
BIRØKTEREN Å
R

G
A

N
G

 1
36

GEITHAMS
Ikke så farlig likevel?

VOKSKUNST
Helt nye skulpturer

ÅPEN YNGELRÅTE
NBs tanker til nå

S I D E  1 4 - 1 5 S I D E  6 - 7 S I D E  2 4 - 2 6

8-2020
Fagtidsskrift for



Seniorrådgiver, Dr. Scient i biologi
 BJØRN DAHLE

bjorn.dahle@norbi.no
Tlf: 947 83 374

Prosjektleder/Dr. Scient biologi
LUIS CADAHÍA-LORENZO

luis.cadahia-lorenzo@norbi.no
Tlf: 948 77 045

Organisasjonsmedarbeider
OLE AUTEN

ole.auten@norbi.no 
Tlf: 922 27 015

Generalsekretær
Veterinær, ECSAS, GPCert(SAGS), BMS

CAMILLA LARSEN
camilla.larsen@norbi.no

Tlf: 902 25 699

Kontorsekretær 
ÅSE WETHAL HOLEN

post@norbi.no. Tlf: 63 94 20 80 
(9-11.30 man-tor)

BIRØKTEREN
Nr 8 - 2020. 136. årgang

ISSN 0800-2002

Utgitt av

Dette måtte eg endeleg få greie på, sidan eg gjekk til informasjonsmøtet til 
Bergenske Birøkterlag våren 2008: Kven er desse tilslørte skapningane i 
kvite dressar som virrar rundt rare stablar av kasser, og med ein rykande 
blekkboks i handa? Kva balar dei med? 

Eg hadde glimtvis observert dei i skogbryn attmed åkrar og frukthagar. 
Forklaringa var so fascinerande at eg straks tinga mine fyrste to biefolk, 
som frå sin skjerma stad i byhagen skaffa meg 90 kilo honning frå parktre, 
hagar, kulturmark og lynghei. Alt hadde klaffa. Eg trudde i mi lukke at bie-
kuba var eit doseringsapparat eg berre kunne tappe frå. Neste sesong kom 
eg ned på jorda att, og laut gå den lange læringsvegen som ingen ende 
har. Etter 12 år, veit eg kven dei kvitkledde er; eit stolt fellesskap av folk, 
øvde i praktisk arbeid, husdyrstell, mathandtering, salg og marknadsføring. 

Nokre i spektakulær driftsform; bybier med firmaavtalar, mediadek-
ning, informasjonsforedrag, marknadssal og merksemd, fryd og fagna frå 
 heiande publikum. 

Andre i trufast tradisjonell drift med vekt på volum og påliteleg leve-
ranse til det foredlande, distribuerande og utstyrsleverande samvirket, 
Honningcentralen. 

Felles har vi: Drivkrafta, skapt av undring over uforklarlege  mysterium 
i skaparverket. Trivselen ved å avle, røkte og hauste frå ei utømmeleg 
 kjelde. Frustrasjonen når noko gjeng gale, med kjensla av å ville gje 
opp. Gleda ved å lyfte lubne, vokstrekte honningtavler opp i sola,  medan 
 gåvmilde bier liksom kviskrar: «desse er til deg, dei har vi forma på  mystisk 
vis». Ei privilegert kjensle av høgtid melder seg straks  røktardressen 
er komen på, kostymet til den «sceneforestillinga" som atter vil avsløre 
 naturens underlege drama.

Dette stolte yrkesfellesskapet får no auka merksemd og status, 
straks folk kloden rundt merkar fylgjene av dramatiske klimaskifte, og ei 
 veks ande, medviten kundegruppe verdset dei høgverdige og helsesame 
honningprodukta våre. Eg er kry av å kunne by fram denne vara, og eg vil 
fortelje folk kvifor den skal verdsetjast so høgt. 

   Bjarte Tennfjord, styremedlem
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Men likevel sier hun at de har tenkt på effekten 
for hele birøktnæringen. 

– Honningcentralen er et entusiast-merke. 
Du blir ikke birøkter fordi du skal bli rik, men 
fordi du lever og ånder for håndverket. 

Alt handler om naturen, biene og  honningen. 
Betraktningen om at Honningcentralen, med 
sine små og store birøktere og milliarder av 
bier, er Norges største arbeidsplass, ga oss 
mulighet til å snakke om naturlighet, birøkt, 
håndverk, kvalitet og de konkrete produktene 
på en litt annerledes, men likevel relvant måte, 
sier tramet i reklamebyrået Atyp som jobber 
med Honningcentralen til nettstedet kampanje.
no 

Se filmene her: https://kampanje.com/
reklame/2020/09/atyp-skaper-ny-buzz-for-
honningcentralen/

– Med disse filmene ønsker vi å vise frem 
birøkternes stolthet over bienes jobb 
og produktet sitt, forteller daglig leder i 
 Honningcentralen, Anniken Bjørnå. 

I merkevarebyggingen deler man gjerne 
inn befolkningen i målgrupper, og de enkle 
reklamefilmene skal være en lavterskel 
inn til å gi ekstra kunnskap om honning til 
forbrukere som kanskje er skeptiske til bruk 
av sukker og industriell mat, og som setter 
pris på rene råvarer, og som gleder seg over 
kortreiste og ærlige produkter. Det er faktisk 
en del som ikke tenker så mye om bienes 
 bidrag og vår norske honning. Derfor skild-
rer filmene noe av birøkternes entusiasme 
på en lun måte uten å trenge seg på.

– De skal vises i ulike TV-sammenhenger, 
men også brukes aktivt i sosiale medier hvor 
vi inspirerer med gode ideer med honning for 
alle i hverdagen. Vi 
har et lavt budsjett 
i film- og TV-sam-
menheng, og jeg 
kan si at vi har ut-
videt markedsbud-
sjettet vårt med en 
million kroner for å 
få til dette, forteller 
Bjørnå. Det skal 
være en naturlig 
linje fra natur via 
bier og honning 
til merkevaren 
Honningcentralen. 
Etter hvert kom-
mer produktene 
våre mer i fokus. 

TV-debut etter 93 år
Honningcentralen presenterer nå syv kreative og enkle filmbudskap som skal løfte honning 
inn i kjøkkenet til miljøbevisste og ressurssterke mennesker. Markedsbudsjettet er økt med 
en million for økt fart på salget av norsk honning. 

S I D E N  S I S T     



tørker ut honningen bedre, unge dronninger 
og sammenslåing av svake bifolk påvirker 

 honningkvaliteten.
Vannprosenten 

dikterer når vi 
skal slynge og et 
refraktometer er 
et absolutt must. 
Selv pleier jeg å 
sortere alle tavler 
nøye før tørking 
og slyng ing. Tavler 
med rester av 
sukker lake  fjernes, 
det gjør også alle 
tavler hvor det er 
tegn på  gjæring. 
Gjærtavler går 
konsekvent til 
omsmelting siden 
gjærsoppens 
 sporer ligger igjen 
i tavla og vil starte 
prosessen på nytt 
når nektar med 
høy vannprosent 
tilføres. Har du 
mange gjærtavler 
kan disse slynges 

til sist og honningen brukes i bakverk og 
brygging. 

Honning er ikke vegansk og det hender 
det er døde bier og yngelrester på tavlene. 

Slitte plastbøtter og dunker med riper er 
fyfy - disse må byttes ut. Man kan  forlenge 
levetiden på 
 utstyret ved riktig 
bruk. Bruker du 
plast må du se 
etter glass/gaffel 
symbolet.  Dette 
er plast som 
er beregnet for 
næringsmidler. 
Hos oss er det 
rustfritt utstyr 
som gjelder. Vi 
syns det har bedre 
holdbarhet og er 
lettere å rengjøre. 
Utstyret i bigården 
er også viktig, det 
gjelder også det du 
har med deg: Ren 
dress og hansker 
og ei ren skrape.

Det er i bikuben 
alt begynner. Legg 
grunnlaget for god 
hygiene allerede 
ved innvintring. 
Tenk hygiene i fôrkaret og i sukkerlaken. Ikke 
bruk gamle bøtter eller kanner med gjærede 
rester i. Hyppig voksbytte er viktig. Husk 
at sterke bifolk holder kuben friskere og 

Honningbehandling og 
honningkvalitet

Både mikrobiologen og KSL-revisoren og birøkteren i meg mener en del  generelle 
hygieneråd må til for å sikre kvalitet. Renhold på slyngerommet er viktig, 
 materialkvalitet og slitasje på utstyret likeså.

Hans Are – my partner in crime med en av årets 
gromtavler. Foto: Anja Laupstad Vatland
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entusiasme og fagkunnskap og mye mer 
påvirker. Min oppfordring er å tenke på 
helheten. Det hjelper lite at du har  Norges 
beste honning dersom du selger den i 
gamle syltetøyglass med gjenbrukte lokk. Da 
 drukner kvaliteten i innpakningen. 

respekten for miljøet i sin virksomhet 
eller gjerning, eller som på annet vis har 
gjort en ekstrordinær innsats for miljø-
et. Vinneren av 350 000 danske kroner 
offentliggjøres 27. oktober. 

Her er de nominerte:
Dag O. Hessen, Norge
Borea Adventures, Island
Jens-Keld Jensen, Færøyene
YLE for kampanjen «Rädda pollineraren», 
Finland
Lystbækgaard, Danmark
Sammenslutningen av de økologiske land-
bruksorganisasjonene i Norden, Sverige
Torbjörn Eckerman, Åland.

