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Høsten er her, og biene jakter etter de siste nektar- og pollen kildene. 
Jeg håper flest mulig er fornøyde med egen og bienes innsats 
gjennom sesongen. Uansett er det viktig å notere seg hva som har 
fungert og hva som ikke har fungert. Bruk tiden frem til neste sesong 
på planlegging og finjustering av driftsopplegget. 

Som Styreleder får jeg høre historier om birøktere i Norge som 
ikke følger lover, forskrifter og/eller «spilleregler». Som birøktere har 
vi en rekke bestemmelser vi må forholde oss til. Kjøp/salg av brukt 
utstyr/bier og spontan flytting er gjengangere blant «forbrytelsene». 
Noen handlinger er bevisste og planlagte som for eksempel tyveri 
av bikuber i Østfold (Viken) i sommer. Andre handlinger kommer 
av uvitenhet og mangel på kunnskap hos den personen som begår 
handlingen.

Som organisasjon har vi en fantastisk mulighet til å fange opp 
endringer. Dukker det brått opp noen bikuber i nærheten av der du 
holder til, så ta kontakt med den aktuelle birøkteren. Vær litt frempå. 
Det er bra å bry seg! 

Er det en helt ny birøkter så blir det naturlig å invitere han/henne 
inn i det lokale birøkterlaget. Norges Birøkterlag ønsker seg flere 
medlemmer, og håper at alle som har bier i Norge ser fordelene med 
å være medlem. Språk er noen ganger en barriere når det gjelder 
nyere nordmenn. Desto viktigere blir det å ta kontakt for å hjelpe til 
med informasjon om for eksempel flytterestriksjoner, sykdomsfore-
byggende arbeid og lignende. Anonymt tips til Mattilsynet kan være 
en mulighet hvis du fanger opp noe som ikke er greit.

Mattilsynet har nå en bra elektronisk løsning for registrering av 
bigårder. Du kan enkelt logge deg inn og plassere bigårdene i kartet. 
Har du ikke allerede gjort dette, så håper jeg du bruker noen minutter 
på det i dag, etter at du har lest resten av medlemsbladet ditt.
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Først grovsorteres honningene. Deretter 
går de med mest særegen karakter til finale-
vurderingen av et kyndig dommerpanel. 

- Vi vil sette honningsmaken i et system, 
forteller Anastasiya Dykyy. Hun er kvalitets- 
og smaksleder og utdannet honningsommelier.

Vi oppfordrer alle til å delta i dette viktige 
arrangementet. Sannsynligvis er det starten 
på noe nytt og viktig i norsk birøkt.

ByBi i Oslo arrangerer NM i  honning 
2020 i samarbeid med Norges 
 Birøkterlag og Vossamøtet. Avsender er 
 organisasjonen  HonningHub.

 
Syltetøy
- Vi vil løfte vekk honningen fra syltetøyhyllene 
og over i gourmetdiskene, sier Synne Hemsen 
Berg. Hun er merkevareleder i Honninghub.
no, og forteller at nettstedet skal bli en plass 
hvor birøkterne kan synliggjøre honningen og 
komme i kontakt med et smaksbevisst publi-
kum. Mange mennesker aner ikke hvilken stor 
smaksbredde honning tilbyr dersom birøkteren 
velger å prioritere dette i hele arbeidet sitt.

- Dette er ikke snobberi, for også norske 
birøktere konkurrerte med produktene sine 
opp til for hundre år siden, minner faglig leder 
Ragna Ribe Jørgensen om. Hun ble inspirert 
på en årlig internasjonal honningkonkurranse i 
London med lange tradisjoner.

 
Penger
Honninghub.no har ikke fått fem øre i støtte 
verken fra Honningcentralen, Norges Birøkter-
lag eller næringslivet.

- Vi gjør dette på ren dugnad fordi vi virke-
lig har tro på bienes viktighet i naturen og 
honningens gleder på festbordet, sier Ragna. 
Det koster 400 kroner å delta med en type 
honning, og 300 per stykk hvis du vil sende 
inn flere.

 
Mer enn gull
Det konkurreres i flere kategorier, men like 
viktig som å få gull, sølv eller bronse, er at 
alle får presentert seg på nettstedet. Og 
 deltakerens profil blir stående et helt år, frem 
til NM 2021. 

Løfter NM til noe  
mer enn et mesterskap

Arrangørene av årets NM i honning ønsker å løfte birøkternes stolthet over sitt 
 fantastiske produkt, og å øke nordmenns bevissthet om honningens kulinariske  kvaliteter.

S I D E N  S I S T     

Det er fire kategorier:
Lyng, bringebær, flerblomstret og andre 
sortshonninger. Andre sortshonninger, 
kan for eksempel være lind, geitrams 
eller kløver. De kan være vanskelig å 
få til i Norge, men vi ønsker å motivere 
de som vil forsøke, sier Synne. 
Du kan få pris i disse pluss beste hon-
ning fra Nord-, Sør- eller Midt-Norge. 
Samt beste byhonning, og egen klasse 
for storskala honningproduksjon; dvs. 
over 500 kilo av den typen honning.
Se www.honninghub.no for info og 
påmelding.

De tre ildsjelene i lindeskogen. Fra venstre; 
Synne Hemsen Berg, Ragna Ribe Jørgensen og 
Anastaiya Dykyy.



4 BIRØKTEREN NR 7  –  2020

G E N E R A L S E K R E TÆ R E N  H A R  O R D E T

     Camilla Larsen

NM i Honning
Slyngetid og høsten nærmer seg etter en 
flott sommer. Mange av oss har feriert i eget 
land og opplevd Norge som feriedestinasjon 
hvor fjord, fjell og nydelig natur har  inspirert 
oss. Sammen med spredte regn-
byer, har honningbiene bidratt til 
rik blomstring i mange deler av 
Norge. 

Dette blir det forhåpentligvis 
mye god honning av - og et 
mangfold av ulike smaker. Vi 
håper mange birøktere vil dele 
sin unike honning og delta i NM i 
Honning. Arrangør er Honning-
hub v/ByBi i samarbeid med 
Norges Birøkterlag og Vossa-
møtet.

Kunnskap for fremtiden
I sommer har vi hatt en ny påvisning 
av åpen yngelråte i Agder. Åpen yngel-

råte  skyldes bakterien M. Plutonius og er 
 klassifisert som en B-sykdom i Norge, altså 
en alvorlig sykdom som Norge ønsker å 
utrydde. Det er nå ca. 10 år siden  første 
påviste  tilfelle av sykdommen. Den gang 
døde mange bifolk, og det ble satt i gang et 
større bekjempelsesprogram for å komme 
sykdommen til livs. 

Det har faktisk ikke vært syke bifolk siden 
2011 i Norge. Bekjempelsesstrategien som 
ble valgt har bidratt til at alle bigårder hvor 
det påvises bakterie DNA fra åpen yngel-
råte, blir sanert. I de senere årene er det 
kun enkelttilfeller med ny smittepåvisning på 
DNA-nivå, ofte i bigårder som allerede har 

hatt smitte. 

Relevante spørsmål om 
påvisningsmetode og bekjemp-
elsesstrategi er oppe til vurdering 
i organisasjonen. Er bekjempel-
sesprogrammet en stor suksess-
historie, eller sanerer vi i dag flere 
bifolk enn vi trenger for å holde 
sykdommen i sjakk?

Organisasjonen er tjent med 
en åpen dialog rundt nåværende 
strategi, og hva vi mener er best 

for fremtiden. Men før vi tar en beslutning 
om eventuelle justeringer i programmet, må 
vi vite mer, ikke føle og tro. 

Norges Birøkterlag har derfor igangsatt 
et svært viktig forsøk på 5 bifolk med positiv 
DNA funn for sykdommen åpen yngelråte. Vi 
skal forske på biene og på sykdommen. Med 
oppdatert forskning vil vi få viktig kompe-
tanse for fremtidige veivalg. Vil du vite mer? 
Sjekk ut norbi.no og nyheter.

Med vennlig hilsen 
Camilla  

Det har faktisk 
ikke vært syke 
bifolk siden 
2011 i Norge.
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biene, og gjør faren for vintertap større. Vi 
er mange birøktere her omkring som gjør 
det slik, og vi har omtrent ikke vintertap. Jeg 
tror varroaen får seg en knekk, og at mye av 

mikrofloraen som 
kan blomstre opp 
i bifolket i løpet av 
vinteren fjernes. 
Vi har kanskje 
Norges fuktigste 
vinterklima. Med 
tette bunnbrett 
må da toppaknin-
gen puste. Porøst 
materiale og lufting 
mellom tak og 
topplate er viktig. 
Med disse metode-
ne sikrer vi helsen 
hos biene våre. 

Tips til dere som 
sliter med å få 
biene til å ta ned 
nok sukkerlake: 
Følg klimaet lokalt 
på dine kanter, og 
start fôringen tidlig 
nok, kanskje er sist 
i september for 
seint hos deg. Pass 
også på at det ikke 

blir tomt i fôrkaret før de har fått det de skal 
ha. Blir det opphold på noen dager er det 
ikke sikkert de vil ta ned mer selv om de ikke 
har fylt opp rammene nok. 

Lykke til med innvintringen!

Vi høster honningen i to omganger og 
 starter omkring 10. september, på en dag 
været er «tjenelig». Da høstes alle skatte-
kasser og biene tvinges ned i yngelrommet. 
Yngelrommet 
høstes sist i 
 september, når 
det er yngelfritt. 
Da slår vi også 
sammen de kuber 
som behøver det. I 
skrivende stund er 
lyngrekket på topp 
og været kjempe-
bra! Det kan bli en 
tung høst slik vi 
birøktere liker!

Innvintring og 
voksskifte er en 
nøkkel til friske 
bier. Vi  bruker 
byggevoks i 
skattekassene på 
lyngtrekket. Det 
er det mange som 
fraråder fordi ram-
mene ødelegges 
ved slynging. Med 
litt tålmodighet og 
lav fart slik at hver 
side av rammene 
slynges i to omganger, går slynging helt fint. 
Varme og en god løsner er selvsagt et must. 

Så kommer det viktigste av alt for god 
biehelse: Innvintringen. Rent yngelrom, 
bunnbrett, toppakning og KUN byggevoks 
ved innvintring. Det sies at dette sliter ut 

September – en tung tid?! 
For en herlig måned september er! Skogen kler seg i rødt og gult og nettene blir 
lengre! Selv om jeg elsker våren, vet jeg også å sette pris på høsten. 

