruks- og matdepartementet kan etter søknad fra Norges Birøkterlag godkjenne at 

nærmere avgrensede geografiske områder gis status som reinavlsområder for en 

tidsavgrenset periode. Norges Birøkterlag fastsetter bestemmelser for biholdet innenfor 

reinavlsområder og kontrollerer at bestemmelsene er oppfylt. Bestemmelsene skal 

godkjennes av Landbruks- og matdepartementet. 

 

Følgende endringer foreslås (endringer i kursiv): 

 

Vedlegg II. Godkjente reinavlsområder for bier i Norge 

Reinavlsområdet for krainerbier (A.m. carnica) i Akershus omfatter Hurdal kommune. 

Godkjenningen gjelder fram til 31. desember 2027. 

Reinavlsområdet for krainerbier (A.m. carnica) i Oppland er avgrenset til kommunene Sel sør 

for Otta, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Lillehammer, Gausdal, Gjøvik, Nordre Land, 

Norges Birøkterlag 
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Søndre Land, Sør-Aurdal, Etnedal, Østre Toten, Vestre Toten, Gran, deler av Lunner og 

deler av Jevnaker. Godkjenningen gjelder fram til 31. desember 2027. 

Reinavlsområdet for krainerbier (A.m. carnica) i Buskerud omfatter Flesberg kommune. 

Godkjenningen gjelder fram til 31. desember 2027. 

Reinavlsområdet for krainerbier (A.m. carnica) i Telemark omfatter kommunene Notodden, 

Hjartdal, Tinn, Seljord med unntak av kretsene Vefall og Brekke, og Åsgrend krets i Kviteseid 

kommune. Godkjenningen gjelder fram til 31. desember 2027. 

Reinavlsområdet for brune bier (A.m. mellifera) i Agder og Rogaland omfatter kommunene 

Flekkefjord, Lund, Sokndal og Sirdal. Godkjenningen gjelder inntil annet blir bestemt. 

Reinavlsområdet for brune bier (A.m. mellifera) i Hordaland omfatter kommunene Bømlo, 

Fitjar og Stord. Godkjenningen gjelder fram til 31. desember 2027. 

 

Høringsfrist settes til 19.03.2018. 

 

Departementet har mottatt søknad 12.01.2018 fra Norges Birøkterlag om endringene. 

Forskriftens § 3 fastsetter at departementet etter søknad fra Norges Birøkterlag kan opprette 

reinavlsområder og sette vilkår for dette.  

 

Søknaden om opprettelse av nytt reinavlsområde for brune bier begrunnes med enighet 

mellom birøkterne i Bømlo, Fitjar og Stord om kun å holde brune bier, og at det i 

Birøkterlagets høring ikke ble påpekt ulemper for birøkterne utenfor dette området.  

 

Landbruks- og matdepartementet slutter seg til forslaget om opprettelse av nytt 

reinavlsområde. Dette styrker også arbeidet med bevaring av den brune bia som er en kritisk 

truet husdyrrase.  

 

Endringene vurderes å ikke har økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Kristin Nummedal (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Per Finset 

seniorrådgiver 
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Vedlegg: Gjeldende forskriftstekst der foreslåtte endringer er innarbeidet i Vedlegg II  
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