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Kjære medlemmer
Nå nærmer det seg tiden for lokale årsmøter. Vår nye hverdag med 
stadige endringer i smittevernreglene kan utfordre oss og gi begrens-
ninger for hvordan vi kan møtes. Mange av våre medlemmer har i 
2020 opparbeidet seg god kunnskap i bruk av digitale møtesteder, 
men vi har også medlemmer som ikke behersker den digitale hver-
dagen så godt. Hvis det er mulig, håper jeg de fleste lokallagene kan 
avholde fysiske møter, selv om 2020 ikke er året for de gode bamse-
klemmene.

Norges Birøkterlag ønsker å være en organisasjon for alle norske 
birøktere. Vi ønsker å favne om hele bredden. Sentralt opplever vi en 
evig kamp om å få tak i prosjektmidler til relevante prosjekter. Det er 
også høye forventninger fra våre medlemmer på hva som kommer 
ut av innbetalt medlemsavgift. Vi ønsker at flest mulig medlemmer 
er mest mulig fornøyde med medlemskapet sitt. Men, husk at det er 
viktig at du forteller om dine behov, og kom med forslag på løsninger 
hvis du opplever utfordringer. Flott om du engasjerer deg og takker ja 
hvis en i valgkomiteen spør om du har lyst til å bidra.

Undertegnede var til stede på Norges Bondelags digitale årsmøte i 
slutten av september. Dyrevelferd, norsk landbruk sitt omdømme og 
jordbruksoppgjøret var noen av sakene som ble diskutert der. Stats-
minister og landbruksminister deltok også med hver sin tale/hilsen. 
Begge to takket mye for innsatsen med matforsyningen i det spesielle 
2020-året. Denne takken sender jeg herved videre til alle dere fan-
tastiske birøktere landet over som bidrar til mat på bordet til landets 
innbyggere. Mat i form av honning (selvfølgelig) men også pollen, og 
pollinering av «tamme» og ville vekster. Jeg mener birøkt også gir 
oss bedre fysisk og mental helse, så en hilsen fra helseministeren 
kunne også vært passende.

     Styreleder Vegard Sveiven
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– Bare ved å se over biplassen, vet jeg 
hvor mye utstyr jeg behøver, sier han. 

Det sparer tid.

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR

Oppover i Østerdalen kan det fort bli 30 
kuldegrader før jul når det kun er noen 
få centimeter med snø på bakken. Det er 
krevende for biene, og derfor kjører Vegard 
Mømb i Øvre Rendal alle sine 50 -70 bifolk 
inn etter innvintring.

Slik «kjellerovervintring» var ganske 
vanlig før, men gikk helt av moten for flere 
tiår siden. For selv om det kan være bra for 
biene, og at det gjør at utstyret varer lengre, 
så krever det at birøkteren følger godt med. 
Det må være mørkt, rett over null grader og 
ikke for tørt. 

– Jeg plasserer biene i driftsbygningen 
min, sier Vegard Mømb. Der er det mørkt 
og selv om rommet ikke er fullisolert, holder 
temperaturen seg relativt konstant på fire 
varmegrader. 

Hvis utetemperaturen stiger faretruende 
før han flytter biene ut rundt 15. april, lukker 
han opp ytterdøren om natta. 

– Det er alltid mye kaldere om natta på 
den tiden, så det kjøler ned rommet, sier 
han. 

Blir det for kaldt over en lengre periode, 
setter han inn noen vifteovner som løfter 
temperaturen så mye han ønsker. 

– Jeg følger også luftfuktigheten nøye, 
sier han. Blir det under 35 prosent, heller 
jeg litt vann utover gulvet. 

Når biene flyttes ut, settes de først på én 
plass. 

– Det er praktisk fordi jeg vil jevne dem 
ut, forteller Mømb. Han bruker papirbånd 
fra skogbruket (merking av trær). Oransje 
bånd betyr at bifolket er svakt og bør få 
en yngeltavle. Rødt bånd betyr at det er et 
sterkt bifolk som enten kan avgi yngel eller 
må få mer plass. 

Har biene inne om vinteren
I Østerdalen kan det bli kaldt på barfrosten før jul. - Overvintring innendørs gir mange 
fordeler, sier næringsbirøkter Vegard Mømb.