A K T U E LT  N Å

Anja Laupstad Vatland

Hvit lyng funnet på fjellet på vei hjem. 
Foto: Anja Laupstad Vatland.
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kasser, og på de yngelrommene som hadde 
elleve tavler, så sto én ramme med noen få 
bier igjen, sier Dörfler som fant igjen fire 
kuber i en skog rett ved jordbæråkeren.

Enkelte av kubene hadde elektronisk 
sporing, men batteriene var tomme.     

Hvit varebil
Han kom mellom klokken fem og seks om 
ettermiddagen, og 
hadde dessverre 
utrolig flaks fordi 
flere så han der 
han stablet om 
kasser og lesset 
de 28 kubene opp 
på hengeren til den 
ble full og han kjør-
te vekk. De trodde 
det var Susanne 
som de kjente og 
som hadde fortalt 
at hun behøvde en 
ny bil snart. Tyven 
kjørte en hvit Mer-
cedes kassebil og 
hadde røykpuster 
og kubeløfter med 
seg slik at han fikk 
dem opp på henge-
ren uten hjelp. All 
honningen forsvant 
også, selvsagt. Alle 
biene som var ute, 
ble værende igjen, 
og vitnene i de fem 
husene fortalte at 
han holdt på et par 
timer. 

– Da jeg kom for å bytte de 32 bifolkene 
som hadde pollinert den enorme jordbær-
åkeren med avleggere, ble jeg helt satt ut. 
Jeg sto helt stille i to timer og klarte ikke å 
tenke en eneste tanke, for jeg lurte på om 
jeg hadde fått Alzheimer, sier eitrende sint 
birøkter Susanne Maria Dörfler til Birøk-
teren. Bikubene hadde blitt stående ved 
jordbæråkeren frem til lyngtrekket på grunn 
av gode lokale trekkmuligheter, og for å finne 
dem, måtte du vite hvor de sto. Ingen var 
synlige fra hovedveiene.

– Vi tilbyr en dusør på 50 000 kroner til 
den som får kjøpt eller tilbudt en av kubene 
med apinautmerket dronning og gir meg 
informasjon om selgeren/tyven, sier Dörfler. 

Spesiell merking
Dette er inseminerte buckfastdronninger 
som alle er merket spesielt med et rygg-
skjold med bokstavene SD pluss et nummer. 
Dörfler er den eneste i Norge med slik 
apinaut-merking, som hun fikk av en venn 
i Tyskland. Bifolkene sto klare til vandring 
slik de alltid gjør på slike oppdrag. Det betyr 
stropper og myggnettingbrett over, slik at de 
raskt kan lastes opp. Jordbærbonden hadde 
skrytt spesielt av disse bifolkene fordi han 
hadde fått 600 kilo ekstra med jordbær per 
døgn i år, og selve bærene var store som 
poteter. 

Spesielle farger
Yngelrommene var rosa, mintgrønne, lyseblå 
og andre pastellfarger, mens de to eller tre 
skattekassene var vanlige umalte nye hvite 
styroporkasser. 

– Tyven lot de babyfargede  yngelrommene 
stå igjen. Biene der løftet han over i egne 

Noen har stjålet 28 bikuber fra en jordbæråker i Moss. En hvit Mercedes varevogn 
med henger hentet dem en ettermiddag i fullt lys. Flere birøktere har opplevd det 
samme i distriktet. Nå lover birøkteren 50 000 kroner til den som finner bier og 
utstyr!

Lover 50 000 i dusør
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Flere tyverier
Tyveriet er selvsagt anmeldt, men Dörfler 
har snakket med flere andre birøktere i om-
rådet som også har fått stjålet både honning, 
kasser, rammer og hele bikuber, men som 
ikke har anmeldt det til politiet. 

– Det er utrolig dumt av dem. De sier at 
det ikke nytter og at politiet ikke gidder å 
etterforske, men hvordan kan de det hvis 
de ikke får anmeldelser? Til meg har politiet 
sagt at hvis dette er organisert kriminalitet, 
så setter de inn mye større ressurser, sier 
hun oppgitt, og fortsetter. Jeg håper ikke 
politiet finner vedkommende, men at en to 
meter høy birøkter med vikingblod i årene 
gjør det. Bifolkene sto plassert to og to med 
50-200 meters mellomrom for å sikre best 
mulig pollinering. Tyven kjørte rundt og 
samlet opp alle sammen. 

Dörfler er krystallklar
– Stjeler du andres kuber kan du ikke synke 
særlig dypere. Undermennesker er et stygt 
ord, men når man stjeler husdyrene som 
er store deler av eldre folks glede i livet, 
så er man bunnslammet av bunnslammet 
i samfunnet. Jeg oppfordrer alle til å være 
obs på om disse kubene/dronningene skulle 
dukke opp. Opplever du tyveri så skal det 
anmeldes. Det er alltid slik at hvis noen skal 
starte med bier uten å ha penger til det, så 
gir vi dem noen start-bifolk til de kan betale 
med egen honning. Men folk som stjeler 
det andre arbeider med, burde vært hardt 
straffet.

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR

Susanne Maria Dörfler lagde mye 
mediestøy da noen i juli stjal 28 bifolk fra henne. 

– Lavere skal det mye til å synke, sier hun.
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 eventuelle spor. De fleste bi-tyver er ikke så 
gløgge. Anmeldelse er viktig slik at  politiet 
blir bevisst problemet og kan prioritere 
 ressurser til etterforskning, sier Larsen.

Si ifra til mediene, også NRK, VG, sosiale 
medier og Birøkteren/norbi.no. Jo mer støy, 
jo bedre.

Generelt:
Ikke kjøp tilfeldige bier på Finn.no eller andre 
salgskanaler. Pass på sykdomsgrenser og 
reinavlsområder. 

Følg litt med i ditt lokale birøktmiljø, ved 
streng grensekontroll som nå, forblir ofte 
stjålne bier i landet. 

For å redusere tyverifaren:
Plassér ikke bikuber synlig fra offentlig vei. 
Bak bomstengt vei er bra.

Biene bør forsikres og fotograferes 
jevnlig. Vurdér muligheten for å sette opp 
viltkamera (regler gjelder).

Bli kjent med naboene slik at de sier fra 
om noe skjer. Et honningglass er en god 
betaling. 

Enkelte elektroniske vekter sender deg 
SMS når det forekommer bra vektendringer. 

Sjekk om det er mulig med elektronisk 
sporingsutstyr i kubene.

Ved tyveri:
Anmeld alltid tyveriet. Ikke ødelegg 

En flott bigård er mye verd i perioder. Ta dine forholdsregler. (Illustrasjonsfoto).

Unna veien

Generalsekretær Camilla Larsen i Norges Birøkterlag synes det er like trist hver gang 
noen opplever tyveri eller hærverk. 
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Roar har hatt stor suksess med den første 
boken om birøktteknikker. Salget har gått 
bra og mange har hørt han fortelle om flere 
av dem som blir beskrevet i bøkene. 

Ideen er at birøkterne driver med så 
mye mer enn «bare» å få maksimalt med 
honning. Gjennom alle sine år som journalist 
i fagtidsskriftet har han møtt svært mange 
norske og skandinaviske birøktere. Hver 
gang noen har drevet på en spesiell måte, 
har han merket seg dette, og det er slike 
folk som han nå har samlet i to bøker. Hver 
teknikk eller filosofi har fått sitt eget kapittel 
og plass nok til å bli en inspirasjon for deg 
som leser. 

Noen eksempler
Det er vanskelig å fremheve noen, for 
alle kapitlene er gjennomtenkte ideer som 
bevise lig fungerer for dem som utfører dem. 

Likevel er kapittelet om den tyske 
 naturterapeuten Susanne Maria Dörfler som 
tok med seg kunnskapen og erfaringen om 
bienes alle produkter til Skiptvedt i Viken. I 
boken forteller hun om hva biene egentlig 
produserer. 

Eller Eric Brinckhof som er landets mest 
erfarne biodynamiske birøkter. I boken tar 
han den med på en virkelig forunderlig reise. 

Fra Sørlandet har Roar hentet Rei-
dar  Støles birøkt. Han deler kubene slik 
 Glendrange gjorde, men Reidar får sommer-
honning i tillegg. Boken forteller også om 
vestlandsbirøkt og hva man må tenke på i 
Trøndelag. 

Nye trender
At honning smaker svært forskjellig er kjent, 
men Roar tar deg med til Telemarks dype 
skoger på jakt etter tyttebærhonning, og 
til selveste Viktoria Bassani i Skåne som 
bruker sin profesjonelle vinutdannelse på å 
ta vare på honningens smak. Du kommer til 
å bli overrasket over hva hun forteller. 

Flere kapitler er fra Danmark og  Sverige. 
Bybis samfunnstanker fra København, og 
Ivan som lager 6 500 dronninger på 65 
dager, eller Erling som steller 160 bifolk 
etter et helt fastlagt mønster. 

Boken forteller om turboavleggere, drift 
av lagsbigårder og om forskjellene på brune 
bier, buckfast, krainere og italienere, og den 
hvorfor Frelsesarmeen i Oslo ble norges-
mestre i Honning i 2019.

Har du et større birøkterlag, kan du 
kontakte Roar om en sprudlende kveld om 
den nyeste boken hans. Uansett er boken på 
plass hos Honningcentralen i begynnelsen 
av september. En julegave til deg selv?

AV CAMILLA LARSEN, GENERALSEKRETÆR

Nå er Roar Ree Kirkevolds nye bok om 
 birøktteknikker på markedet. 440 sider med 25  
ulike måter å drive birøkt på. Flere av den er  
beskrevet for aller første gang på norsk.

Ny norsk bok om 
 birøktteknikker

Roar Ree Kirkevold

Inspirasjonsbok i birøkt

BIRØKT
-teknikker

 2
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– Jeg ble svært overrasket, for en ting 
er at de finner gjæring over en måned etter 
levering, men saken gjelder at jeg mener de 
ikke har løftet en finger for å gjøre noe som 
helst for å hjelpe meg, sier han og fortsetter, 
det er vel det som er forskjellen på et sam-
virkeforetak og en helt vanlig oppkjøper? Jeg 
trodde Honningcentralen skulle gjøre som 
de reklamerer med, nemlig hjelpe birøkterne 
med gode løsninger. Etter mange års korrekt 
levering, fikk jeg ingen hjelp overhode. 

Han spurte igjen om de kunne hjelpe til 
med å finne en løsning, men til ingen nytte. 
Han snakket både med daglig leder og styre-
leder Morten Svanes også, men de hadde 
ingen ideer å komme med. 

– De fortalte meg at alle 79 spannene 
var kontrollert og at de gjæret der de sto på 
kjølelageret. 

Den 23. april fikk han ny epost fra 
 Honningcentralen:

Hei Xxxxxx,
 Hva har du bestemt deg for? Når kan du 

hente gjæret honning? Vi kan ikke lagre det 
lengre. Hvis vi skal sende det til destruksjon  
– destruksjonskostnader påløper (det er 
 eksternt firma som destruerer det for HC). 

 Gi meg avklaring snarest.  

Han kjørte innom Honningcentralen på 
Kløfta med jobbens lastebil for å hente de 
fire pallene sine. De sto alle i vanlig rom-
temperatur i honningmottaket, og langt 

Fjorårets lyngtrekk gikk greit også for den 
erfarne vestfoldbirøkteren. Som vanlig 
fulgte han alle prosedyrer. Han har levert 
all sin honning til Honningcentralen siden 
han startet med bier rundt år 2000. Det ble 
79 spann med lynghonning til Honningcen-
tralens videreforhandler i Holmestrand. Et 
lass før jul og et i begynnelsen av januar. 
Honningcentralens vannprosentmåling viste 
19 prosent, altså én prosent under grensen 
på 20. Han ber om å få være anonym for 
denne saken har allerede vært en betydelig 
belastning. 

Ingen mulighet
Den 6. februar ringer Honningcentralen 
birøkteren med følgende beskjed: Kom og 
hent honningen din. Den står og gjærer. Han 
spurte naturligvis om det var noe de kunne 
gjøre. Gjæret honning kan pasteuriseres og 
selges til redusert pris til bakere eller direkte 
til ølbryggerier. Han visste at de hadde 
gjort det mange ganger tidligere for andre 
birøktere. 

Dagen etter får han følgende klare epost 
fra Honningcentralen:

Ref til samtale i går angående honning  
– sender deg noen av bilder.

 Vi setter honning til sperring foreløpig. Gi 
meg beskjed hvis du finner noen bruksområder 
for det i den nærmeste tiden. Hvis ikke  
– sender vi det til destruksjon. 

Er Honningcentralen en 
helt vanlig oppkjøper?

Birøkteren fikk beskjed om å hente 1 500 kilo lynghonning, eller betale  
for  destruksjon. Alle 79 spannene sto og gjæret. – Jeg trodde ærlig talt at et 
 samvirkeforetak oppførte seg annerledes enn dette, sier birøkteren,  
som ble reddet av Kjartans  Honning. 
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fra alle spannene hadde vært åpnet, for 
forsegling ene var ikke brutt. 

– Jeg sjekket temperaturen på honningen 
og den var akkurat som i rommet. Det betyr 
at den hadde stått der lenge, og på flere av 
plastlokkene hadde noen skrevet «OK». 

Honningen ble kjørt til en birøktkollega 
som hjalp til. I mellomtiden hadde nemlig 
saken blitt forelagt Kjartan Dahl i  Kjartans 
 Honning. Han kjøpte all honningen for 
en lav ere, men grei kilopris. På grunn 
av korona situasjonen ble honningen satt 
på kjøle lager til den kan selges videre til 
bryggerier som godt kan bruke den i sine 
produksjoner. Dahl betalte ut prisen pluss 
panten for spannene, og sjekket alle span-
nene. Rundt 25 prosent av dem viste ingen 
tegn til gjæring, og Dahl fortalte birøkteren 
at han ville se an om denne honningen 
 kunne brukes til annet en «bakehonning». 

Et samvirkeforetak?
– Jeg er veldig overrasket over at 
 Honningcentralen ikke løfter en finger for 
oss birøktere lenger. Helt greit at de finner 
gjæring. Det finner jeg meg selvsagt i, men 
de har virkelig ikke sjekket alle spannene og 
de var overhodet ikke villige til å finne noen 
andre løsninger enn å destruere for min 
regning, sier en oppgitt birøkter som hadde 
høyere tanker om birøkternes samvirkefore-
tak. 

Skummelt å levere
I ettertid har han som medlem fått et 

 informasjonsbrev om årets honningleveran-
se. Der skriver Honningcentralen følgende til 
alle sine medlemmer: 

Honningcentralen forbeholder seg retten 
til å avvise partier som ikke er i henhold til 
 kvalitetskravene, inntil 6 mnd. etter mottak.

– Dette betyr at vi birøktere fortsetter 
å ha ansvaret for vår honning i et halvt år 
etter at Honningcentralen har mottatt den. 
Med min erfaring med denne saken, tyder 
det på at når de har nok norsk honning, så 
kan det rett og slett være risikabelt å levere 
honning dit fremover, sier han til Birøkteren. 
Derfor har denne saken en klar prinsipiell 
betydning. 

Salt i såret
Den 7. mai sender Honningcentralen en 
ny epost til ham. De har blitt kontaktet 
av en privatperson som ønsker å  kjøpe 
noen få kilo til sin mjødbrygging. Til 
 vestfoldbirøkteren skriver de blant annet:

Tenkte det kan være interessant for deg. 
Honning som du har hentet i retur kan brukes 
til mjød produksjon. Det er ikke snakk om 
 mange kg, men tenkte at alt hjelper. 

– Jeg tror ikke det er  nødvendig 
å svare på slike henvendelser fra 
 honningoppkjøperen Honningcentralen, sier 
han. 

Kjartan Dahl ønsker ikke å kommentere 
honningkjøpet i Birøkteren.

Se Honningcentralens svar på neste side

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR

– Er det riktig at Honningcentralen skal kunne be deg hente honningen inntil seks måneder etter 
levering, spør birøkteren (illustrasjonsfoto).



Honningcentralen får forelagt saken på 
forrige oppslag. Daglig leder Anniken Bjørnå 
svarer slik: 

«Dette er uten tvil en lei sak for denne 
birøkteren, og Honningcentralen har stor 
forståelse for frustrasjon for tapt inntekt. 
 Honningcentralen tok ikke lett på denne saken, 
og er glade for melding om at han fant en 
løsning til slutt. 

I vårt årlige prisbrev som det refereres til 
her, så er 6 mnd.-perioden en nødvendighet for 
å kunne komme over all honning som mot-
tas til Honningcentralen fra ulike geografiske 
 steder, sortering, innveiing, samt for å kunne 
gjøre nødvendige kvalitetsanalyser og foreta 
oppgjør på honningen. Dette er ikke noen ny 
regel.  Det meste vi mottar av honning er av 

særs god kvalitet, og ingen behøver å være 
utrygge på å levere sin honning.

Med rundt 1000 leveringer årlig fra våre 
medlemmer, sier det seg selv at kvalitets-
avvik kan skje, de fleste vet birøkteren om på 
forhånd. Med høy pris potensielt utbetalt, høye 
priser i markedet, er kvalitet viktig. 

Honningcentralen står for stolthet og 
kvalitet fra norske birøktere siden 1927, noe 
som ligger som pilarer i merkevaren. Slik 
 Honningcentralen forstår denne birøkteren, 
så var det full forståelse for konklusjonen om 
høy risiko for å ta honningen inn i anlegget, 
da  dette i så fall ville kunne få store kvalitets-
messige konsekvenser for øvrig honning og 
for anlegget. Dette ble gjort en sjelden gang 
før i tiden, men nå vet man mer om risikoen 
for forringelse av kvalitet på ferdigvaren, og 
 vanskelighetene med å få fjernet  gjærsporer 
i produksjonsmiljøet.  Honningcentralen 
 aksepterer heller ikke pasteurisering i sitt 
 anlegg, da våre produkter er 100 prosent 
naturlig vare. 

Vårt samvirke er tuftet på prinsippet 
om at medlemmene skal likebehandles, og 
 derfor setter man på forhånd opp kriterier 
for god kvalitet og avvikshåndtering. Ansatte 
i  Honningcentralen står i førstelinjen for å 
sikre streng kvalitet, og må noen ganger ta 
 beslutninger om er upopulære og leie. 

Honningcentralen står bak at håndteringen 
har vært helt korrekt, både mange arbeids-
timer med hensyn til funn, sortering, kostbare 
analyser, sjekk og lagring. Det beklages fra HC 
dersom birøkteren føler seg avvist, og hadde 
forventninger om ytterligere hjelp enn det 
 Honningcentralen evnet å gi i denne saken.»

Honningcentralen  
svarer på  kritikken

12 BIRØKTEREN NR 7  –  2020
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Her er konklusjonen:
Det finnes en helt klar standard for alle mål 
på det norske kubemateriellet. Målene er 
bygd rundt rammer og kasser, og det er 
altså fagorganisasjonen Norges Birøkterlag 
som forvalter de standardiserte målene. 

Vitale rammemål:  
Lengde topplist (bærelist)  
fra ytterst til ytterst:  ……………………… 39,8 cm 
Lengde bunnlist  
fra ytterst til ytterst:  ……………………… 36,5 cm*
Utvendig høyde, helramme:  ……… 26,0 cm 
Utvendig høyde, halvramme:  …………16,0 cm

*Noe som gjør at 
rammen også er ……………………………… 36,5 cm 
fra ytterkant til ytterkant sidelister. 
De  passer da ned i kasser med  innvendige 
mål: 
Bredde/lengde:  ……………38,0 cm x 38,0 cm
Høyde helkasser:  ………………………………27,0 cm
Høyde halvkasser  …………………………… 17,0 cm

Vi er heldige i Norge hvor de aller  fleste 
birøktere er enige om å bruke samme 
standardmål på kubeutstyret. Birøktere 
er oppfinnsomme folk, og enkelte ganger 
dukker det opp utstyr som ikke helt følger 
standarden. Helt greit hvis du bare skal 
 bruke utstyret selv, men utrolig upraktisk 
hvis du skal supplere med kjøpt utstyret, 
eller selge til andre.

Det er Norges Birøkterlag som fagorgani-
sasjon som forvalter de korrekte og eksakte 
målene, og de oppfordrer deg som lager 
utstyr selv til å holde deg nøyaktig til disse 
målene. 

Det skal bare en millimeter ekstra på feil 
sted, før du får trøbbel. Standarden som 
fortsatt forvaltes av Norges Birøkterlag ble 
satt allerede i 1908. Den gang het organi-
sasjonen Den norske Biavlsforening, men 
i 2002 vedtok Standardiseringsnemnda å 
fortsatt gå for de norske standardmålene. 

– Jeg oppdaget en merkelig bie i en av 
avleggerne når jeg underviste på praksis-
kurset i dag. Den er helt svart og ser ut til 
å være helt uten vinger og hår. Den er også 
litt mindre enn de andre biene.  De andre 
biene ser normale ut, skriver Morten Svanes 
til oss i en epost.

– DWV (deformert vingevirus) kan 
gi svært misdannede vinger og mindre 
kroppsstørrelse, men denne bia er også helt 
svart. Trolig er dette en utviklingsfeil. Dette 
skjer nok hos alle arter, men siden slike 
individer raskt lukes bort er det ikke så ofte 
vi ser dem, svarer seniorrådgiver i Norges 
Birøkter lag, Bjørn Dahle.

Standard rammemål i 
Norge

Den merkelige bia

Foto Richard Allen.
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Uten trekk, eller fôring, kan eggleggingen 
stoppe nesten helt opp. Resultatet blir fort 
at de biene som vintres inn om noen uker er 
gamle og utslitt. Når de må ta ned alt vinter-
fôret, tørke og lagre det, så dør de  ganske 
fort etterpå, og bifolket svekkes kraftig 
 allerede før vinteren setter inn. 

Når våren kommer er bifolket dødt, eller så 
svakt at det ikke kommer opp i styrke igjen 
uten omfattende tiltak. Dette gjelder selv om 
dronningen er god og i utgangspunktet klar 
til å legge egg i massevis. Antallet arbeider-
bier har mer å si for hvor mange yngel som 
bifolket hjelper til å bli voksne bier.  

Spekulasjonsfôring
Fôring for å stimulere dronningene til å legge 
egg, kalles spekulasjonsfôring. Hensikten er 
altså å holde eggleggingen i gang. Det finnes 
flere metoder her. 

Noen skraper eller risper i fôrbuen rundt 
yngelen. Effekten skal være like god som et 
trekk ute i naturen. 

John Erik Hansen har bier på Helgøya i 
Innlandet. Her er det rik tilgang på sommer-
trekk, og mulighet for å sende biene på 
lyngtrekk et stykke unna. En typisk situasjon 
for mange norske birøktere, altså. 

Fortsatt egglegging
Hansen og mange erfarne birøktere med 
ham, er opptatt av å holde dronningene 
i egglegging etter sommertrekket. Svært 
mange steder i landet blir det nemlig en 
trekkpause mellom bringebærene og at biene 
kommer på lyngtrekk. Noen bifolk blir heller 
ikke flyttet «på lyngen».

– Jeg lar de svakeste bli stående igjen 
hjemme, og særlig da er det viktig å  holde 
dronningen i egglegging, sier Hansen. Måten 
å gjøre det på er å gi litt flytende fôr for 
å narre biene til å tro at det er trekk ute i 
naturen. Trekk betyr også egglegging. Det 
er en naturlov i bienes verden. Heldigvis 
for birøkterne, forstår ikke biene forskjell på 
fôring og trekk. 

Etter hovedtrekkene er det viktig å sørge for at dronningene fortsetter eggleggingen. 
Her kan skrellevoks og skraphonning spille en viktig rolle. 

Den nyttige skrellevoksen
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Andre tilfører bifolket fôr. Gjerne i form av 
en 50/50-blanding av sukker og vann. Det 
fungerer fint, men forutsetter at du har full 
kontroll på at biene ikke lagrer dette sukker-
fôret slik at det blir slynget som honning 
senere. Det er honningforfalskning, og skal 
ikke forekomme. Det er du som birøkter som 
har eneansvaret for at ikke honningen er 
forfalsket. Nyere testemetoder internasjo-
nalt viser at honning kan inneholde en viss 
mengde rørsukker selv om birøkteren ikke 
hadde til hensikt å jukse. 

Den verdensomspennende birøktkonferan-
sen, Apimondia, testet alle deltagernes hon-
ning i sin store honningkokurranse i 2019, og 
nær halvparten av deltagerne (som visste at 

de ble testet) fikk honningen sin underkjent 
av ulike årsaker, hvor rester av rørsukker var 
en av årsakene. Har du god erfaring i birøkt, 
kan du spekulasjonsfôre med sukkerblanding 
uten fare for forfalskning, men John Erik 
Hansen gjør det på en trygg måte også for 
deg som er litt usikker. 

Skraphonning
Når han skreller og slynger blir det både 
skrellevoks og honning fra siler og utstyret 
som ikke kan tappes og selges som ren hon-
ning. Oftest en seig blanding av honning og 
voks, som krever kostbart utstyr å separere. 

Hansen fyller glass som rommer 700 
gram til en kilo 2/3 fullt med slik honning/
voks. Så fyller han glasset med vann, 
rister glasset litt slik at vannet løser opp 
 honningen. Ved hjelp av noen små hull i 
lokkene og en enkelt innretning i tre, så 
snur han glassene på hodet og setter dem 
inn i flyåpningen på de kubene han spesielt 
 ønsker at skal fortsette yngelproduksjonen.

– I løpet av et par døgn har biene tømt 
glasset, og det rare er, sier Hansen, er at 
voksrestene som er igjen, er helt tørre. Jeg 
forstår ikke helt hvordan biene klarer å få tak 
i all honningen gjennom de bittesmå hullene, 
for de kommer jo ikke inn i glassene. Voks-
restene kan smeltes om direkte. 

John Erik Hansen bruker dette på  svake 
bifolk som ikke skal på lyngtrekk, men kunne 
gjerne også gjort det på bifolk hvor sommer-
honningen blir fjernet rett etter bringe-
bærtrekket, slik at de «holder koken» til 
 lyngblomstene farger marka fiolett. 

Slik får du nyttet skrellevoksen, pluss at du 
hjelper biene å holde ynglingen i gang. Pluss 
at dette er et lite bidrag til vokskrisa som 
aldeles ikke er over.

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR

Forrige side: Fullt fôrglass er påsatt.
Øverst: To små hull gir tilgang.
Midten: Fyll vann i skrellevoksen.
Nederst: Tørr voks etter to døgn.
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I tillegg finnes det en værstasjon på hver 
forsøksbigård som gjør det mulig å under-
søke om og hvordan temperatur, nedbør og 
vind påvirker de fire biunderartene.

Å sette brikkene på bier 
– teamwork nødvendig
I hver bigård settes brikker på 450 bier, 
minst to ganger per sesong. Det er jo  mange 

bier, og siden dette 
bokstavelig talt er en 
millimeterjobb, er det fint 
å ha hjelp og god organi-
sasjon. Noen må samle 
nykrøpne bier fra tavlene, 
noen må lese og lagre 
kodene til brikkene i et 
dataprogram, og flere må 
gjøre «pirkejobben» med 
å sette brikkene på biene. 
Her har det vist seg at 
den  enkleste og raskeste 
metoden er som å merke 
dronninger.

Biene blir merket gjen-
nom sommer sesongen både i år og neste år, 
både i Norge og Sverige. Når vi samler alle 
dataene,  håper vi å kunne si noe objektivt 
og data basert om brunbiene eller de andre 
underartene er bedre tilpasset klimaet her 
nord.

Les mer om prosjektet på våre nett-
sider (https://norbi.no/prosjekter/
bistand-til-den-nordiske-bien-unik-res-
surs-for-framtidens-okosystemtjenester/)

AV LUIS CADAHÍA-LORENZO, 
FORSKER/ PROSJEKTLEDER

Vårt prosjekt «BIstand til den nordiske 
bien – unik ressurs for fremtidens økosys-
temtjeneste» skal sammenligne fire biraser, 
eller biunderarter, som brukes i Norge og 
Sverige*. Disse er Apis mellifera mellifera 
(brunbie), A. m. carnica, A. m. ligustica og 
krysningsbia buckfast. Målet er å finne ut 
om de har forskjellige egenskaper som gjør 
noen av dem bedre tilpasset vårt klima.

Prosjektet skal stude-
re flere trekk, både hos 
enkeltbier og på bifolks-
nivå og i forsøksbigårder 
i Norge og Sverige. Blant 
annet dette skal studeres:

– Hvordan flyaktivi-
teten påvirkes av  været, 
klokkeslett og tidspunkt 
på året.

– Arbeiderbienes 
livslengde.

For å finne ut av dette 
må vi få tak i  enkeltbier 
når de kryper ut, og 
 merke dem slik at vi kan 
følge dem gjennom livet. Til dette brukes 
mini-radiobrikker eller  «mini-transponders». 
De er spesialdesignet for biemerking, og 
måler kun 1.6 x 1.6 x 0.4 millimeter. Brikke-
ne festes til bienes rygg, slik at hver eneste 
bie identifiseres med et unikt nummer 
(individuell ID).

Hvordan fungerer systemet?
Man trenger tre elementer: brikkene på 
enkeltbiene, antenner («lesere») ved flyåp-
ningen for å registrere passeringer, og et 
sentralsystem som samler og lagrer data.  

Mini-radiobrikker på bier 
skal vise bevegelser

Et av våre EU-finansierte prosjekter handler blant annet om å studere bienes 
 bevegelser med mini-skalateknologi.
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 antibakteriell effekt opp mot effekten av 
 manukahonningen til 10 000 kroner kiloen. 

Trenger mer norsk forskning
– Dere birøktere har god tilgang på en svært 
spennende ressurs, sier hun, og oppfordrer 
interesserte birøktere til å lese seg opp på 
temaet medisinsk bruk av honning. På nettet 
kan du finne honningens mange tusenårige 

historie og hvor langt 
dagens forskning har 
kommet. Utfordringen 
ligger som alltid i å skille 
ut det som er faktabasert 
fra alt som er spekulativt 
og fremsatt for å selge 
produkter. 

Jeg fant en kilde som 
viste 900 oppskrifter på 
medisinske salver fra 
gamle Egypt. Hele 500 av 
disse inneholdt honning. 
Også i afrikansk og indisk 
medisin har honning spilt 
en vesentlig rolle, så selv 

om vi ikke skal kalle honning en supermedi-
sin eller overdrive forventningene, så må det 
ligge noen reelle og stabile effekter der, sier 
Helene. 

Nå skal hun ha et hvileår på folkehøyskole 
før hun søker NTNU i Trondheim. Om det 
blir mer honningforskning på henne, vet hun 
ikke, men hun fikk beste karakter på opp-
gaven, og bestemors sår har grodd fint. 

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR

Helene Randem Lunde gikk på  forskerlinjen 
på Vestby videregående skole i Viken. 
 Hennes bestemor fikk et sår som ikke 
 grodde, og som en av flere tiltak rekvirerte 
legen medisinsk honning. Helene hadde ikke 
hørt noe om medisinsk honning, og hun 
satte i gang å lese om det på nettet.

Lang tradisjon
Ganske fort fant hun ut at 
honning hadde vært en 
mye benyttet medisin helt 
fra den gamle egyptiske 
kulturen via Afrika, India 
og til vår vestlige tra-
disjon. Så dukket hon-
ningen opp igjen i nyere 
vestlig forskning. Nå som 
et middel som bidrar til å 
få problemsår til å gro. 

Helene valgte å forske 
på honningens eventuelle 
bakteriedrepende effekt 
som sin oppgave på 
videregående skole. Opp-
gaven ble levert før sommeren, og den er 
presentert i flere sammenhenger i ettertid. 

Norsk honning virket
Helene sammenlignet den  bakteriedrepende 
effekten på rådyr medisinsk manuka honning 
med effekten på norsk honning. En lokal 
birøkter bidro med sommerhonning som 
trolig inneholdt en større andel skogs-
honning (fra bladlus). 

Til å være en oppgave på videregå-
ende skole-nivå, er nivået solid. Helene 
viste at også den lokale honningen hadde 

Skrev oppgave om 
 medisinsk honning

Manukahonning fra New Zealand er anerkjent som medisin for å få sår til å gro, men 
er det bare slik honning som virker? Dette ville Helene Randem Lunde forske på. 

Helene Randem Lunde. Foto: Privat
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Mye spennende fremover
Daglig leder i Honningcentralen er tydelig 
stolt over at de fikk gull for begge honning-
typene de deltok med. I detalj hvordan de 
skal bruke utmerkelsen, har de ikke bestemt 
enda, men hun sier at norske forbrukere 
skal få vite om det, og dessuten håper hun 
at slike utmerkelser øker mulighetene for 
eksport av lynghonning, noe Honningcentra-
len har konkrete planer om. 

– Dette var første gang vi deltok, selv om 
vi har visst om konkurransen i en tid. Vi fikk 
gull for kvaliteten vår, og det betyr mye for 
oss. Jeg mener vi har verdens beste hon-
ning i Norge, og dette gir oss noe å snakke 
om når vi presenterer produktene våre, 
sier Bjørnå, og legger til at hun regner med 
 mange spennende produkter fremover. 

Så vidt vi vet har ikke norske honninger 
deltatt på denne store internasjonale kon-
kurransen før. I år deltok Honningcentralen 
med norsk lynghonning og Skogsbær, norsk 
honning og ByBi med Honning fra gartne-
riet, En smak av Bygdø kongsgård. Alle tre 
honningene ble tildelt gullmedalje sammen 
med 153 andre honningtyper fra store deler 
av verden. I tillegg fikk 20 honningtyper 
utmerkelsen Platinum som er den eneste 
klassifiseringen over gullplassene.

Et antall fikk også sølv og bronsjeplasser. 
Den største gevinsten ligger i at de beste 
plassene som platinum og gull kan brukes i 
markedsføringen. 

Det konkurreres i tre kategorier, kvalitet, 
emballasjedesign og totalinntrykk. Det siste 
er en klasse for hele konsepter. 

Tre gull i London

Honningcentralen tok to og ByBi en gull i London Honey Awards. – Vi er ved et 
 veiskille når det gjelder oppmerksomhet på hva honning egentlig smaker, sier ByBi. 

Gullhonning fra Honningcentralen.
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Viktig for norsk honning
I juryen sitter mange italienere. Det er 
ikke så rart for nettopp Italia har en egen 
utdanning i honningsommelier-faget, altså 
en fagutdanning i å sette ord på og klassi-
fisere honning etter smak og flere andre 
egen skaper. Trolig er det Italia som leder 
an i verden når det gjelder nettopp å gjøre 
honning til noe mer enn «sammenblandet 
plantesaft i plastemballasje».

– ByBi er med på dette fordi vi vil bidra 
aktivt til å gjennomføre ambisjonen om å 
øke folks forbruk av norsk kvalitetshonning, 
sier faglig leder Ragna Ribe Jørgensen. Hun 
deltok selv på et sommelierkurs i London for 
en stund siden. 

– Dette er folkeopplysning. Hvis vi bruker 
det profesjonelle smaksspråket til å forklare 
bevisste forbrukere hva de bør kjøpe, og 
hvordan de kan benytte det i ulike sammen-
henger, så har vi en mulighet både til å selge 
mer og å få en høyere pris. Det er en lang 
vei å gå, men noen må begynne, og vi i ByBi 
skal gjøre vårt for å løfte honningens unike 
smaker. Honning fortjener dette, sier hun og 
oppfordrer alle (ALLE!) som ønsker å løfte 
honning til å delta på NM i Honning i år. 

Guttorm Johnsen er næringsbirøkter på 
Hadeland. Han er avhengig av at det ikke tar 
en evighet å stelle de rundt 80 produksjons-
bifolkene sine. 

– Mange birøktere beholder stramme-
stroppen på kubene hele året, men det synes 
jeg virkelig er helt unødvendig for alle oss 
som ikke har vindutsatte bier på Vestlandet, 
eller har bier som er spesielt utsatt for å 
bli veltet av pøbel (for da holder stroppen 
kuben sammen slik at biene teoretisk kan 
holde seg i live lenger hvis du ikke er på 
plassen hver dag). 

– Stropper er noe herk, sier han. Ikke 
minst fryser de fast i taket om våren, og det 

London Honey Awards koster mye 
penger. ByBi betalte 5 000 kroner for å 
delta med én honningtype. Halvparten gikk 
til en nødvendig forhåndsdokumentasjon. 
Selve deltageravgiften var på rundt 1 500 
kroner. For den prisen burde juryen tatt 
seg tid til å beskrive vinnerhonningene med 
noen ord og uttrykk. På vinnersiden (http://
www.londonhoneyawards.com/awards-re-
sults-2020/quality-awards-2020/) orket 
de bare å gjengi hva deltagerne selv hadde 
skrevet. 

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR

tar mye lenger tid å fikle med dem enn å 
løfte av en stein, eller gjøre som jeg, nemlig 
ha tak av tre. De er tunge nok til at de ikke 
blåser av.

– For eksempel når jeg skifter bunnbrett 
om våren, har jeg en person med meg. Vi 
begynner ved sekstiden om kvelden. Har du 
frosne stropper, så «vekker» du biene, sier 
han. 

– Uten stropp tar vi forsiktig av taket og 
løsner kassen fra bunnbrettet. Så løfter vi 
opp og skifter bunnbrettet. Alt er gjort på 
noen sekunder.

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR

Stropper er noe herk

Denne honningen fra ByBi tok også hjem en 
flott gullmedalje fra London.
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(71 prosent oksalsyre) er 88,6%. I oksal-
syre dihyd rat. 35g-pakningen gir dette: 
35*0,886*0,71 = 22,02g oksalsyre. For å få 
3,2% løsning: Bland pulveret med ca. 670 
ml 50% sukkerløsning (420 ml vann og 420 
g sukker). 

Husk leveringstid hos apotekene. Sett i 
gang nå!

Når?
I Norge regner man at bifolkene er uten 
forseglet yngel fra midten av november til 
slutten av februar. 

Varmt kystklima på Sør- og Vestlandet 
kan gi betydelig kortere yngelfrie perioder. 

Alf Helge Søyland har rundt 100 bifolk 
i Hordaland. Han frykter ikke en situasjon 
med yngel hele året, men situasjonen kan 
være ulik andre steder i Sørvest-Norge. 

– Flytt forseglet yngel over i en tom kasse 
i slutten av september. Når yngelen har 
krøpet etter 21-24 dager kan dette bifolket 
behandles 

Se alternative behandlingsmetoder i 
 temaheftet: Varroa og varroabekjempelse, 
eller se medlemssidene på www.norbi.no. 

Priser Api-Bioxal pr. 1. juli 2020
Pakningsstørrelse 35g. Holder til minst 20 
bifolk. Apotek 1 kr 205,-. Boots apotek kr 
191,-. 

Pakningsstørrelse 175g. Holder til minst 
100 bifolk. Apotek 1 kr 773,-. Boots apotek 
kr 850,-. 

Pakningsstørrelse 350g. Holder til minst 
200 bifolk. Apotek 1 kr 1420,-. Boots apotek 
kr 1275,-. 

Vitus apotek – Ikke i sortiment.

AV TROA VINTERLI HOEL, RÅDGIVER/VETERINÆR

Vanligst er drypping og den fås reseptfritt 
på apotek (Api-Bioxal). Oksalsyre er en 
organisk syre som også finnes naturlig i 
honning.

Fritt for forseglet yngel
Sen høst/tidlig vinterbehandling er svært 
effektivt hvis bifolket er fritt for forseglet 
yngel, men en behandling på dette tidspunk-
tet har svært liten eller ingen betydning for 
bifolkenes overvintringsevne samme år. 
Oksalsyrebehandlingen sikrer bare at man 
starter neste sesong med et lavt antall midd 
i bifolket (hvis det overlever vinteren) og 
øker sjansen for å ha lite midd neste år når 
vinterbiene produseres. 

Hvordan?
Oksalsyre spres ved bienes kroppskontakt, 
og tas også opp i biekroppene. Behandlingen 
er livsforkortende ved høye konsentra-
sjoner, noe som ikke er akseptabelt i vårt 
kalde klima der vinterbiene må overleve 
lengre. Api-Bioxalpakningen beskriver en 
konsentrasjon/dosering som brukes lengre 
sør i Europa. Norges Birøkterlag anbefaler 
en konsentrasjon som nordiske forsøk har 
vist god effektivitet og liten bieskade: 3,2% 
løsning og 3,5 ml per tavlegate. 

Oksalsyreløsningen skal være lunken. 
Bruk en 50 ml doseringssprøyte og drypp 
3,5 ml per tavle dekket med bier på begge 
sider. Løsningen skal dryppes på biene, og 
ikke treffe åpne felt uten bier slik at den 
renner rett gjennom kuben. 

Norsk oppskrift på Api-Bioxal
Api-bioxal kommer som hvitt oksalsyre-
pulver i 3 forpakninger på 35, 175 og 
350g. Oksalsyre dihydrat-konsentrasjon 

Varroabehandling i høst
Oksalsyre er det mest brukte preparatet for varroabekjempelse i Norge,  
og administreres vanligvis i form av drypping her til lands. Dette er en organisk syre 
som også finnes naturlig i honning.
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BIRØKTERBIRØKTER
KONFERANSE

30. oktober – 1. november 2020
På Park Hotell VOSS
https://www.facebook.com/groups/vossa

13 3
foredrags-
holdere

dager

KJELL 
Thorson 

- Regnskap for 
Birøkterne

RAGNA Ribe 
Jørgensen  
- Bier bolig og Helse

- natural 
occuring 
treatment free varroa tolerance

MELISSA 
Oddie

ROAR Ree 
Kirkevold
Redaktør Birøkteren

ALEXANDER Du Rietz
- Green Care 
- fra hobby til næring

OKSANA
Bekkevold
Kvalitetssjef Honningcentralen 

MANUEL 
Hempel

 – tilpasset yngelrom 
og total yngelfjerning 

CAMILLA 
Larsen

Generalsekretær 
Norges Birøkterlag  

(veterinær og birøkter)

MARKUS AK 
Sydenham 

 forsker med spesialfelt 
innen villbie økologi, hos NINA 

– Norsk institutt for Naturforskning

JEROEN P.
van der Sluijs  
- Neonicotonoids and Pollinaor Decline

SISSEL Goodgame 
Birøkt i Nord-Norge

ALF HELGE Søyland
Året og trekkplantene 2020

LEIF-HELGE Molvik 
- Biesafari

200
Maks antall
deltagere

Påmelding: Søk opp Vossamøtet på www.deltager.no
Kontaktperson: Vegard Helland, tlf 403 07 000
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produksjon og full jobb i telekombransjen 
pluss bygging av driftsbygning. 

Biene har gitt ham en fasinasjon over hva 
som faktisk foregår rett foran nesa hans, og 
på oss alle. 

Det ble Terje Reinertsen som lærte han 
opp, og som solgte ham renparede krainer-
bier, som Roar avlet fra. 

Hele Hurdal er et renavlsområde for 
krainer bier. Det betyr at alle som har bier 
her, må ha krainerbier. Noen har kjøpt 
 krainerbier i Østfold, sikkert gode dron-
ninger, men de blir byttet nå for å isolere 
populasjonen i Hurdal. 

Parestasjonen
Mange som har drevet lenge med bier, 
 husker Hurdal parestasjon. Det var et 
område med stor biefri sikkerhetssone 
rundt, hvor ivrige og dyktige birøktere 
satte inn krainerbifolk med riktige gener på 

Roar Øimo er egentlig født på Setermoen i 
Bardu kommune, men radio og tv teknike-
ren bodde mange år sentralt i Oslo. En dag 
flyttet familien på fire til Hurdal. De ville ha 
mer grønt rundt seg. 

– Du burde begynne med bier, sa kamera-
ten på Finnskogen. 

– Bier, spurte Roar. Nei heller grønnsaker.
Men de som eide småbruket før hadde litt 

halvråtent utstyr etter tre bifolk som Roar 
kjøpe billig. 

Så en dag for ti år siden holdt Terje 
Reinertsen introduksjonskveld på hotellet i 
nærheten. 

Roar stilte opp, sånn bare for moro skyld. 

Fasinasjonen
– Jeg hadde vel aldri lagt merke til årsutvik-
lingen i naturen før, sier han. Nå steller han 
sine 70 krainerbifolk ved siden av dronning-

Bygda med det hårete målet
Et internasjonalt flerårig prosjekt vil finne ut hvorfor krainerbiene i Hurdal klarer 
seg uten varroabehandling. Det hele begynte med en fyr med rastafletter som kom 
flyttende fra Oslo.

Nå skal forskerne 
finne ut hvorfor Roar 

Øimos bier lever med varroa 
uten å bli behandlet.
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 hannbiene, dronene. Folk kom fra fjern og 
nær for å få paret krainerdronningene sine 
her. Hurdal parestasjon var et sikkert valg, 
het det på folkemunne. 

Nå er den nedlagt, for hele området er 
jo egentlig en parestasjon ved at alle har 
krainerbier her. 

– Vi må vel gå utfra at biene selv er bedre 
til å finne egnede droner enn det vi er, sier 
Roar med et glimt i øyet. 

Uten behandling
Men det hårete målet i Hurdal er mye større. 

Opprinnelsen til krainerbiene som Roar 
kjøpte av Terje Reinertsen kommer fra 
Norges Birøkterlag. Ganske fort lærte Terje 
Reinertsen Roar at det går an å drive disse 
biene uten noen form for varroabehandling, 
slik han selv og ganske mange birøktere gjør 
rundt der han bor, gjør. Biene her omtales 
som «Reinertsenbier» og er krysset frem av 
Terje. 

Biene i Hurdal er rene krainerbier, men de 
kommer også via Terje.

– Det er flere dyktige birøktere i Hurdal, 
og de var veldig skeptiske til at jeg valgte 
å ikke behandle mot varroamidd. De sa at 
 biene kom til å dø før fem år var gått. Rådet 
var krystallklart. Du må behandle, forteller 
Roar. Han trosset rådet, selv om han ikke 
gikk så høyt ut med det. 

– På direkte spørsmål fortalte jeg at jeg 
ikke behandlet, men jeg ville ikke dra i gang 
den diskusjonen her, sier han.  Usikkerhetene 
var mange. 

Potetene
Du skal ikke ha dyrket mange poteter før du 
innser at tørråte reduserer avlingen betrak-
telig. Roar gravde ned potetene han hadde 
dyrket slik vikingene hadde gjort det. Da han 
plukket dem frem neste vår, var de aller fles-
te redusert til ekle slimklumper. Men noen 
poteter hadde stått imot og var like fine. 

– De satte jeg på nytt. Tanken er lik det å 
sørge for varroatolerante bier ved hjelp av 
naturlig utvelgelse. Terje har mistet mange 
bifolk opp igjennom, men nå er overvintring-
en både hos han og her i Hurdal like god 

som ellers i landet. Kanskje mister vi fem 
til ti prosent, sier Roar, og legger til at hvis 
enkeltbifolk blir svake, behandles de med 
maursyre og bytter dronning raskest mulig. 
Dette har vi unngått så langt, men vi regner 
med at noen bifolk kan komme til å trenge 
denne midlertidige behandlingen. Målet er 
at vi på sikt heller ikke skal ha behov for å 
gjøre denne sommerbehandlingen.  

Stor iver
Roar Øimo er veldig glad for at både nybe-
gynnere og de fleste etablerte birøkterne nå 
er med i det store internasjonale prosjektet 
som går over flere år, og som skal finne de 
egentlige årsakene til at hurdalbiene kan leve 
uten varroabehandling. 

Mellom tolv og fjorten birøktere med til 
sammen over hundre bifolk stiller opp og 
skaffer helt nødvendige data. 

– Folk har hørt på Terje og nå vil de 
gjerne få så eksakte svar som mulig. Da må 
hele Hurdal bidra med diverse tellinger og 
vurderinger. Vi er veldig opptatt av å skaffe 
det som skal til, for å forstå det som skjer 
akkurat i våre kuber, sier Roar.

Blant annet virker det som om det skjer 
noe merkelig i bifolkene etter innvintring i 
september. Kanskje rydder biene ut middene 
selv, for Hurdalbirøkterne kan måle at det 
faller ned 70-80 døde midd i døgnet, og så 
stopper det plutselig opp til nær null.

– Kan det være at sterke bifolk rydder opp 
selv, spør Roar. 

Det hårete målet er å få bevist at krai-
nerbiene i hele Hurdalområdet klarer seg 
uten varroabehandling. Da vil de åpne seks 
til åtte steder hvor folk fra et større område 
kan komme og pare dronningene sine. På 
den måten håper de at Hurdal blir satt på 
verdenskartet.

Den kanadiske forskeren, Melissa Oddie, 
jobber for Norges Birøkterlag med hurdal-
biene. Hun har hilst på samtlige birøktere i 
prosjektet her, og målet hennes er å finne 
årsakene, og å lage en oppskrift som resten 
av verden kan bruke.

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR
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de behøver og reiser til egne bier for å 
 behandle, mens de som er usikre blir med 
deltagerne på årets nybegynnerkurs opp 
i  lagsbigården hvor de lærer oksalsyre-
behandlingen i  praksis. Her ser de hvordan 
vi bedømmer bistyrken og blir trygge på 
selve  behandlingen.

Små sprøyter
Laget kjøper inn 
små engangs-
sprøyter som tar 
3,5 milliliter oksal-
syreblanding hver. 
Nok til én tavlegate 
med bier, altså. 

Før de åpner 
kubene, gjør de klar 
ti slike sprøyter, og 
så bruker de én per 
tavlegate med bier. 

– Enklere blir det 
ikke, sier Jan Ivar 
og ber birøkterne 

kaste sprøytene etter bruk. Neste år får de 
nye, for da slipper de å lete hjemme. 

Halden Birøkterlag har lister over alle 
birøkterne. De som ikke bestiller blir ringt 
opp.

– Vi spør om de vil ha, og mange har 
glemt det og blir glade for at vi passer på 
dem, avslutter Lars Larsen. 

Suksessen ligger i at alle gjør dette, så 
derfor tar laget hele kostnaden. Gratis er 
gratis også for birøktere. 

Et bra tiltak som kanskje du også kan 
gjøre i ditt birøkterlag.

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR

Allerede på 1990-tallet begynte Halden 
Birøkterlag å dele ut ferdigblandet oksalsyre 
til medlemmene sine.  Grunnen var at med-
lemmene skulle behandle riktig mot varroa. 

Så kom oksalsyreoppskriftene, og nye 
rutiner måtte læres. På grunn av EØS-regler 
må nå all oksal syren som brukes i norske 
bifolk kjøpes på 
apotek. 

Norges Birøkter-
lag har aktivt 
bidratt til at man 
ikke lenger behøver 
resept fra veteri-
nær, men både 
Jan Ivar Svendsen 
og Lars Larsen i 
 Halden føler seg 
lagt fra sikre på 
at alle birøkterne 
gidder å «styre» 
med alt dette for å 
behandle. De vet 
om flere som tar 
sjansen på ikke å gjøre noe. 

– Det kan fort gå ut over andre med-
lemmer som driver birøkt i nærheten, sier 
 Larsen, for oksalsyren må gis i yngelfrie 
bifolk og til samme tid i et større område. 
 Biene besøker hverandre oftere enn vi 
 tidligere trodde, nemlig. 

Oksalsyredag
– Vi kjøper inn oksalsyre til alle, og ber folk 
melde inn hva de har behov for. Så blander 
vi ut preparatet for dem og inviterer til at de 
kan hente oksalsyreblandingen på en avtalt 
dato i november, sier Svendsen. 

Her deler de medlemmene i to grup-
per. De som kan behandlingen, får det 

Gratis oksalsyre til folket
I Halden får du gratis ferdigblandet oksalsyre med engangssprøyter og hansker.  
Laget gjør det for å sikre at alle behandler mot varroamidd samtidig, og på riktig 
måte. 

Illustrasjonsbilde.
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for å ta gode valg for fremtiden og gi en 
 anbefaling fra næringens side til Mattilsynet. 

På lyngtrekk
Birøkteren fikk Mattilsynets tillatelse til å 
flytte ca. 50 bifolk på lyngtrekk i Åmli. De 
står med minimum fire kilometer til nærmes-
te mulige bigård. Biene kommer fra tre helt 
smittefrie bigårder pluss fra en bigård hvor 
ett smittet bifolk ble med til Finland. 

Biene skal overvintre der. De skal stelles 
og prøvetas etter Mattilsynets retningslinjer. 

Viktig å lære mer
– Mattilsynet håndterer lovverket i denne 
saken, og de har vært positive til å gjøre 
justeringer i sine vedtak. NMBU ref. lab har 
tung bakgrunn for sine veterinærfaglige 
vurderinger og bidrar med sin kompetanse. 
Norges Birøkterlag er takknemlig for et godt 
profesjonelt tverrfaglig samarbeid, slik at vi 
kan lære mer om sykdommen, smittespred-
ning, bekjempelsesstrategien og dagens 
testmetode. Birøkteren har gitt innspill, bifolk 
og dokumentasjon.

Vi vil bidra til at norske birøktere kan 
baseredriften sin på fakta og ikke følelser, 
så langt det er mulig, sier generalsekretær 
Camilla Larsen i birøkterlaget.

Mer info på www.norbi.no. 

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR

Mattilsynet har utsatt saneringen av rundt 
50 bifolk fra Agder inntil videre. Birøkteren 
som nektet å drepe bier uten tegn på sykdom 
eller smitte, fikk tillatelse til å flytte ca. 50 
bifolk til lyngtrekk i Åmli hvor de skal over-
vintre minst fire kilometer fra andre bier.

Normalt ville Mattilsynet bedt om total 
 sanering i tråd med strategien siden 2011, 
men pga. kun svakt positive samleprøver 
valgte de å teste flere ganger. 

Nye prøver
I juni tok Mattilsynet derfor nye prøver av 
alle bifolkene. I tillegg til samleprøver, ble det 
tatt individuelle prøver fra alle bifolkene. 

Samleprøvene var negative, men da 
NMBU referanse-lab analyserte enkeltprøve-
ne, fant de DNA-spor i åtte bifolk. De hadde 
stått i fem av birøkterens bigårder.

Vil vite mer
Norges Birøkterlag vil forske på de smittede 
bifolkene, for å finne ut om det er samme 
«stamme» av åpen yngelråte som tidligere, 
og hvordan den utvikler seg i bifolkene. 

Mattilsynets ga tillatelse til å kjøre fem 
bifolk til et isolert område i Finland hvor en 
birøkter og en veterinær skal stelle dem 
uten behandling. De øvrige smittede bifolke-
ne ble drept av birøkteren selv.

Målet er økt og oppdatert kunnskap om 
den norske stammen av bakteriesykdommen, 

Smittede bifolk fra Agder 
til Finland for forskning

Norges Birøkterlag har overtatt fem bifolk fra Agder som inneholder DNA fra 
 bakteriesykdommen åpen yngelråte. Det skal forskes på biene uten fare for videre 
smitte. Hensikten er å skaffe fakta for gode beslutninger fremover. 
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samleprøver alltid gir en viss grad av for-
tynningseffekt hvis det er få smittede bifolk 
i bigården samleprøven kommer fra. Som 
beskrevet i uttaksprotokollen, er det er viktig, 
og helt nødvendig, at voksnedfallet fra ulike 
bifolk blandes godt før innsending av en del 
av dette materialet. Det har kommet opplys-
ninger om at representantene fra Mattilsynet 
som tok ut de nye prøvene hos Birkeland, 
ikke blandet prøvematerialet før innsending 
til veterinærhøgskolen. Det kan igjen forklare 
at voksnedfall fra et mindretall bifolk med 
smitte ikke ble jevnt fordelt i samleprøven. 
Det var en mindre del av denne prøven som 

Her er Sørums egen vurdering av situasjo-
nen hos Kurt Birkeland. 

«I sommer fant vi DNA fra åpen yngelråte, 
Melissococcus plutonius i åtte bifolk. Voksned-
fall fra flere av disse bifolkene hadde relativt 
høye konsentrasjoner av bakterie-DNA. 
Det indikerer at bifolkene har vært smittet 
en stund selv om de ennå ikke viste tegn 
til sykdom på prøvetakingstidspunktet. De 
hadde stått i fem ulike bigårder, og Birkeland 
påpeker at andre bifolk som sto ti centimeter 
unna ikke var smittet. 

Fra referanselaboratoriet ved veterinær-
høgskolen understrekes det at analyse av 

Utsatt sanering kan øke 
smittefaren tusen ganger

Professor Henning Sørum og hans team ved NMBU Veterinærhøgskolen har fulgt 
situasjonen i Agder helt tett siden det fatale angrepet av åpen yngelråte ble oppdaget 
for snart ti år siden.

En saneringsstrategi kun basert på funn av syke larver, vil gjøre at man i praksis alltid er i etterkant 
av smittespredningen.
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ble analysert ved veterinærhøgskolen. Ana-
lyse av enkeltprøver fra hvert av bifolkene 
i stedet for en samleprøve vil gi et sikrere 
svar på hvilke bifolk som faktisk er smittet 
av bakterien som forårsaker åpen yngelråte. 
Ideelt sett burde man benytte prøver fra 
enkeltbifolk fremfor samleprøver. Imidlertid 
vil det kreve svært mye større analyseres-
surser, og gi 10 til 25 ganger høyere total-
kostnader for analysene. Samleprøver har 
vært benyttet for å gi best mulig sikkerhet i 
prøvesvarene i forhold til totalkostnadene. 

Erfaringen er at DNA fra M. plutonius ikke 
finnes i norske bigårder utenfor det opprin-
nelige utbruddsområdet for åpen yngelråte 
i 2010. 

De siste syv til åtte årene er slikt DNA 
kun funnet i bigårder der det har vært funn 
av åpen yngelråte i 2010 og 2011. Stort sett 
har det kun vært funn av M. plutonius-DNA 
fra en eller to bigårder årlig, og da tilknyt-
tet fasiliteter og utstyr, inklusive kjøretøy, 
benyttet i bigårder som har vært oppstartet 
ett til flere år etter sanering. I ett tilfelle er 
det sterk grunn til å tro at nyinnkjøpte bifolk 
fra en smittefri bigård ble smittet i løpet av 
få dager av bil og utstyr som hadde vært 
benyttet i en smittet bigård før sanering et 
par år tidligere. 

Det er all erfaring fra ti års prøvetaking 
etter at utbruddet av åpen yngelråte ble 
oppdaget på Sørlandet som gjør at funn av 
voksnedfall fra aktive bifolk med M. plutoni-
us-DNA må tillegges stor vekt. Den følsom-
me PCR-metoden vi benytter, gjør det mulig 
å påvise bakterien før sykdom oppstår. Dette 
forklarer hvorfor nabobifolk til de smittede 
ennå kan ha ingen, eller så lite smitte at det 
ikke oppdages. Ved å fjerne smittede bifolk 
før de blir syke reduseres smittepresset 
så mye at det teoretisk er praktisk mulig å 

gjennomføre et program som totalt fjerner 
M. plutonius fra utbruddsområdet. 

Utsettelse av bifolksanering til de har blitt 
klinisk syke vil gi en lengre periode der syke 
bifolk sprer smitte til nabobifolk og nabobi-
gårder, kanskje mer enn tusen ganger så 
effektivt enn bifolk som er smittet, men som 
ennå ikke har utviklet sykdom. 

En saneringsstrategi kun basert på funn 
av syke larver, vil gjøre at man i praksis 
alltid er i etterkant av smittespredningen, slik 
man har erfart i andre land som for eksem-
pel Storbritannia. 

Funnene av M. plutonius-DNA fra i 
 bifolkene i de ulike bigårdene hos Kurt 
 Birkeland indikerer at det er en aktiv utvik-
ling av smittespredning mellom bigårdene 
og de ulike bifolkene på hver bigårdsplass, 
men at det likevel ble oppdaget så tidlig at 
sykdom ikke kan observeres. 

Disse funnene hos en så stor birøkter 
som arbeider både profesjonelt og svært 
systematisk gjør det særlig lærerikt å få 
mulighet til å følge utviklingen for forskning 
og læring. som MT har innvilget etter søk-
nad fra NB. Opplegget, som Mattilsynet har 
innvilget etter søknad fra Norges Birøkterlag, 
kan gi en rekke bekreftelser på om det er 
slik Mattilsynet tror om smittespredningen, 
og om det overvåkingsprogrammet som til 
nå har vært praktisert er optimalt, eller om 
birøkter Kurt Birkeland har rett i sin skepsis 
til utbruddshåndteringen. 

Samarbeidet mellom Norges Birøkterlag, 
Kurt Birkeland og Mattilsynet gir nå mulig-
heter for viktige avklaringer. Det er også 
betryggende at det er tatt god høyde for at 
sykdom ikke kan spres videre fra bifolkene 
som er med i forsøksopplegget.

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR
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Honningcentralen håper på å få inn spesielt 
mye lynghonning i år, men forventer også 
at medlemmene leverer bra med sommer-
honning og økologisk bringebærhonning, 
og det ser ut til å kan bli et godt år. Vi ber 
medlemmene være spesielt oppmerksom på 
vannprosenten i år, da intenst sommertrekk i 
år gjerne bidrar til en våtere honning.

