
 

BESTØVERPORTALEN.DK 

- DATING FOR BIAVLERE OG JORDBRUGERE 

De fleste tror, at de kender historien om 

blomsten og bien, men er det virkelig tilfældet? 

Den sande historie om blomsten og bien handler 

om et milliardbeløb, forøget kvalitet og øget 

produktion uden øget miljøbelastning. 

Som en del af den danske biavlsstrategi, er det 

intentionen at øge kontakten mellem biavlere og 

jordbrugere, der efterspørger mere betøvning. 

Rundt om i landet har frugtavlere, frøavlere, 

gartnere og andre jordbrugere indgået aftaler 

med biavlere om leje af bier, der skal sikre 

optimal bestøvning af deres afgrøder. Men det 

må også konstateres, at der stadig findes 

jordbrugere som efterspørger bestøvning, og 

biavlere der gerne vil udføre bestøvningsopgaver. 

For at skabe kontakt mellem jordbrugere og 

biavlere, der tilbyder bifamilier til bestøvning, er 

der oprettet en ny “datingside”. Dette skal give 

jordbrugere mulighed for, at søge biavlere til at 

bestøve deres afgrøder. Siden giver ligeledes 

mulighed for, at biavlere kan tilbyde deres bier til 

bestøvning.  

Den nye datingsite hedder bestøverportalen.dk. 

Her kan man også læse mere om bibestøvning, og 

hvilken effekt optimal bestøvning kan have på 

forskellige afgrøder, som f.eks. raps, kløver, frugt 

og bær. Det er nemlig ikke kun udbyttet der 

stiger, så der opnås større udbytte på markerne. I 

forskellige forskningsprojekter er det også påvist, 

at kvaliteten øges. 

 

Bierne er med til at øge jordbrugernes udbytte uden at udledningen af eksempelvis gødning og CO2 øges.  

Foto: Benny Gade. 



 

De fleste ved, at en optimal bestøvning giver 

mere runde æbler, men bierne kan eksempelvis 

også hjælpe til mere ensartet modning i raps, og 

forlænge jordbærs holdbarhed i butikkerne. 

Bierne er altså med til at øge jordbrugernes 

udbytte uden at udledningen af eksempelvis 

gødning og CO2 øges. Alt dette kan du også finde 

mere information om på Bestøverportalen.dk. 

Det er selvfølgelig gratis at anvende 

Bestøverportalen.dk, der i forbindelse med 

udviklingen er støttet af Landbrugsstyrelsen – 

Miljø- og Fødevareministeriet, for at sikre bedre 

kontakt mellem biavlere og jordbrugere med 

behov for bestøvning af deres afgrøder. Siden er 

oprettet i samarbejde med 

biavlsorganisationerne (Danske Biavleres 

Landsforening, Sammenslutningen af Danske 

Erhvervsbiavlere, ErhvervsBiavlerne, Danmarks 

Biavlerforening) og Landbrug & Fødevarer. Siden 

drives til dagligt af Danmarks Biavlerforening, 

som kan kontaktes i tilfælde af spørgsmål. 

 

 

 

 

Sådan fungerer Bestøverportalen 

Som jordbruger eller biavler opretter du nemt et 

login, og derefter er du klar til at oprette dit 

tilbud om bifamilier til bestøvning eller de 

afgrøder du gerne vil have bestøvet. Hvis du er 

biavler skal du ud over dine kontaktoplysninger 

angive hvor mange bifamilier du tilbyder til 

bestøvning. Hvis du er jordbrugere skal du 

ligeledes angive dine kontaktoplysninger, og 

sammen med dette angive hvor stort et areal og 

hvilke afgrøder du skal have bestøvet. 

Det er muligt at oprette flere annoncer hvis man 

eksempelvis har flere forskellige afgrøder, som 

man skal have bestøvet. Men hver fjerde uge får 

man besked om, at man skal man genaktivere sin 

annonce. Dette skal sikre, alle annoncer er aktive. 

Hvis man ikke genaktiverer annoncen forsvinder 

den fra bestøverportalen, men man kan 

selvfølgelig altid oprette en ny annonce. 

Ønsker du ikke at annoncere, kan du bruge 

bestøverportalens søgefunktioner, og dermed 

søge blandt de biavlere og jordbrugere, der har 

oprettet sig på siden. 

 

Se mere på: 

WWW.BESTØVERPORTALEN.DK 

 

 

 

Tekst: Rune Havgaard Sørensen

 

 

De fleste ved, at en optimal bestøvning giver mere 

runde æbler, men bierne kan eksempelvis også 

hjælpe til at forlænge jordbærs holdbarhed i 

butikkerne. Foto: Jakob Germundsson. 

http://www.bestøverportalen.dk/