S I D E N  S I S T     

Illustrasjonsfoto av kjellerovervintring.
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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

behov for faglig god og relevant informasjon 
om et så viktig tema for organisasjon. Derfor 
har vi invitert Henning Sørum til å dele av 
sin kunnskap gjennom mange år som leder 
for referanselaboratoriet på NMBU. Han har 
fulgt sykdommen i Norge side vi hadde vårt 
første påviste tilfelle i 2009. Webinaret er 
gratis for våre medlemmer og arrangeres 
onsdag 11. november. For påmelding send 
e-post til ole.auten@norbi.no 

 
Ta kontakt om dere har tema dere ønsker 

å høre mer om, så kan vi utvikle ulike kurs 
og foredrag.

På norbi.no har vi hver måned oppdate-
ringer med nye og relevante saker. Følg oss 
også på Facebook og Instagram. 

Vennlig hilsen Camilla

Digitale nyheter
Norges Birøkterlag har fornyet seg på 
mange områder i 2020, blant annet digitalt. 
Covid-19 har i stor grad bidratt til at dette 
skjedde på kort tid. 

I mars i år publiserte vi vårt første digitale 
nyhetsbrev. Det ble sendt til alle våre med-
lemmer på e-post. Vi håper mange har glede 
og nytte av de månedlige brevene. Dersom 
du ikke mottar dem, sjekk at du ligger inne 
med riktig e-post i vårt medlemsregister, 
og at nyhetsbrevet ikke havner i «søppel-
posten».

Årets sertifiseringsforedrag og eksamen 
ble etter 12. mars arrangert på nett. Både 
sekretariat og medlemmene våre med 
fylkeslag og lokallag i spissen, var fleksible 
og meget omstillingsvillige. Vi fikk derfor på 
plass gode ordninger, og over 340 personer 
tok eksamen på nett.

Norges Birøkterlags første digitale års-
møte ble gjennomført 21. mars i år. 

3. september publiserte vi vårt første we-
binar. Oslo og Akershus Birøkterlag ønsket 
seg et foredrag om varroaresistente bier 
med Melissa Oddie og Terje Reinertsen. 
På fylkesledermøtet i oktober ble det også 
tilrettelagt for at fylkeslederne kunne delta 
digitalt, dersom de som ikke hadde anled-
ning til å møte fysisk. Ole Auten i sekreta-
riatet har tatt oppdragene på strak arm og 
bidratt med filming, lyssetting, tilrettelegging 
og direktesending på plattformen Teams.

I disse dager legger vi siste hånd på plan-
leggingen av åpen yngelråte webinar. Det er 

Vi minnes:

Sten Agnalt
1924 – 2020

Dette er en minnespalte hvor 
lokal- og fylkeslag kan sende inn navnene på dem

som har betydd spesielt mye for norsk birøkt 
og som har gått bort.
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A K T U E LT  N Å

Anja Laupstad Vatland

færre grunner til å ringe hverandre med 
spørsmål. En klok, lokal birøkter minnet meg 
nylig på at det er viktig å holde kontakt med 
hverandre. Jeg har tidligere berømmet de 
erfarne birøkterne for sitt engasjement for 
oss mer ferske birøktere. La oss gi litt igjen 
ved å bidra med birøktprat og tilbud om hjelp 
også i november. Husk å ringe mentoren 
din, birøkterkompisen eller noen av lags-
medlemmene i løpet av måneden.  Snart er 
det desember og julestria.

- Jeg liker faktisk den også!

Det er nå resultatet av trekkobservasjoner, 
spådommer om honningutbytte og presta-
sjonen til gromkubene, er klar! Uker med 
prøvesmaking, røring og vurdering av årets 
honning er over. Jeg finner roen og der jeg 
står med skrellegaffelen, drømmer jeg meg 
over i neste sesong. Gjør du?  