Vi skal selge enda mye mer norsk 
honning fremover, og har lagt til rette for 
gode priser hos våre medlemmer også 
i år. Dersom situa sjonen oppstår ved at 
svært mye  honning blir levert fra mange 
medlemmer denne sesongen, så ble det 
i februar  informert om at må vi ta i bruk 
alternativ utbetalingsmodell. Alternativet 
var å sette prisene ned. Alle medlemmer i 
 Honningcentralen har i august fått tilsendt 
oversikt over sin status dersom alternativ 
oppgjørsmodell tas i bruk. Har du noe på 
hjertet, så er det bare å ta kontakt med oss. 

I forrige utgave av Birøkteren lyser vi 
ut på nytt stillingen som ny forhandler i 
Østfold. På grunn av covid 19 situasjonen, 
fikk vi ikke på plass en ny flink forhandler 
før sesongen startet. Oppfordrer derfor også 
tidligere kandidater til å søke på nytt. 

Gå gjerne inn på vår nye netthandel 
som forhåpentlig er på plass i september. 
For håpentligvis skal det nå bli lettere å 
navigere, både for nybegynnere og erfarne 
birøktere. Vi ønsker også å få mer faglig 
innhold og veiledninger, og det er fritt frem 
for alle å komme med ideer for nye varer i 
egen forslagskasse. Minner samtidig på, at 
dersom man har behov for en faglig råd-
givning i tilknytning til kjøpet, så reis gjerne 
ut til en av våre flinke forhandlere og gjør 
kjøpet ditt der.

F E M  M I N U T T E R  M E D  H C

Anniken Bjørnå, Daglig Leder, HC

Se mer informasjon på: www.honning.no. 
Telefon sentralbord HC: 63 94 20 60. 
Epost: post@honningcentralen.no

A N N O N S E

Honningcentralen søker nå om midler i 
Forskningsrådet for å kunne gjøre en opp-
start av forskning på Lynghonning. Hvis alt 
klaffer, starter vi med vårt første store FoU 
prosjekt på Lynghonning og dens egen-
skaper i løpet av 2021. Ta gjerne kontakt 
dersom du har tanker og ideer om dette.

Smelting i Grimstad må dessverre 
avvikles. Det er informert om dette til våre 
medlemmer på mail og satt opp oppslag 
på butikkene. Årsaken til beslutningen, er 
smitterisiko i våre lokaler som gjør at dette 
kan få store ringvirkninger ved et potensielt 
utbrudd. Honningcentralen har til gjengjeld 
ut året et godt tilbud på smeltere. Retur-
ordningen av øvrig voks fortsetter som 
tidligere.

For øvrig kan vi melde om at majoriteten 
av våre medlemmer nå har registrert seg i 
KSL systemet, og det er en skikkelig klapp 
på skuldra til våre medlemmer. Kvalitet i 
Honningcentralen står i høysetet, og nå 
kan vi fortsatt bruke Nyt Norge logoen på 
våre produkter som øvrige leverandører i 
landbruket. 

Denne gang avslutter  Honningcentralen 
med å informere om at samvirket er 
 belønnet med to gullmedaljer i London 
International Honey Awards 2020. Det er 
vi meget stolte av på vegne av våre med-
lemmer, og det kommer forhåpentligvis godt 
med på veien videre!

Med vennlig hilsen 
Anniken Bjørnå



Stort utvalg av emballasje
Se utvalget på https://nettbutikk.honning.no

Dyrskuevegen 20, 2040 Kløfta Tlf: 63 94 20 60
Reddalsveien 50, 4886 Grimstad Tlf: 37 04 19 28
E-post: post@honningcentralen.no

Ved at du som andelseier handler i Honningcentralen støtter du også opp om egen bedrift.
Vi bruker overskuddet til å sikre gode produsentpriser for honning.

Art 5141

HC fôrkar
13 ltr.

232,-

213,-

Art 5141

Jackon fôrkar
13 ltr.

Art 2525

Oksalsprøyte
med beholder

Art 5001

Bifôr 16 kg spann

550,-

266,-
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Spissil
til 50 ltr plast 
honningbeholder

Dobbeltsil

390,-

302,- 279,-
Fin krGrov kr 
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ut at vepsen tar seg noen rekognoserings-
runder hver morgen. Kanskje er dette en 
del av evolusjonen fordi mange vepsearter 
har bol i bakken. Der kan det skje større 
forandringer enn med bienes naturlige 
hjemmeadresse i hule trær. Den australske 
forskningen foregikk ved hjelp av høyhastig-
hetskameraer og resultatene skal brukes til å 
få ubemannede fly til også å kunne navigere 
etter et «mentalt» kart. 

(Kilde: TV2.no).

tar det tid å bygge opp vepsebestanden i 
bolene. Men denne forklaringen er ikke den 
eneste. Veps er et rovdyr. Den jakter på 
kjøtt. Mange har sett på vepser som tygger 
små biter av biffen for å frakte dem med 
seg. Voksne veps fordøyer ikke kjøttet. Det 
er mat til vepsenes larver. Som betaling 
for at de voksne vepsearbeiderne bringer 
protein rikt kjøtt hjem, skiller larvene ut et 
sekret som de voksne bruker som mat. 
Sekretet består av karbohydrater, og ligner 
derfor på «sukkertøy». 
På ettersommeren slutter vepsedronningene 
å legge egg. Det blir ikke flere larver å fôre 
og heller ingen karbohydrater i betaling. 
Derfor begynner de voksne vepsene sin 
intense jakt på alt fra øl, frukt, saft, brus og 
annet søtt som står tilgjengelig til.
Tenk så fantastisk natur vi har rundt oss 
hele tiden!

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR

Alle birøktere har lagt merke til at når biene 
flyr ut av kuben for første gang, så sirkler de 
rundt åpningen i større og større buer.

Dette for å memorere hvordan terrenget 
ser ut og lage seg et mentalt kart som de 
husker videre i livet. 

Australske forskere har studert det 
 samme når det gjelder veps. Også de er av-
hengig av å finne tilbake til bolet med maten 
de har kjempet seg til. Ifølge australierne, er 
det en forskjell på veps og bier. Mens biene 
husker det mentale kartet, har de funnet 

Har du tenkt over hvorfor vepsene er mer 
nærgående når sommeren er på hell? Jo, 
en av forklaringene ligger selvsagt i at 
vepsedronningen overvintrer selv og derfor 

Navigerer etter et mentalt 
kart

Derfor plager vepsene folk på 
 ettersommeren

Illustrasjonsbilde.
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der øvre grense er 25 kg, eller omvendt, 
så sendes søknaden til det lokallaget der 
kubene står. Dette gjøres elektronisk. Ta 
kontakt med Norges Birøkterlags sekretariat 
for hjelp.

Tilskuddsordningen for sukkeravgift til 
birøktere er basert på tillit. De som har brukt 
invertert ferdigfôr, slik som «Api Invert» 
produsert i Tyskland eller «Bifôr» fra Sveri-
ge kan ikke søke om tilskudd til dette sukke-
ret. Dette sukkeret er ikke avgiftsbelagt. 

For å få utbetalingen må søkers konto-
nummer oppgis. (Kontonummer som står på 
andre navn enn søkerens, må ikke brukes.) 

Det trekkes et administrasjonsgebyr på  
kr 40,00 pr søknad til utgiftsdekning. 

Etter at søknadene er behandlet blir de 
oversendt Skatteetaten som overfører det 
samlede tilskuddsbeløp til Norges Birøkter-
lag for utbetaling. Denne overføringen pleier 
å skje i månedsskiftet januar/februar neste 
år. 

Det følger ingen kvittering med 
 utbetalingen, så hvis du trenger et bilag,  
må du ta vare på søknaden. 

Lokallagene skal fortsatt godkjenne 
 sukkersøknadene. Informasjon blir sendt 
leder i lagene.

OLE AUTEN, ORGANISASJONSMEDARBEIDER

Veiledning for hvordan du søker om refusjon 
av sukkeravgiften finner du på www.norbi.
no. 

Velg «Min side», og logg deg inn på vanlig 
måte. Velg «Sukkeravgift refusjon»

Tilskuddet for sukkeravgiften gjelder alle 
birøktere med mer enn fem innvintrede bi-
folk (seks bifolk eller flere). Lokallaget plikter 
også å attestere søknader fra birøktere som 
ikke er medlemmer. Tilskuddet regnes ut 
på grunnlag av satsen for sukkeravgift pr 1. 
september, antall innvintrede bifolk (to- eller 
tre-dronningkuber regnes som ett bifolk) 
og antall kilo forbruk av sukker. Tilskuddet i 
2020 er på kr 8,20 pr kilo. Tilskuddet ytes 
selvsagt bare for de kvanta sukker som 
virkelig er brukt, men med en øvre  grense 
på 25 kg pr bikuber i Agder, Rogaland, 
 Vestland, Møre og Romsdal, Nordland, Troms 
og Finnmark. 

For bifolk i de andre fylkene er øvre 
 sukkergrense 20 kg. Oppgi det virkelige 
forbruk av sukker til bifôr, enten det er mer 
eller mindre enn de oppgitte kvanta

Den enkelte søker legger inn de 
 nødvendige opplysningene på «Min side» 
under Norges Birøkterlag hjemmeside innen 
15. oktober Søknader som kommer inn etter 
dette kan dessverre ikke behandles.

Dersom søkeren er bosatt i den del av 
landet der grensen er 20 kg, og har bier 

Søknaden om tilskudd til sukkeravgiften gjøres på nett før 15. oktober. Det er ikke 
lenger mulig å søke på papir. 

Kun elektronisk 
 sukkeravgiftssøknad i år

Søk innen 15. oktober hvis du fôrer med sukker. Illustrasjonsfoto.



Returadresse:
Norges Birøkterlag
Dyrskuevegen 20
2040 Kløfta

KVALITETSSIKRET
for bier, bieprodukter 
og forbrukere

2 BRUKSMETODER

OPTIMAL KONSENTRASJON
for maksimal effekt (>96%)
og utmerket toleranse

BEHANDLINGSMETODE:
Vinter (lite eller ikke yngel)
Vår (svermer og skaksvermer)
Sommer (blokkert egglegging

Drypping

Tilliten til en godkjent behandling

Chemicals Laif S.p.A. - Italy - Tel. +39 049 626281 - Fax +39 049 628501 - info@chemicalslaif.it - www.chemicalslaif.it
Alveis by Chemicals Laif s.p.a.

Fordamping
350g pose
for 100 bifolk*175g pose

for 50 bifolk*

35g pose
for 10 bifolk*

*Forutsatt drypping av 10 rammer med bier

DET GODKJENTE OKSALSYREPRODUKTET MOT VARROA