Dette må bort før skrelling og løsning. Når 
honningen så er slynget og silt, står man 
ved et veiskille: De som leverer til HC kan 
nå skipe honningen sin ut, vel vitende om 
at Honningcentralen får et kvalitetsråstoff 
til sine produkter. Tapper du honning for 
 direktesalg, har du de beste forutsetnin-
ger et godt produkt. Nå kan du svinge 
trylle staven, eh rørestaven, og trylle fram 
fantastisk honning. Poding, røring, modning, 
tapping – her finnes det mange metoder og 
det er nettopp det som er så spennende: 
Honning kan komme i så mange varianter, 
og vi bør prøve å ta vare på det fantastiske 
råstoffet på best mulig måte! 

Selv om jeg har til gode å smake skikkelig 
dårlig norsk honning, har jeg smakt mye 
rar honning: flytende, hard, kornete, «tørr» 
sandete, med vinger, og rusk etter dårlig 
siling, sukkerforfalsking osv. Selv foretrekker 
jeg honningen kremet og silkeglatt, men 
honning kvalitet er så mye mer enn dette. 
Forbrukernes oppfatning påvirkes av mer 
enn bare smak og konsistens. Emballasje, 
pakningsstørrelse, etiketter, birøkterens 

Torbjörn Eckerman er eneste nærings-
birøkter på Åland. Han har et aktivt 
forhold for å holde biene sine frie for 
varroamidd, og selger også bier til andre 
områder. Blant annet er samtlige av 
Islands 300 bifolk levert av Ålandbirøk-
teren. 

Eckermans bier pollinerer både den 
kommersielle epleproduksjonen på Åland 
og ikke minst den ville floraen, som gir 
grunnlag for både mennesker og dyr. 

Nordisk råds miljøpris ble først utdelt 
i 1995 og temaet i år er biodiversitet. 
Miljøprisen gis til en nordisk organisa-
sjon, virksomhet eller person som på en 
forbilledlig måte har greid å integrere 

Birøkter nominert til Nordisk 
råds miljøpris 2020

Foto: Hege Vatland Hvidsten.
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at voksen spiller en større rolle i bifolket 
enn hva vi mennesker aner. Resonans, for 
eksempel. 

Melland ønsket å undersøke bienes evne 
til å bygge voks i en tredimensjonal form. 

Hode i kuben
Hun lagde en byste av seg selv i bivoks. Den 
var hul og ble plassert inne i en tom kasse 
hvor biene fikk tilgang. Hensikten var å teste 
hvordan biene tok bysten i bruk. 

Det viste seg vanskeligere enn antatt, for 
veien fra at biene ikke bruker plassen til total 
kollaps er meget kort. 

– Jeg måtte innse at jeg ikke fikk det til 
med en gang, forteller hun tankefullt. Biene 
er selvsagt ikke bevisste på at de lager 

Maja Lundes verdenskjente bok «Bienes 
 historie» er satt opp som musikal på Det 
norske teateret i Oslo i høst. I foajeen 
 henger tre skulpturer med samme tema, 
nemlig bier, mennesker og natur. De er 
lagd av birøkter og smykkekunstner  Nanna 
 Melland. Hun begynte med bier i 2013 
etter å ha blitt introdusert for Ragna Ribe 
 Jørgensen i ByBi året før. 

Mer kunst enn honning
– Det som fasinerte meg aller mest er 
hvordan biene bygger voksen sin, forteller 
hun. Ut fra biekroppene dukker det frem 
voks skjell som blir til byggverk som vi 
 mennesker dypest sett bare kan beundre. 
Stadig dukker det opp ny kunnskap om 

Birøkter og smykkekunstner Nanna Melland stiller nå ut helt ny kunst som hun og 
biene har lagd av bivoks. 

Bier på 
teateret
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kunst, men de skal leve sine liv uten å ta 
skade. Hun er veldig opptatt av det. 

Etter først å ha lært basisbirøkt, har hun 
nå utviklet bystekunsten i fire  sesonger. 
Frem til 30. november stiller hun ut tre 
av arbeidene på Det norske teateret. 
 «Madonna», «Fallen engel» og «Skrik» 
tiltrekker seg stor oppmerksomhet tross 
koronaavstand og mye restriksjoner. Folk 
kan fritt se dem i teaterets åpningstid uten å 
kjøpe billett.

Mye jobb
Selv om det er biene som tar bystene av sitt 
eget materiale, bivoks, i bruk, så er det mye 
jobb for Melland. I perioder må hun daglig 
inn og passe på at prosessene går greit. 

– Jeg vet jo aldri hvor biene fører 
skulptur ene, men det er ingen lett jobb 
 verken for dem eller meg, innrømmer 
hun. På akkurat riktig tidspunkt må hun få 
 skulpturen ut, og biene over i andre kasser. 
Hun forteller at en gang klarte hun ikke å 
finne dronningen i en av bystene. Til slutt 

måtte hun ta beslutningen om å gå mer 
drastisk til verks. Med tungt hjerte løftet hun 
av kassen, men der gikk dronningen pent og 
pyntelig og klar til å bli flyttet. Nesten som 
hun forsto hva som ventet hvis hun fortsatt 
gjemte seg. 

Nanna Melland sier at hun kan  selge 
skulpturene, men at hun ikke vet hva 
 kjøperne mener de er verd. Målet hennes 
er å gi en opplevelse og å sette i gang en 
tankeprosess i betrakterens eget hode. For 
eksempel om at biene og menneskene er en 
del av naturen, og at vi er helt avhengige av 
den. Naturen og biene derimot kan fint klare 
seg uten oss.

Aldri før har noen lagd slik kunst, og 
Melland kommer til å arbeide videre med 
prosjektet. Kanskje får publikum se levende 
bier i skulpturene fremover. De inviteres 
altså med i selve prosessen.  

Se gjerne mer på www.nannamelland.
com.

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR

Ta turen innom Det norske teateret i Oslo, og kanskje ditt eget hode. Smykkekunstner Nanna Melland 
inviterer til noe helt nytt.
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Langstrothrammer på eget bunnbrett, fôrkar 
og tak. 

– Jeg overvintrer innendørs og setter 
bifolkene ut rundt 15. april, forteller han. Når 

Vegard Mømb gikk kurs i Arudmetoden hos 
Tore Valen i Telemark. Derfor kjører han 
nå et helt spesielt opplegg med å over-
vintre bifolkene på vertikaldelte halvkasser. 
Det er bokser med plass til fire fullformat 

å få ned prisen både på utstyret og  frakten. 
Det blir færre ledd og varene kommer 
 direkte hjem i gården. Bare å slippe å hente 
det på Kløfta eller andre steder sparer en 
del tid. 

Rammer
Vegard Mømb bruker helformat Langstroth 
trerammer i yngelrommene og tre-
kvart-Langstroth plastrammer i skatte-
kassene. 

Trerammer i yngelrommet gjør at jeg kan 
smelte og koke tavlene når de skal byttes. 
En Langstroth-ramme er 1,1 ganger plassen 
på trerammen i norsk mål. Han må skjære 
en del av byggevoksplatene for å få dem til 
å passe. 

Tre kvart plastrammer i skattekassene gir 
en lettere kasse å bære, pluss store  fordeler 
ved å kunne slynge hardere og å høste 
lynghonning uten bruk av mørke tavler fra 
yngelrommene. 

– Jeg sparer mye tid på å slippe å tre tråd, 
og så er jeg selvforsynt med voks selv om 
jeg ikke skreller, sier han. 

Vegard bruker nettet aktivt. - Der finnes 
utrolig mange gode tips og ideer, påstår han.

Da lærer og næringsbirøkter Vegard Mømb 
i Øvre Rendal gikk på elitekurs i birøkt i 
2017 staket han ut en kurs for birøkten sin 
basert på en forretningsplan. Han  besøkte 
også store næringsbirøktere som viste en 
driftsform basert på det internasjonale 
 kubesystemet Langstroth.

Flere fortalte at hvis de skulle begynne på 
nytt, ville de valgt Langstroth. 

– Skal jeg fortsette å bruke utstyr som jeg 
bare er halv fornøyd med når jeg skal bygge 
meg opp, spør han. 

For Mømb hadde også kjøpt mye utstyr i 
norsk mål, men var ikke helt fornøyd. 

– Noen ganger måtte jeg bruke skruer for 
å før  utstyret kunne brukes, og ofte slo det 
meg at dette ikke var skredder søm på noen 
måte, sier han. 

Til nå har praktisk talt alle birøktere i 
Norge vært enige om å bruke ett format 
på alt utstyret. Det gir klare fordeler ved 
at man kan omsette brukt utstyr og utvikle 
 produkter utfra én standard. 

Ulempen er at Norge er for lite til å drive 
produktutvikling, og at utstyret må spesial-
produseres for oss, noe som driver prisene 
opp. 

– Jeg kjøper utstyret i  Finland, sier Mømb, 
og jeg passer på å bestille mye samtidig for 

Byttet til Langstroth etter 
elitekurs

En spesiell todronningdrift

Næringsbirøkter Vegard Mømb bruker ikke norske kuber. Det finnes flere grunner til 
det.
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bifolket må ha mer plass, setter han en ny 
kasse med fire rammer oppå. 

For at biene umiddelbart skal gå opp, 
 flytter han en yngeltavle opp og plasserer 
den ytterst mot veggen. 

– Biene går jo opp langs veggen, så det er 
en fordel, sier han. Når også denne kassen 
begynner å bli full (altså når bifolket har åtte 
tavler), kan han enkelt lage en avlegger. Da 
setter han toppkassen til side og plasserer 
en tredje kasse med fire byggevokstavler 
mellom de to yngelkassene. Når den er 

utbygd og har yngel, flyttes 
denne vekk på egen plass. 

Når bifolkene fyller to 
kasser, settes to og to 
sammen med et dronning-
gitter oppå. Over der 
plasserer han trekvart 
Langstrothkasser som 
skattekasser. De inne-
holder ti  plasttavler. 
Slik bygger han oppover 
etter behov. Hele todron-
nings-bifolket stroppes 
sammen med et stramme-
bånd. 