Hva er aktuelt arbeid for november? 
Honningsalg selvsagt!  Og fôrkarene må av. 
De hindrer diffusjon av fukt oppover og noen 
typer kar skaper et ekstra rom på toppen 
som gir varmetap, særlig gjelder det fôrkar 
i plast. På våre kanter er fukt i kubene noe 
som fort kan oppstå. Vi følger Rolf Lunder 
sin «oppskrift» for ventilasjon i kuben. Bunn-
brettene våre står med diagnoseskuffen i 
og full bredde på flyåpningen. På toppen av 
yngelrommet legger vi dobbel fiberplate og 
gjerne et dronninggitter i metall for å hindre 
musa å gnage seg inn. (NB! Det er museår i 
år!) Øverst ligger et par listebiter som ska-
per luftrom mellom tak og topplaten. Dette 
passer bra i vårt våte og milde klima. 

Varroabehandling kan mange av dere 
gjøre samtidig som fôrkarene tas av. Det kan 
ikke vi i Flekkefjord. Her er det iblant yngel 
i kubene helt til nyttår. Varroabehandlingen 
er viktig, ellers blir bigården stående som en 
smittespreder. Vær solidarisk! I Reinavls-
området bruker noen Facebook-gruppen vår 
til å melde fra om de har rester av oksal-
syreløsning å gi bort. Slik blir flere med på 
dugnaden. 

Kontakten oss birøktere imellom stopper 
gjerne opp på denne tiden av året. Siden det 
er ro i bigården har noen av oss rett og slett 

Fire fornøyde birøktere på vei hjem etter en god 
dag i bigården. Foto: Hege Vatland Hvidsten.

Vinter, varroa og vennskap
Det er litt trist, fordi den beste tiden i birøktåret er forbi. Slyngeromsarbeidet!  
Varmt, søtt, duftende og klissete! 
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Det skjer ofte at hun forsvinner, for ung-
dronningene blir utsatt for flere farer, både 
utenfor og inni kuben, og er ikke arbeider-

biene fornøyd, er det 
ingen kjære mor. 

– Da jeg skulle 
sette tilbake tavlen 
med gamledronnin-
gen, så jeg at den 
unge dronningen 
plaget moren sin 
på en intens måte. 
Moren gjorde ingen 
motstand, og jeg 
rakk fint å foto-
grafere dette med 

telefonen min. Vi ber om å få låne bildet slik 
at du også kan se det som få mennesker 
faktisk har sett.

Se også morsom dronningsak på side 26.

Resultatet er at ulla tover seg skikkelig 
rundt såpestykket, så når du fjerne strømpe-
buksa, har du et morsomt produkt. Bruk de 
fargene du liker aller best og vær litt vågal. 

– Jeg kaller dette for «dåsesåpe», ler 
Heidi. Hvis du ikke forbinder noe med det 
navnet, så holde deg til slynging av honning. 

Skal du lage såpen selv, finner du uen-
delig av oppskrifter på nett. Søk også på 
såpekalkulatoren.

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR

På neste side kan du lese om en dronning-
mor og -datter som levde i fordragelighet. 
Her er Stig Rune Sagbergs historie fra i 
høst. Han har drevet 
lenge med bier, men 
aldri sett dette før. 

– Det var et bifolk 
hvor jeg skulle bytte 
dronningen. Jeg fant 
henne og satte ram-
men som hun gikk 
på, utenfor mens jeg 
kontrollerte resten 
av yngelrommet. Da 
fant jeg en dron-
ningcelle som var 
tom og åpnet. Altså 
var det sannsynlig at det gikk en umerket 
ungdronning der etter et stille skifte. Jeg 
sjekket alle tavlene nøye uten å finne henne, 
forteller han.

Økobirøkter Heidi Midtflå er oppfinnsom og 
gjør noe med det. Hun har lagd mange pro-
dukter utfra det biene fremstiller i kuben. Så 
lenge dette foregår hjemme uten at produk-
tene selges, går det greit, men hvis du skal 
selge noe, må du sikre at du har godkjennel-
sene i orden. Forbered deg på omfattende 
prosesser og dokumentasjonskrav. 

Men vil du gjøre noe ekstra morsomt, 
lager du såpestykker som du tuller litt tovet 
ull rundt. 

Tre en strømpebukse utenpå ulla og gni 
med litt vann i noen minutter.

«Tenåringsopprør»
hos Stig Rune

Heidis dåsesåpe
Med litt tovet ull og en strømpebukse, kan du få en ny vri på såpen. Oppfinnsomme 
Heidi Midtflå viser deg hvordan. 

Det er meget sjeldent at birøkterne ser 
 dronninger som sloss. