
La 23,0-5279 Danmark 04-2014 

ERKLÆRING FRA EJER OG OFFENTLIG BISYGDOMSBEKÆMPELSE, 
AARHUS UNIVERSITET, INSTITUT FOR AGROØKOLOGI 

i forbindelse med udførsel af bier (Apis mellifera) og/eller humlebier 
(Bombus spp.) fra Danmark til EU- og Samhandelslande 

Jf. TRACES, INTRA-model: 92/65 (2010/270) EII Bier (Apis mellifera) og humlebier (Bombus) spp.

Identifikation af bierne (Apis mellifera) / humlebierne (Bombus spp.) 

Dyrearti Mængdeii Batchnr. 

(Om nødvendigt fortsættes der på et vedlagt skema, der er underskrevet og stemplet af repræsentanten for Offentlig 
Bisygdomsbekæmpelse) 

Erklæring fra ejeren vedr. ovenfor anførte dyr: 

Ejerens navn:         ______________________________________________________________ 

Ejerens adresse:    ______________________________________________________________  

Biernes oprindelsesbesætning (adresse): 

 _____________________________________________ 

Dato for biernes afsendelse fra oprindelsesbesætningen:_________________________________ 

Dato: 

Ejers underskriftiii

SiSide de 1 1 afaf  2 

Fødevarestyrelsen kan anvende ovenstående oplysninger til brug for sagsbehandlingen, bl.a. 
oplysninger om navn og adresse.  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger 
følger af den til enhver tid gældende fødevare-, veterinær- og foderstoflovgivning, 
databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Læs mere i Fødevarestyrelsens 
Persondatapolitik.

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Ledelsessekretariat/FVST_Databeskyttelsespolitik.pdf
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Erklæring fra repræsentant for Offentlig Bisygdomsbekæmpelse: 

Undertegnede repræsentant for Offentlig Bisygdomsbekæmpelse erklærer herved på grundlag af 
egne undersøgelser og indhentede oplysninger, at ovenstående forsendelse af bier/humlebier:  

Enteniv a) Bierne/humlebierneiv kommer fra et område, der ikke er omfattet af forbud i 
forbindelse med forekomst af amerikansk bipest 

(Forbudsperioden har været på mindst 30 dage efter det sidst konstaterede 
tilfælde og efter det tidspunkt, hvor alle stader inden for en radius af 3 km er 
blevet kontrolleret af myndighederne, og alle inficerede stader er blevet 
afbrændt eller behandlet og godkendt af den kompetente myndighed.) 

elleriv a) Humlebierne kommer fra et anlæg, der er isoleret fra det omgivende miljø og
er under tilsyn af medlemsstatens kompetente myndighed, er fri for
amerikansk bipest og er blevet undersøgt umiddelbart inden afsendelsen, og
hverken humlebier eller yngel fremviser nogen kliniske tegn på eller
antydning af sygdommen.

og b) Bierne/humlebierne kommer fra et område med en radius på mindst 100 km,
der ikke er omfattet af restriktioner på grund af formodet eller bekræftet
forekomst af lille stadebille (Aethina tumida) eller Tropilaelapsmide
(Tropilaelaps spp.), og hvor der ikke forekommer angreb heraf.

og c) Bierne/humlebierne og deres emballage er blevet besigtiget med henblik på
at påvise forekomst af lille stadebille (Aethina tumida) eller dennes æg og
larver, eller forekomst af andre skadedyr, navnlig Tropilaelaps spp., der
angriber bier.

Dato: 

Stempel(iii): 

Repræsentant for Offentlig Bisygdomsbekæmpelse’s underskriftiii

Denne erklæring med evt. tilhørende yderligere skemaer er kun gyldig, hvis de(n) er 
underskrevet inden for 5 dage før datoen for afsendelsen af bierne. 

i Dyreart: Angiv: Apis mellifera eller Bombus spp. 
ii Mængde: Angiv antal familier. 
iii Erklæringen skal stemples og underskrives i en anden farve end det trykte. 
iv Det ikke relevante overstreges. 
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