– Metoden er veldig 
fleksibel, hevder han. Blir 
en dronning dronemor, 
kan han bytte henne ved å 
sette inn en ny boks. 

– Jeg forholder meg 
kun til kasser og ikke til 
enkelttavler og pakkvegger, 
sier han. Bare det sparer 
tid. Dessuten slipper han 
løse delevegger mellom 
bifolkene. Ved at disse 
halve kassene har eget tak, 
er det i praksis ingen fare 
for at dronningene kommer 
over i feil kasse ved stell.

Kassene har falser 
som gjør at de sitter godt 
sammen. De snus 180 
grader slik at flyåpningene 
kommer motsatt vei. Men 

bunnbrettene har ingen lufting under og det 
er ikke plass til diagnoseskuff uten at han 
løfter av yngelrommet før hver inspeksjon.

– For meg som næringsbirøkter med 
 dårlig tid har Langstroth blitt et system som 
gir mange muligheter til en god pris, sier 
han. 

Det er faktisk forskjell på å ha en hel 
verden som utvikler utstyr, enn å måtte 
forholde seg til et lite land. 

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR

Vertikale halvkasser er kanskje en nu idé for deg?
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soppsporer i honning uten at det settes i 
sammenheng med skadelige virkninger. 
Enkelte ganger er det vist mer sopp sporer 
enn pollen, og sporer fra inntil 40 ulike 
sopptyper.

I  fjor hørte jeg en sterk during fra et bjerke-
tre, forteller han. Det var fullt av bier som 
samlet ett eller annet fra de slitne bladene. 
Hjem til kuben brakte de et sterkt oransje 
pollen.

Ganske fort så han at bladene hadde et 
«belegg» av samme farge. Det har han sett 
både på selje, osp og altså bjerk. Det var 
rustsopp, tror han. Men spørsmålet er hvor-
for biene plukker opp denne stoffet?

Etter det jeg har lest er rustsoppen til og 
med giftig, biene kan bare ikke la være å 
samle, skriver Nikolas Pithan om saken til 
birøkter og gartner Alf Helge Søyland.

Det samme har jeg observert mange 
ganger. De kan samle sporer av seljerust 
i store mengder, sier planteekspert Geir 
Flatabø. Ifølge litteraturen samler biene støv 
av mange slag, også støv som ikke har noen 
næringsverdi for biene.

Seljerust, sykdom på selje forårsaket 
av rustsoppen Melampsora caprearum, 
men  enkelte kilder hevder at Salixslekten 
 muligens huser mellom ti og tyve arter 
rustsopp på den nordlige halvkule, forteller 
han.

Han nevner også at sotsoppsporer 
er svært vanlige i «skogshonning» fordi 
 sot sopp gjerne vokser på det bladlusene 
legger igjen. Man tror dette bidrar til aroma 
og i alle fall den mørke fargen.

Biene kan også samle «noe» fra sagflis-
hauger når det er lite pollen. Det kan være 
soppsporer av slekten Neurospora, med god 
proteinkvalitet på nivå med pollen. 

Både fra New Zealand og nordvest i 
Spania er det rapport om store mengder 

Trekker på rustsopp
Den erfarne næringsbirøkteren Viktor Støen på Hadeland har sett at biene enkelte år 
trekker på løvtrær til langt ut i oktober. 

Rustsopp.

Rustsopp
Sporer av rustsopp kan fungere som 
"pollen erstatning" ved mangelfull pollen-
tilgang. 

Bier samler rustsoppsporer av mange 
typer på mange planter.

Noen rustsopper utskiller søtt lokkestoff 
og flere rustsopper har UV-refleksjon 
av en type som bier ser som blomster. 
Bruker rustsoppen biene til å bli spredd?

Biene fordøyer rustsoppsporer. Disse 
har mindre protein enn blomsterpollen, 

Bier som får rustsoppsporer som pro-
teinkilde lever kortere enn de som bare 
får sukker,  og 20 dager kortere enn de 
som får pollen fra en god pollenkilde. Har 
rustsoppsporene derfor en gifteffekt på 
biene, eller det mer et tegn på mangel-
sykdom (proteinfattig)? 

De fleste eksemplene er fra kuber som 
hadde dominerende mengder «rust sopp-
bibrød» pga pollenmangel.

Geir Flatabø henviser til disse kildene:
http://beespoke.info/2015/10/20/

bee-trees-poplar-populus-spp/
http://scientificbeekeeping.com 

/fried-eggs-identified/ 

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR
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 7: Kjøp refraktometer og mål vann-
prosenten i honningen. Tørk den godt og 
riktig. Det må gjøres før slynging. 

8: Oppbevar tomme tavler tørt og kjølig. 
Unngå alle former for gjæring i resthonning 
og muggdannelse. Kast heller en ramme for 
mye (men smelt voksen først). Ingen mugg 
skal være i kontakt med honning. 

9: Få hjelp til å utforme etiketter og 
design, hvis du ikke er spesielt god til dette 
selv. Kjartan tapper all honningen på glass, 
ikke plast, men det er en smakssak, sier 
han. Høy pris krevet topp kvalitet og lekker 
presentasjon. 

10: Husk at du er en ambassadør for en 
hel næring. Har du dårlig kvalitet, vil det 
også gå ut over dine kollegaer. Folk skiller 
ofte ikke på hvem som er avsender, like mye 
som de dømmer «honning er honning». 

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR

Det selges utrolig mye honning på  markeder 
og torv, sier han. Det er stort sett god 
 reklame for norsk honning, men enkelte 
burde tenke litt over hvordan de  behandler 
honningen og ikke minst hvordan de 
 presenterer den. 

Her er Kjartans viktigste råd til deg som 
vil produsere mye honning og selge selv:

1: Kjøp elektroniske vekter og følg med på 
utviklingen i trekket.

2: Pass på hvor du setter biene. Bigårds-
plasseringen er avgjørende. Unngå tørre 
plasser og gå i terrenget. En god plass ett 
år, kan være dårlig de neste. Ha alternative 
plasser. 

3: Bytt til gode dronninger jevnlig. 
Hjemme paring er greit, men ha en rutine for 
bytte. 

(Selv kjøper han jomfruer og får dem 
paret i Apideakassetter i nærmiljøet. Der går 
de til innvintring).

4: Vær veldig forsiktig med drivfôring. Det 
må ikke kommer sukkerfôr i honningen. 

5: Dekk til kasser og tavler når du kjører 
bil. Åpne tavler/kasser på hengere og 
 pickuper er ikke bra. Støv og annet har ikke 
noe i honning å gjøre.

6: Høst alltid kun moden honning. Det 
betyr at det ikke er trekk og helst at biene 
har forseglet tavlene. 

Kjartans 10 beste råd til 
markedssalg

Kjartan Dahl vet hvordan en god honning ser ut og hva som skal til for å få den 
slik. Han har 300 bifolk selv og eier og driver det store honningfirmaet «Kjartans 
 Honning». 
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hele året. I hver bigård har han noen ekstra 
bifolk på vanlige krakker. Disse bruker han 
hvis noen av de åtte ikke er gode nok til å bli 
med på vandringen.

Forarbeidet går fort
Når Harald Preus Olsen skal vandre, 
trekker han kubene på rekkene sammen i 
lengde retningen og slår opp ytterdelen av 
l  abankene slik at totallengden reduseres. Så 
stropper han fast de åtte bifolkene hver for 
seg. Han beholder kubetakene på, for under 
dem har han spiler som gir lufting i forhold 
til temperaturen på vandretidspunktet. 

Harald Preus Olsen er en svært oppfinnsom 
næringsbirøkter i Farsund. I en årrekke har 
han brukt sine spesialkonstruerte rack som 
hver tar åtte bifolk, og som oppfyller flere 
avgjørende fordeler, blant annet en effektiv 
vandring selv om han arbeider alene. Hvert 
lass på pickupen tar tre rack. Ett på bilen og 
to på hengeren. 

Hele året
Se litt ekstra på bildet. De åtte bifolkene står 
på to rekker med fire på hver. Labankene av 
tre er hengslet ytterst, slik at bifolkene kan 
trekkes litt fra hverandre. De står på racket 

Forutsetningen for vandrebirøkt, er at utstyr og rutiner må være effektive.  
Harald Preus Olsen vandrer alene med 230 bifolk. Mye av suksessen ligger i hans 
egenproduserte rack som hver tar åtte bifolk. 

Vandrer alene med mobile 
rack

Harald Preus Olsen har et gjennomtenkt og velprøvd vandrerack som gjør at han kan vandre alene.
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Du må ha en henger som tåler lasten, sier 
Harald. Men med rack sparer du mange kilos 
løfting. 

Justerbar høyde
Det at han kan justere høyden på  bifolkene 
har også andre fordeler. Ved høstingen 
legger han på to 2x6 tommers labanker i 
midten som han går på.

Når han står på labankene, løfter han lett 
av skattekassene før han bærer dem ned 
trappetrinnene. 

Deretter bæres de rett inn på bilen. 

Alle beina kan selvsagt justeres individuelt 
til racket står helt i water. 

– Jeg er faktisk veldig fornøyd med denne 
løsningen, for det gjør det mulig å vandre 
alene selv hjem med blytunge bikuber, sier 
Harald Preus Olsen. 

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR

Fire bein og en drill
Hvert rack har fire bein. Høyden kan lett 
justeres ved å bruke en kraftig batteridrevet 
drill og en snekkeveksler med utveksling 
1:10. Preus Olsen tar av beskyttelsen, og 
driller beina høyere slik at han kan rygge 
enten bilen eller hengeren under. 

Når f.eks. bilen har kommet under, senker 
han bare racket ned på planet og spenner 
det fast.

Han har satt på et helt flatt plan hvor alle 
karmene kan fjernes. Det gjelder på henge-
ren også.  

På pickupen har han montert et henger-
feste foran. Det gjør det lettere å styre 
hengeren på plass under rackene. Det går to 
rack etter hverandre på hengeren.

Lossingen
Vel fremme på lyngplassen, drilles beina opp 
igjen på det bakre racket. Så kjører han litt 
frem og gjør det samme med det fremste 
racket på hengeren. Så litt frem igjen og det 
samme med racket på bilen. 

– Jeg har flere plasser som er så bra at 
jeg kan sette de tre rackene etter hverandre, 
forteller han. Hvis ikke, er det bare å losse 
hengeren, kople den fra og plassere racket 
på bilen der han vil ha det.

Etter det senker han racket så lavt han 
kan for å få optimal arbeidshøyde. Alltid i 
vater, selvsagt.  

Stelles innenfra
Som du ser, er det plass til å stelle bifolkene 
fra midten av racket. 

– Jeg kunne plassert tre rader med bifolk 
per rack, sier han, men da må de midtre 
flyttes manuelt. For meg lønner det seg 
heller å kjøre en ekstra tur. Alt som tar tid, 
koster penger. Hvis han skal ha med flere 
skattekasser på senere lass, plasseres disse 
i midten. 

Vekt
Hvis hver av de seksten bifolkene på henge-
ren veier vel 100 kilo, blir totallasten noe 
over 1 600 kilo. Drillen justerer høyden helt fint.
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Nå midt i september dukka den opp på nytt, 
denne gang to eksemplarer i bigården. Det var 
bare 12,13 grader, så bare noen få bier hadde 
våga seg ut. Da ser jeg en av vepsene lander 
på flybrettet. En vokter går straks til angrep for 
å få den unna. Det er det siste den gjør. Rått 
parti! Vepsen slår tilbake og etter 2,3 sekund 
letter den med bien i klørne som en hauk og 
forsvinner.

Aner jeg et kommende problem? Er det 
andre som har erfaring med dette? Finnes det 
data fra land som har hatt geithamsen lenge?

Arne Smørgrav

Siden har den spredd seg kraftig og mange 
birøktere har sett den fange honningbier 
i flukten. Norge er helt i yttergrensen til 
hvor geithamsen rekker å gjennomføre 
 årssyklusen sin, så små temperatur-
svingninger kan være avgjørende. 

Her er hva Smørgrav skrev til oss: 
«Monstervepsen» geithams er tilbake i Norge. 
Den brer seg på Østlandet og i år også sør-
over i Agder. Her hos meg i Øvre Eiker, så jeg 
den første gang i bigården under høsting av 
lynghonning. Seinere har den vært på besøk på 
kjøkkentrappa også. 

Her ligger geithamsen som tapre krigen i parekassetten.

Birøkter Arne Smørgrav sender oss følgende spørsmål om geithams.  
Den store vepsearten var usynlig i Norge i hundre år, men dukket opp 
på Østlandet for noen år siden.

Geithams, 
en ny fiende for biene?
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– Det må ha foregått en voldsom kamp 
her inne, sier en overrasket Gjermundrød. 

Senere har han funnet selve geithams-
bolet i en lekestue på tunet. Det er gitt til 
Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, slik at 
de kan preparere det.

Vestfoldbirøkter Odd Gjermundrød skulle 
holde et foredrag om bier i en forennig. 
Han tok med seg en parekassett, men 
da alle tilhørerne skulle beundre det lille 
 bisamfunnet, så de at det lå en dø geithams 
inne i  parekassette. Sammen med henne lå 
temmelig mange døde bier også.

 giftproduksjonen på nytt hvis de mangler 
effektive vaktbier. 

Dörfler viser et nettsted med «prisliste» 
på boten hvis du dreper en geithams-
dronning eller fjerner et bol. Opptil 50 000 
euro (over en halv million kroner!) i bot, eller 
fengsel i inntil fem år. 

Geithams defineres som et fredelig 
 nyttedyr med svakere gift enn en honning-
bie. På tross av en kroppslengde på opptil 
3,5 centimeter, vil de helst ikke bruke gift på 
deg, men kun for å drepe byttedyr. 

Unngå fire ting: Raske bevegelser, 
 blokkere flyveien, lage vibrasjoner eller puste 
på bolet. 

Om bøtene: www.bussgeldkatalog.org/
tierschutz-hornisse/

Om geithams: http://hornissenschutz.de/
swehornets.htm 

Susanne Maria Dörfler er ikke i tvil. 
 Geithamsen er stor, men har ikke en sjanse 
mot de mange og smidige honningbiene. 
Men naturen er aldri endimensjonal. 

– I et geithamsbol kan det finnes 400 
vepser. Kun to til tre prosent av dem er 
tøffe nok til å gå på et bifolk. Legg merke 
til at du aldri ser geithams før godt ut på 
ettersommeren. Det har ikke bare med 
oppbyggingen av vepsebolet å gjøre, men 
også at de da finner maten ute i naturen. 
Her dreper de larver, mygg, andre veps og 
diverse  larver. Jeg har sett dem jakte på 
 kålplant ene, men når de har tømt området, 
så blir de desperate nok til å angripe de 
tallrike og illsinte honningbiene, sier hun. 
Noen ganger er det unge og overmodige 
 geithamser som angriper. Kommer de nær-
mere enn 50-60 centimeter, så går vaktbier 
med full giftbrodd til samlet angrep. Hvis de 
lander på flybrettet har de ingen sjanse. 

Men også honningbiene må passe seg. 
Unge bier har ingen eller lite gift. 

 Giftkjertelen er maksimalt aktiv rundt 
18 dager etter at bien har krøpet. Etter 21 
dager, produserer de ikke mer gift, og etter 
hvert vil bien bruke proteinet i giften som 
egen næring. Dette vet geithamsene, så de 
sikter på helt unge eller de eldste arbeider-
biene. Derfor kan parekassetter eller av-
leggere med bare unge, eller for gamle bier 
være et lett bytte, sier hun.

Giftkjertelen er en av få kjertler hos 
biene som ikke kan reverseres. Det betyr 
at bifolket ikke kan få eldre bier til å starte 

Har ikke en sjans

Døde i parekassett

Normalt ikke så farlig
Seniorrådgiver i Norges Birøkterlag vil 
skrive om geithams før neste sesong, 
men han sier at det ikke er grunn for stor 
bekymring for dette insektet i forhold til 
birøkten i Norge. 

– Geithamsen vil normalt ikke utgjøre 
noen trussel for sterke bifolk, selv om 
 bifolkene kan miste noen ti-talls arbeider-
bier daglig. For svake bifolk kan det 
derimot være mer problematisk,  spesielt 
mot slutten av sesongen, sier han til 
Birøkteren.
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Birøkt kan drives med to kuber bak uthuset 
eller i storskala, og også blant frie  birøktere 
har vi både svært store og svært små  aktører. 
Felles for de aller fleste er at 
de tapper og selger  honningen 
sin selv.

Felles interesser og felles 
krav
Gruppen av frie birøktere 
 omsetter hvert år trolig to-tre 
ganger mer norsk honning 
privat enn hva som selges 
 gjennom butikk alt etter hvor-
dan honning året har vært. De 
er med andre ord ryggraden i 
omsetningen av norsk honning, 
og de øker i antall birøktere og i 
omsatt honningmengde. 

Mange birøktere føler at 
de ikke har noe reelt alter-
nativ til egensalg av honning fordi de mener 
 Honningcentralen  signaliserer at det er grenser 
for hvor mange andelseiere og hvor mye 
norske honning som de vil og kan omsette uten 
at det går utover  kjøpskontrakter på utenlandsk 
honning.

De frie birøkterne er interessert i å få 
mest mulig igjen for honningen sin, og med 
en  oppnådd utsalgspris i nærområdet på 
200 til 400 kroner/kilo kombinert med stor 
 etterspørsel, er privatsalg mest lønnsomt. 

Mange problemstillinger
Likevel er det problemer også for frie birøkt ere. 
Forskriftene for omsetning av matvarer direkte 

fra produsent til  forbruker er  streng ere enn de 
krav som stilles til produsenter som leverer 
råvarer til en  videreforedler. 

Dette gjelder enten råvaren 
er melk, kjøtt, ost eller honning, 
og dette er det  mange som ikke 
er klar over. Da antallet frie 
birøktere har vokst  betydelig de 
siste ti årene, og mange er nye, 
er det også  manglende kunn-
skap både om birøkt generelt, 
honningbehandling, kvalitet og 
lagring,  deklarering av ferdig-
varen og hva  forskriftene sier 
om omsetning rett fra produ-
sent og mye mer som berører 
denne gruppen. 

I tillegg har de ofte opp-
levelsen av å stå langt bak i 
køen når de trenger rammer, 

kasser og ikke minst byggevoks, og lagrene er i 
ferd med å gå tomme.

Behov for et samarbeidsforum
Jeg og flere med meg  mener det er på høy tid 
med et  samarbeidsforum for frie birøkt ere for å 
ta vare på gruppens behov. 

Denne gruppen kan bl.a. fokusere på:
5��  Hvordan etablere, drive og sikre  omsetning 

av lokalprodusert honning
5��  Hvilke forskriftskrav skal innfris
5��  Skaffe god og hensiktsmessig honning-

emballasje til alle
5��  Skaffe en felles etikett for gruppen med 

Vi trenger organisering av 
frie birøktere!

I Norge er det ca 1600 andelseiere av Honningcentralen, men det er ca 2800  
som har valgt å stå utenfor andelslaget. Disse 2800 birøkterne, kan vi her kalle frie 
 birøktere fordi de aller fleste ikke har bundet seg til å levere honningen sin til noen. 

Y T R I N G

Jeg og flere 
med meg mener 
det er på høy tid 
med et 
samarbeidsforum 
for frie 
birøktere.

Morten Bull
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plass til produsentopplysninger og lokal 
 informasjon. 

5��  Merkevarebygging for lokalprodusert 
 honning. 

5��  Sikre tilgangen til norskprodusert  byggevoks 
(dette ordner seg nå), biutstyr og andre helt 
nødvendige innsatsfaktorer i birøkten uansett 
årstid. Felles innkjøp/bestilling og rabatter for 
gruppen.

5��  Arbeide med å finne gode leverandører av 
sukker og flytende vinterfôr.

5��  Hvordan selge produktene gjennom 
 dagligvare, på nett, torghandel, Reko- ringer 
eller via andre kanaler.

5��  Hvordan fokusere på lokalprodusert kvalitets-
honning i forhold til svært likt profilert 

Generalsekretær Camilla Larsen i Norges 
Birøkterlag kommenterer Morten Bulls 
initiativ slik: 

– Norges Birøkterlag er fagorganisasjonen 
til alle norske birøktere uansett størrelse på 
honning omsetningen. For å bruke vår kom-
petanse og våre ressurser riktig, vil vi nettopp 
ha dine innspill på hva du ønsker deg når det 
gjelder birøktfag, teknikk, honningkvalitet fra 
blomst til kunden, håndtering av lovverk, KSL 
og en sikker omsetning av honning til riktig 
pris. Vi vil aktivt bidra til å bygge opp den 
merkevaren som norske birøktere produserer. 

utenlandsk. Hvordan få ned importen.
5��  Holde seg oppdatert på trender  internasjonalt 

og nasjonalt.
5��  Produktutvikling.

Dette stykket står i Birøkteren  fordi  22denne 
gruppen må ha sin forankring i Norges 
Birøkterlag, det er her alle er  medlemmer. Selv 
om mye gjøres gjennom Norges Birøkterlags 
aktiviteter, er flere av  punkt ene her avgjør-
ende for fortsatt økning av privat salget. Noe vi 
garantert vil få. Sam arbeidsforumet må derfor 
etableres blant frie birøktere for best mulig å ta 
vare på deres interesser, og det haster med å få 
dette opp å gå.

AV MORTEN BULL

Merkenøytral  markedsføring av norsk honning 
har vi allerede løftet inn jordbruksforhandling-
ene i 2020, og vil ha stort fokus på dette 
fremover. Særlig tror vi lokale honningtyper, og 
spesialprodukter slik blant andre ByBi utvikler, 
vil gi positive effekter for våre medlemmer. 
For oss er Morten Bulls innspill som du leste 
ovenfor et bidrag til å utvikle både deg som 
birøkter og birøktnæringen i en positiv retning. 
Gi oss derfor dine tips, ideer og ønsker på epost 
(post@norbi.no). Slik kan du være med å forme 
næringen i møte med både importert honning 
og ikke minst i forhold til andre produkter.

Gi oss dine innspill

En kar tipset oss om at en lidenskapelig 
birøkterkamerat hadde bestilt plass på en 
av de store birøktermøtene i Norge. Det 
kunne være Honnemøtet, Vossamøtet 
eller Agdermøtet.

Så oppdaget han til sin store fortvilelse 
at det var samme dag som han skulle 
gifte seg! Full krise. 

Karen vi snakket med, forsøkte å hjelpe 
til ved å legge ut følgende på en face-
bookside:

… er du interessert i å gå i stedet for ham, 
er det flott.

Det er i Mariakirken, og hun heter Turid. 

Vi må bare fortelle deg denne lille historien:
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egentlig fra høsting og slynging til den er på 
glass. Også birøktere som velger å levere til 
Honningcentralen har god nytte av å lære 
grunnprinsippene for honningbehandling.

– Vi vet jo at praktisk talt alle som 
begynner med bier, vil tappe opp honning 

til  venner og kjente og 
kanskje enkelte marke-
der. Da er det viktig også 
for birøktbransjen at den 
honningen virkelig er 
god. 

Bare det å unngå 
gjæring, er noe man fort 
kan lære, sier hun. 

Hennes erfaring er at 
det ikke skal være for 
mange på kurset. Skal 
du virkelig få utbytte av 
en tur i en bikube, skal 
det ikke være mer enn 
4-6 birøktere med. La 
deltager få nettopp det: 
Delta. Gjøre noe selv. 
Det er det man virkelig 
lærer av. 

… og ikke gjør det for 
vanskelig. Tre kvelder på tre timer hver. 
Forbered deg grundig og vis alle stadier. 

Prisen kan godt være 1.500,- - 2.000 
kroner, sier hun. Da får de som holder kurs 
også noe igjen for det. 

Men pass på at kursholderen både kan 
birøkt og vet hva formidling er. Én av delene 
holder ikke. 

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR

– Hva med å prøve et viderekommende kurs 
for nybegynnere, spør den erfarne sør-
landsbirøkteren Vivian Stølen. Hun holder 
nybegynnerkurs i dronningavl og vanlige 
nybegynnerkurs i Grimstad, men savner noe 
som kan inspirere midt imellom. 

– Når folk går på 
nybegynnerkurs har 
de gjerne ikke bier, Da 
vet de heller ikke hvilke 
spørsmål de skal stille 
eller hva som skjer når 
sesongen utvikler seg 
annerledes, sier Vivian. 
Først med litt erfaring, 
har du full nytte av et 
kurs som går dypere i 
praktiske løsninger. Hun 
oppfordrer lokallagene 
til å vurdere slike kurs. 
Spesielt nevner hun to 
områder som vil være til 
stor hjelp for deltagerne. 

Dronninger
Hva gjør du fra du tar 
imot en dronning fra en 
dronningprodusent og til hun er innført trygt 
i et bifolk? Det er egentlig ikke så vanskelig, 
men det finnes så utrolig mange fikse ideer 
og personlige teknikker. 

Hun oppfordrer til å ta opp mange temaer 
rundt dette. Paring, oppbevaring og selvsagt 
innføring. 

Honningbehandling
Hun har sett at mange sliter med å sikre at 
honningen blir av god kvalitet. Hva gjør vi 

Et viderekommende kurs 
for nybegynnere

Vivian Stølen foreslår at lokallagene passer på birøktere som har drevet i to til tre år. 
– Da er det lett å gi opp, sier hun.

Det er et stort ønske etter flere kurs. 
Illustrasjonsfoto.
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• For å komme i gang trenger vi din blokkvoks!

•  Norsk Bivoks skal være din samarbeidspartner om du 

har et eller 500 bifolk.

• Norsk Bivoks har konkuransedyktige priser for alle.

Norske birøktere opplever i sesong en manglende tilgang på trygg 

 byggevoks. Dette er ikke bra for birøkten eller smittesituasjonen i Norge. 

Lever eller send blokkvoksen
 etter nærmere avtale på e-post.

Vi oppfordrer birøktere og  birøkterlag 
over hele Norge til å samarbeide 

om innlevering av blokkvoks til vår 
 produksjon. Leverer du/dere over 200 

kilo blokkvoks kan du få din egen 
byggevoks tilbake. Introduksjons-

kampanje for innkjøp av blokkvoks.
- Ta kontakt for en voksprat 

og avtalevilkår.

NY PRODUSENT AV 
  BYGGEVOKS BYGGEVOKS 
I NORGE

E-post : post@norskbivoks.no • Telefon: Tlf: 901 82 824

Daglig leder: Ivar Arne Grimstad
Norsk Bivoks er en del av Haugsten Gård

™

- Vi skal forvalte norsk bivoks til beste for alle.
-  Norsk Bivoks skal bidra med resirkulering av innlevert blokkvoks fra 

 norske birøktere og levert tilbake som autoklavert og preget byggevoks.
- Planen er å være produksjonsklare fra starten av 2021.
-  Det nye anlegget tilfredsstiller blant annet Mattilsynets krav, og består 

av to separate nye produksjonslinjer for produksjon av 5,1 og 5,3 mm 
 byggevoks med betydelig kapasitet. 

Norsk Bivoks 
betaler for din 
bivoks/blokkvoks  

Pr. kg
Kr. 130130,-,-

eks. mva.

Kjøp ferdig 
byggevoks fra oss

Pr. kg
Kr. 270270,-,-

inkl. mva.

Kampanjetilbud
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Prioritering
Når man skal velge ut dronninger til videre 
avl må vi vektlegge de ulike avlsverdiene 
for hver enkelt egenskap avhengig av hvilke 
egenskaper man synes det er viktigst å for-
bedre. Hvert land, eller birøkter for den saks 
skyld kan vekte de ulike egenskapene ulikt. 
I tabellen, ser du hvordan Norges Birøkter-
lag vektlegger de ulike egenskapene som til 
sammen utgjør dronningas totale avlsverdi 
hos våre to biraser. Som du ser, mener 
tyskerne at det er avgjørende hvor gode 
biene er til å håndtere varroamidd. Dette 
illustrerer godt den utfordringen varroamidd 
utgjør for birøkten på kontinentet. Kanskje vil 
birøkterne i Norge også etter hvert ønske en 
sterkere vektlegging av denne egenskapen.

Alle resultatene er åpent tilgjengelig på 
www.beebreed.eu hvor du nå også kan 
 velge norsk språk. For å finne de norske 
dronningene velger du 64 som lands-
nummer. Etter hvert vil det lages en enkel 
 brukerveiledning til de vanligst brukte funk-
sjonene i databasen.

Og du, hvis du blir 
fristet til å importere 
dronninger, så glem det. 
Restriksjonene er om-
fattende og faren for 
 smitte er overhengende. 
Men, om du ønsker, kan 
du lete deg frem til dron-
ninger som er spesielt 
gode på akkurat de egen-
skapene du ønsker deg av 
biene dine.

AV ROAR REE KIRKEVOLD, 
REDAKTØR

Det er en dynamisk verdi som endrer seg 
når det kommer inn nye bedømmelser av 
henne, søstrene hennes eller avkommene. 

Hun bedømmes gjennom testing ute 
hos et spesielt utvalg av birøktere, kalt 
 testverter. De bedømmer henne på  følgende 
spesifikke egenskaper:  Honningutbytte, 
 gemytt, tavlefasthet, svermtrang og 
varroa resistens. Hun får en avlsverdi per 
 egenskap. 

Avlsverdiene beregnes ved Biforsknings-
instituttet i Hohen Neuendorf, Tyskland, hvor 
stadig flere land sender testresultater for 
dronninger sier seniorrådgiver Bjørn Dahle i 
Norges Birøkterlag. Det er han som har det 
faglige ansvaret for dronningavlen på krainer 
og brune bier i Norge. I en populasjon settes 
den gjennomsnittlige avlsverdien til 100, og 
hvis en dronnings avlsverdi er mer enn 100, 
vil det si at hun er bedre enn gjennomsnittet 
av de testede dronningene i sin populasjon. 
Tilsvarende blir det hvis hun får under 100 i 
avlsverdi. Da er hun genetisk sett dårligere 
enn gjennomsnittet. 

Dronningens avlsverdi
Dronningene som testes av Norges Birøkterlag får en karakter i form av et tall.  
Det sier noe om dronningens genetiske egenskaper.

Egenskap Kraniebier,
Tyskland

Brune bier, 
Norge

Krainerbier, 
Norge

Honningutbytte 15% 30% 30%

Gemytt 15% 30% 20%

Tavlefasthet 15% 0% 5%

Sverming 15% 25% 30%

Varroatoleranse 40% 15% 15%
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åpenbare, forteller hun. De første episodene 
ligger allerede ute, og hun planlegger ett 
nytt hovedkapittel hver måned fremover. 

 Blogging med video heter 
vlogging. Sammen med 
instagram skal det bli 
hennes viktigste kommu-
nikasjons- og salgskanal. 

Ekte invitt
Allerede har over 500 
personer sett den første 
episoden, og hun vil 
by på seg selv og sine 
tanker rundt både biene 
og bienes funksjon i 
naturen. 

– Jeg vil treffe dem 
som har lyst til å ta gode 
valg for seg selv og natu-
ren, men som ikke helt 
vet hvordan. Ved å se på 
honning vloggen og kjøpe 
min honning, støtter de 
 formidlingsarbeidet og 
kunnskapsspredningen. 
Jeg har ikke klart å finne 
noen andre innen birøkt 
og landbruk som deler 

sin hverdag og sitt fag gjennom en VLOG, 
forteller hun. 

Hun vil være med å skape en  renessanse 
for honning i Norge, og dermed øke  forbruket 
av nettopp norsk honning. 

Søk Honningvloggen på Youtube.com

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR

Hun bor på en vakker gård på Kløfta og har 
gått 20 år på skole. Som ferdig utdannet 
naturforvalter fra Norges miljø- og bio-
vitenskapelige univer-
sitet, NMBU, hadde hun 
blitt byråkrat med fast 
lønnings dag. Helt fint.

Men så, ganske tilfel-
dig, oppdaget hun biene. 

– Jeg skjønner ikke 
helt hvorfor jeg ikke har 
tenkt i den gaten før, sier 
hun. Biene viste henne 
inn i en annerledes, og 
helt nødvendig, verden. 

Hun gikk kurs hos 
ByBi i Oslo, og nå står 
to bifolk ved åkerkanten. 
Livet i og rundt dem, 
vil hun gjerne dele med 
deg. Rundt 30 bifolk er et 
foreløpig mål. 

Formidling
Sammen med  kusina, 
drev Anna, eller 
 Honning-Anna som hun 
kaller seg, med video-
filming. Kusina jobber nå 
i London og er en kløpper på klipping, mens 
Anna fikk rollen som skuespiller. 

– Jeg så mange Youtube-filmer om 
bier. De beskrev oftest det tekniske eller 
selve  biene, men jeg vil inspirere seerne 
til å bli mer interessert i naturen og dens 
underverker, og vise at det går an å følge 
sine drømmer ved å ta andre valg enn det 

Bli med Anna på hennes 
honningreise

Anna Fjøsne Lundstein inviterer alle som føler at livet går sin vante gang med på 
hennes vei fra byråkrat til birøkter. Det er biene som er tema, men hun byr på sine 
egne tanker, og håper du vil kjenne deg igjen. 

Bli med på Anna Fjøsne Lundsteins 
vlogger.
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Hva er 
varmebehandling av 
voks, egentlig?

Norge er det eneste landet i verden som krever oppvarming av bivoks for å drepe 
smittestoffer. Hvorfor det? Kan vi ikke like godt kjøpe rimeligere voks i utlandet?

Bytte av voks i særlig 
yngelrom er viktig for å hindre 
smittespredning, men også 
voks bør varmebehandles.
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I Norge er det et krav om at bivoks som 
selges skal være autoklavert. Det betyr 
at voksen varmes opp til 120 grader C i 
minimum 30 minutter. Skal du få til dette, 
må voksen varmes under trykk, altså kan 
du som birøkter glemme å gjøre dette selv. 
Vi er det eneste landet i verden som har 
dette kravet, og snakker du med utenlandske 
birøktmiljøer, så får du beskjed om at dette 
er bortkastet arbeid. 

Sanering
– Mulig det, sier seniorrådgiver Bjørn Dahle 
i Norges Birøkterlag, men dette har en klar 
årsak. I Norge er vi heldige fordi myndig-
hetene har gått med på å betale for å kvitte 
oss med flere av de viktigste, og farligste 
biesykdommene. De brukte for eksempel 
opp mot 40 millioner kroner på å fjerne all 
smitte av åpen yngelråte med sterk døde-
lighet som oppsto for noen år siden på 
Sørlandet. 

– Mens vi altså har en  saneringsstrategi, 
nøyer andre land seg med å bekjempe 
utbruddene der de oppstår, og stort sett 
må birøkterne dekke kostnadene selv. 
Denne strategien har vi på alle husdyr, 
sier Dahle. Han mener at norske birøktere 
skal være glade for en slik innstilling hos 
myndig hetene. Det har ført til at norske 
bier gjennom gående er friskere enn mange 
andre steder. 

Dreper smitte
Autoklavering dreper smittestoffer blant 
 annet fra bakteriesykdommen lukket 
 yngelråte som forårsakes av bakterien 
 Paenibacillus larvae, som ellers har  sporer 
som overlever i flere tiår i både voks, 
 honning og utstyr. 

Det er også mye annen smitte som 
 forsvinner helt ved autoklaveringen. 

– Når det gjelder åpen yngelråte 
 (forårsaket av bakterien Melissococcus 
 plutonius), så sier Dahle at disse bakteri-
ene høyst sannsynlig vil bli drept av den 
 oppvarmingen som vanndampen gir ved 
omsmelting av gamle tavler til blokkvoks.

Din skyld
Det er et ris bak speilet her. Hvis du kjøper, 
og bruker, utenlandsk voks og det oppstår 
farlig smitte i området, er det lett at du får 
skylden for utbruddet. Hvis nabobirøkteren 
får påvist yngelråte, så skal det tas prøver 
av bifolk i en radius på tre kilometer. 

– Blir det da funnet ut at du har smittebe-
fengt voks i dine bigårder, får du lett skylden 
for utbruddet, advarer Dahle. Selv om ikke 
Mattilsynet, som er tilsynsmyndighet, til nå 
har gitt bøter, koster saneringen såpass mye 
at det trolig ikke kan utelukkes i fremtiden. 

Uren voks
Andre land, også Sverige, bruker varroa-
bekjempelsesmidler med fettløselige virke-
stoffer. Virkestoffet i Apistan (tau-fluvalinat) 
er fettløselig, og havner lett i voksen. Siden 
voks blir resirkulert om og om igjen i bifolk-
ene våre, er det så viktig at vi holder den 
helt ren for slike reststoffer. 

Utblandet voks
– Fra tid til annen dukker det også opp voks 
som ikke har mye med bivoks å gjøre, sier 
Bjørn Dahle. Honningcentralens leting etter 
ren voks til det norske markedet viser hvor 
vanskelig dette er. De har testet den austral-
ske voksen for omtrent alt som det kan tes-
tes for. Kjøper du voks på nettet, kan du fort 
risikere at den er oppblandet med parafin 
eller andre kjemiske forbindelser. Resultatet 
blir fort at biene ikke vil bygge den ut eller ta 
den skikkelig i bruk. Så bryr du deg ikke om 
hva du tilfører andre birøktere, så kommer 
du til å få trøbbel selv også.

Bøøøh!
– Dette kan virke som skremsel, sier Dahle, 
men det er faktisk viktig at vi alle bidrar 
aktivt til å opprettholde den høye kvaliteten 
og den gode biehelsen i norsk birøkt. Det 
kommer ikke av seg selv, men ved at alle 
bidrar.

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR
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Eksempelvis er det i 2020 analysert 99 
prøver fra 41 driftsenheter utenfor agder-
fylkene. Alle data vi har så langt gir støtte 
til antakelsen om at M. plutonius ikke er 
allment utbredt i norsk birøkt. 

5�� Prøvetaking og diagnostikk må være 
kostnadseffektiv og ha høy sannsynlighet 
for å fange opp infiserte driftsenheter 
– Den metoden som i dag brukes for 
å påvise M. plutonius baserer seg på å 
gjenkjenne spesifikke deler av bakteriens 
DNA (arvestoff). Metoden er sensitiv og 
kan påvise smitte lenge før det opp-
står kliniske sykdom. I et M. plutonius- 
infisert bifolk kan DNA fra M. plutonius 
 gjenfinnes i  yngel, voksne bier, honning, 
eller andre  biprodukter og i voksnedfall. 
Voksnedfall er rester av cellelokk som 
faller ned når yngel kryper eller når 
biene fjerner voksforsegling fra honning-
celler, og er godt egnet til å fange opp 
 bakteriesmitte.  Prøven er lett å ta ut for 
birøkterne, og prøver fra flere bifolk kan 
samles og blandes til en samleprøve 
fra en bigårdsplass. For enhver metode 
brukt til å påvise smittestoff vil det være 
en nedre deteksjonsgrense, dvs at det 
må være tilstrekkelig DNA fra bakterien 
tilstede i prøven for at den skal gi positivt 
prøveresultat. Det vil derfor være en 
mulighet for at enkelte svakt infiserte 
bifolk kan passere uoppdaget gjen-
nom dagens  prøvetakingsregime, men 
 metoden er vurdert til å være velegnet 
og kostnads effektiv til å fange opp smitte 
i en  driftsenhet på et tidlig stadium, før 
den kunne påvises gjennom kliniske 

Dagens bekjempelsesstrategi for åpen 
yngel råte medfører sanering av drifts-
enheter hvor det påvises DNA fra bakterien i 
et eller flere bifolk. Det er altså ikke noe krav 
om at det skal være klinisk sykdom. 

Det er viktig å forstå at et bifolk kan være 
infisert av bakterien uten at bifolket viser 
observerbare (kliniske) sykdomstegn. Her 
skiller den norske strategien seg fra de 
 fleste andre land hvor man først gjennom-
fører tiltak ved påvisning av klinisk sykdom. 
Forskjellen knytter seg til at den norske 
bekjempelsesstrategien forsøker å  fjerne 
bakterien fra norsk birøkt, mens man i andre 
land aksepterer tilstedeværelsen av bak-
terien og fjerner smittetoppene ved kun å 
 sanere eller bygge om klinisk syke bifolk.

 Dette er en parallell til hvordan dyre-
sykdommer generelt håndteres i norsk 
husdyrproduksjon i forhold til det som er 
vanlig  ellers i verden. Den norske model-
len er  mulig gjennom en statlig finansiert 
sykdomsbekjempelse og vår plassering i 
 utkanten av Europa som gjør det lettere å 
unngå smitte fra utlandet. Som listet og dis-
kutert nedenfor bygger bekjempelsesstrate-
gien for åpen yngelråte på noen antakelser. 

5�� Bakterien må ikke være allment utbredt 
i norsk birøkt – I forkant av utbruddet av 
åpen yngelråte i Agderfylkene i 2010, er 
det i moderne tid ikke gjort sikre diag-
nostiseringer av sykdommen i Norge. Det 
er gjennom hele perioden fra bakterien 
ble påvist i sykdomsutbruddet og fram til 
i dag blitt analysert  voksnedfallsprøver 
fra driftsenheter fordelt over hele landet. 
Samtlige prøver har vært negative. 

Bekjempelsesstrategien 
for åpen yngelråte

Åpen yngelråte er en yngelsykdom hos bier forårsaket av bakterien Melissococcus 
plutonius.
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symptomer. Blant birøktere har det vært 
bekymring for at voks som ble resirku-
lert fra klinisk syke bifolk i 2010-2011 
skulle gi falske positive prøvesvar ved 
at DNA fra infiserte bifolk senere skulle 
gjenfinnes i byggevoks. I forsøk hvor M. 
plutonius- infisert voks har gjennomgått 
autoklavering (oppvarming til 120 grader 
i 30  minutter) har man etterpå ikke klart 
å påvise bakterien. Hvis bakterie-DNAet 
hadde kommet uskadet gjennom auto-
klaveringen skulle man også ha  forventet 
å få positive svar på prøver utenfor 
utbruddsområdet fra 2010-2011. Det har 
ikke vært tilfellet. 

 
5�� Sanering av infiserte driftsenheter må 

gjennomføres slik at man fjerner all 
smitte fra driftsenheten – Flere drifts-
enheter som ble sanert med klinisk 
sykdom i 2010/2011 har senere fått påvist 
smitte gjentatte ganger. I 2010 og 2011 
ble et større antall driftsenheter sanert. 
På dette tidspunkt var protokollene for 
sanering under utvikling, og det har vært 
stilt spørsmål om hvorvidt saneringene 
som ble utført var tilfredsstillende og 
om de ble tilfredsstillende kontrollert. 
Uansett har det i praksis vist seg at det 
har vært vanskeligere å fjerne all smitte 
gjennom sanering enn tidligere antatt. 
Et annet usikkerhetsmoment er om det 
finnes smittereservoar som man ikke er 
klar over. Det kan f.eks. være infiserte 
bisvermer som har tatt bolig i husvegger 
eller hule trær. Finnes det vokstavler med 
honning på slike steder kan dette poten-
sielt være smittekilder for nærliggende 
bigårder. Et mindre antall svermer som er 
funnet innenfor utbruddsområdet har blitt 
prøvetatt for M. plutonius med negativt 
resultat, men man kan ikke utelukke at det 
finnes slike smittekilder.

Oppsummert kan vi si at informasjonen vi 
har så langt tyder på at M. plutonius har en 
svært begrenset utbredelse i Norge, knyttet 
til utbruddet av åpen yngelråte som ble opp-
daget i 2010. Mattilsynet har et overvåkings- 
og kartleggingsprogram for åpen yngelråte 
som gjennom strategisk prøvetaking foku-
serer på driftsenheter med økt sjanse for 
forekomst av M. plutonius og på driftsenheter 
hvor en eventuell smitte lett vil kunne spres 
til andre driftsenheter. 

Prøvene blir analysert med en sensitiv 
metode som må sies å være kostnads-
effektiv med hensyn på å avdekke smitte 
i prøvetatte driftsenheter. Med de seinere 
justeringer i rutiner for sanering av infiserte 
driftsenheter og påfølgende etterkontroll 
forventes det at åpen yngelråte, forutsatt 
birøkternes tillit og støtte, kan forbli en 
 meget sjelden bisykdom i Norge.

AV: BJØRN DAHLE & CAMILLA LARSEN

Det er viktig å forstå at et bifolk kan være infi-
sert av bakterien uten at bifolket viser observer-
bare (kliniske) sykdomstegn. llustrasjonsbilde.
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og støtte har ikke programmet reel verdi. 
For å få ny kunnskap om sykdommen 

ønsker Norges Birøkterlag å forske på bak-
terien som gir åpen yngelråte. Helt konkret 
ønsker vi å vite om det er den samme bak-
teriestammen som påvises i 2020, som vi 
fant i 2010. Og om bakterien vi finner nå, er 
like aggressiv som tidligere. Vi ønsker også 
å se på hvor lang tid det tar fra påvisning av 
bakterien, til sykdommen eventuelt oppdages 
i bifolkene. 

I og med at alle bifolk med positive tester 
saneres i Norge, gjennomfører vi forsøket 
vårt på et avsidesliggende sted i Finland. 
Her stelles biene av en veterinær og en 
erfaren birøkter som sørger for at kubene 
holdes helt isolert. Etter hvert som vi få 
ny kunnskap, deles denne med alle våre 
medlemmer. Utdypende informasjon finnes 
på norbi.no.

AV CAMILLA LARSEN OG BJØRN DAHLE

Strategien som ble 
iverksatt i 2010, hadde 
som mål å sikre sunn 
bihelse i Agder, og 
forhindre spredning 
av sykdommen til 
andre deler av landet. 
Nå er det heldigvis ti 
år siden sist det var 
syke og døde bifolk 
i Agder, trolig takket 
være grundig og god 
bekjempelsesstrategi 
som tar ut bifolk med 
bakterier lenge før 
de rekker å bli syke. 
Bekjempelsesstrategien 
er kostnads- og arbeidskrevende for både 
staten og næringen, og det er derfor naturlig 
at den evalueres.

Mattilsynet, referanselaboratoriet, Norges 
Birøkterlags styre og sekretariatet har i 
sommer hatt flere tverrfaglige møter for å få 
verifisert smitten, samt diskutert om det er 
behov for justeringer i strategien. Birøktere 
som hadde sykdommen i 2010/2011, samt 
andre som har fått påvist positive PCR- 
prøver i senere år, har også gitt sine innspill 
i saken. Det er verdifull informasjon som vi 
er takknemlig for. 

De ulike faglige instanser har jobbet godt 
sammen, stilt kritiske spørsmål, vurdert, 
justert og delt åpent sin kompetanse for å ta 
gode valg for fremtidig bekjempelse. 

Skal ordningen fungere er det  avgjørende 
at birøkterne i Agder støtter opp under 
 arbeidet og ser verdien for egen landsdel, 
slik at videre bekjempelse kan skje på en 
god og effektiv måte. Uten birøkternes tillitt 

Norske bier i Finland
Denne våren ble det i Agder påvist positivt funn av bakterien Melissococcus 
 plutonius, som gir sykdommen åpen yngelråte. Sykdommen er klassifisert som en 
B-sykdom i Norge, og det kreves systematisk bekjempelse for å kontrollere og hindre 
videre smitte. 

Her er Norges Birøkterlags bifolk på plass i Finland. 
Foto: Ole Auten/Norges Birøkterlag.
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Travle tider hos Honningcentralen med 
mottak og kvalitetskontroll, salg og markeds-
føring av honning og nyheter til butikk til uke 
38. 

Benytter denne gang vår spalteplass til å 
snakke om at vi gjør vår TV debut etter 93 
år på markedet. Med beskjedne midler har 
vi skapt et reklamekonsept «Norges største 
Arbeidsplass» som kan holdes levende over 
tid. Det viktigste for oss har vært å nå målet 
med at flere skal kjenne til Honning centralen 
og hvor honningen kommer fra, hvilke 

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

produkter vi har og bienes jobb. I tillegg 
inspirerer vi med tips til en bredere bruk av 
norsk honning, som skal nå frem i sosiale 
kanaler utover året.

Det ble mange gode plasseringer fra 
 Honningcentralen i løpet av første uken 
vi var på skjermen. Den største var un-
der UEFA kampen den 7/9. Ellers ble det 
gode plasseringer i TV2 nyhetene, «Skal vi 
 danse», «Mysteriet Marianne», «Sommer-
hytta» og «Alle mot alle». Videre har dette 
igjen satt fokus på honning med mye god PR 
og NRK på besøk!

Med ønske om en fortsatt god høst,
hilsen Anniken Bjørnå
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Medlemmer i Norges Birøkterlag 
kan få de nordiske tidsskriftene til 
sterkt redusert pris. De skriver ofte 
om andre emner enn oss, mens 
språk, biologi og teknikker er mye 
likt. 

Priser:
Tidsskrift for biavl (dansk) ..kr 600,-
Bitidningen (svensk) ............kr 500,-
Mehiläien (finsk) ..................kr 500,-

Prisen gjelder for kalenderåret 
2021 og er kun for våre medlem-
mer. 

Slik gjør du:
Betal til vårt kontonummer  
2650 25 26285, Norges Birøkterlag, 
 Dyrskuevegen 20, 2040 Kløfta.

Merk innbetalingen med «Nordisk tids-
skrift og navn». 

Betalingen gjelder også som bestilling, 
men den må komme innen fristen. 

Bestillingen/betalingen må være hos oss 
innen 10. november 2020.

Redusert pris på nordiske tidsskrifter

– Aspartam er en nervegift, konsta terte 
Aafors i artikkelen. Når det brytes ned, 
dannes signalsubstanser som overaktiverer 
nervecellene slik at de dør. Han hevder også 
at selv om Fun light i konsentrert form er 
giftig for maur, betyr det ikke at den er giftig 
for mennesker. 

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR

Han hadde lest om dette før og satte i gang 
søk på nytt. Det er nervegiften i Fun Light 
som dreper maurene, hevder Karl E. Arfors 
til nettstedet nyteknik.se, han var tidligere 
forskningsjef hos Pharmacia i USA. 

– Fun light är ett grymt medel. Jag har 
testat det många gånger, nu senast på en 
myrstack. Resultatet blir alltid  detsamma, 
myrarna dör, sa han i 2008. 

Effekten skal ligge i det kunstige søtnings-
middelet  aspartam som brukes i stedet for 
sukker i mange lightprodukter.

Nervegift i Fun Light
En av våre interesserte lesere, Per Solberg, ville finne ut hvorfor Fun Light  
saftkonsentrat dreper maur. 
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 karanteneregler og smittefare for den 
 bestanden birøkterne allerede har, sier Xxxx.»

Styreren synes det er hjerteskjærende at 
biene trolig må avlives, men hun ser ingen 
mulighet til å beholde dem. 

Avisartikkelen avsluttes med å fortelle at 
enkelte av barna fikk være med noen av de 
ansatte inn for å se på svermen. 

– Det er jo en 
mulighet for å 
gi læring om natu-
ren, sier en av 
førskolelærerne.

Et tips: La en av 
de ansatte ta med 
seg  «eksperten» 
fra skadedyr-
firmaet inn for 
å lære litt om 
naturen også.

Ærlig talt: Hvis 
man tar seg godt 

betalt, sikker ekstra for to utrykninger og 
på kveldstid, så bør man ha i hvert fall et 
minimum av kunnskap å skilte med. 

Og til birøkterne i området: Vis at dere 
henter bier som dette, og hjelp ut barn, 
ansatte og «eksperter».

På skadefirmaets hjemmesider kan du 
klikke deg inn på veps og se et vakkert 
hovedbilde av honningbier som flyr ut og inn 
av flyåpningen på en bikube. BI-kube, heter 
det altså. Ringer det en bjelle?

Til deg som er birøkter: Bruk alle 
 anledninger til å opplys folk rundt deg 
om bier, veps, humler og andre insekter. 
Snakk med skoler, barnehager, kommuner, 
 vaktmestre, enker og farløse.

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR

Ved nærmere ettersyn viste det seg å 
være en bisverm. 2 -3 .000 bier skrev 
 journalisten, men vi unnskylder han for det. 
En bisverm som dette inneholder mellom 10. 
– 20.000 bier. Styreren sjekket at ingen var 
hyperallergiske og ringte vaktmesteren og 
kommunen, og så ble en ekspert leid inn. 

«Eksperten» fra et profilert skadedyrs-
firma, tar seg tydeligvis betalt for å ikke 
kunne noe som 
helst. 

Hør hva han 
uttaler til avisen:

«Eksperten, 
Xxxxx Xxxx (vi 
sladder navnet 
hans for å beskyt-
te ham mot hans 
totale uvitenhet), 
konkluderte man-
dag morgen med 
at svermen mest 
sannsynlig er ville 
bier. 

– Vi skal tilbake mandag ettermiddag etter at 
barnehagen er stengt, for å artsbestemme med 
hundre prosent sikkerhet hva slags bier dette 
er, sier xx».

Han fortsetter:
«Hadde disse slått seg ned et annet sted enn 

i en barnehage, ville vi sperret av området der 
de befant seg. Bier er beskyttet av et veldig 
sterkt lovverk. Men det er dispensasjon for 
lovverket i tilfeller som dette. Vi vil vurdere hva 
vi skal gjøre i ettermiddag, når det ikke lenger 
er barn og ansatte i barnehagen, sier Xxxx. 
Han sier at han sannsynligvis vil ringe et lokalt 
birøkterlag i ettermiddag for å høre om det er 
mulig å få dem til å hente svermen. 

– Men vi har ikke hatt suksess med 
den  varianten tidligere. Det er så  strenge 

Hjerteskjærende uvitenhet
En varm sommerdag slo en bisverm seg ned i en barnehage utenfor Stavanger. 
 Styreren forteller til lokalavisen at de først trodde det var et teppe som hang i treet 
på uteplassen.

For et av landets mest kjente skadedyrsfirmaer er 
dette et bilde av veps som skal bekjempes.
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STOR UTSTILLING 30.10-1.11 på 
VOSSAMØTET
Vi viser automatisk slyngelinje med  de-boxer, 
skrellemaskin, horisontalslynge, vokspresse 
og oppvarmet sump, hvor aut. løsner også kan 
 leveres. Vokssmeltere, radial- og selvvendende 
slynger, krystalliserings maskiner (creamers). 
Honningtørkere, pollentørkere, honningtanker 
med og uten mixer og oppvarming. Direkte voks-
smelter (MV-FU), klekkeskap, blandere inntil 
85 kg sukkersirup og -deig.

ØYGARDSBI
E-mail: johnstrandaboe@gmail.com
www.oygardsbi.com
Tel: 970 75 409.

20
20 MESSERABATTER 

PÅ UTSTILLINGEN

KÖNIGIN KOMMER 

- KOMMER DU?

Nå trenger vi virkelig å møtes og 
 diskutere bier, honning, birøkt og alt vi 
brenner for.

Årets Agdermøte arrangeres i helgen 
7. og 8. november. Samme sted som i 
fjor, og «alle» er der. 

Norges Birøkterlag, Honningcentralen, 
ByBi med honningsmaking i ny drakt, 
Alexander Du Rietz med sin splitter nye 

honningfabrikk på Hadeland, og gode 
leieavtaler med næringslivet i Oslo. 

Møt også Roar Ree Kirkevold som 
har gitt ut boken Birøkterteknikker 2 
i høst, Vivian Stølen om parebifolk og 
 avleggerproduksjon, og mange nye og 
kjente kollegaer. 

Meld deg på til: www.deltager.no.
Koronarestiksjonene gjelder, så ikke 

nøl med påmeldingen. 

Hold av 7. og 8. november



Returadresse:
Norges Birøkterlag
Dyrskuevegen 20
2040 Kløfta

BIRØKTERBIRØKTER
KONFERANSE

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

Påmelding: 
Søk opp Vossamøtet 
på www.deltager.no

Kontaktperson: 
Vegard Helland, 
tlf 403 07 000

FREDAG 30. OKTOBER
17:00-20:00  Honning behandling og kvalitet med 

 Oksana Bekkevold, Kvalitetssjef i 
 Honningcentralen

20:00- Pizzabuffet og mingling 

LØRDAG 31. OKTOBER
09:00 Registrering
09:30  Velkommen! Åpning av Vossamøtet
09:45-10:30  Presentasjon av ny bok om driftsmetoder 

- Roar Ree Kirkevold
10:45-11:15  Hva skjer i Norges Birøkterlag? Camilla 

Larsen, bergenser og generalsekretær i 
Norges Birøkterlag presenterer.

11:15-12:00  Pollinering og pestisider - Jeroen Van Der 
Sluijs

12:00-13:00 Lunsj

16:00-17:00  Villbier vs. honningbier med Markus A.K 
Sydenham

17:00-17:30 TBA
18:00 Norgesmesterskap i Honning
20:00 Festmiddag

SØNDAG 1. NOVEMBER
09:00-09:45 Bikube og bihelse med Ragna ByBi OSLO
10:00 -10:45  Fra hobby til næring med Alexander Du 

Rietz.
11:00-11:45  TBA 
12:00-12:45   Natural occuring treatment free varroa 

tolerance med Melissa Oddey
12:45 Avslutning
13:00-14:00 Lunsj – hjemreise

13:00-13:45  Gjennomgang 2020 med sesongens 
trekkplanter med Alf Helge Søyland

14:00-14:45 Bie-safari med Leif Molvik
15:00-15:45 Regnskap for birøktere - Kjell Thorsen

13:00-13:45  Birøkt i Nord Norge med Sissel Goodgame

14:00-14:45  Tilpasset yngelrom med Manuel Hempel 
15:00-15:45  Total yngelfjerning med Manuel Hempel

PARALLELLSESJONER LØRDAG 13:00 – 15:45

Vi samarbeider med:


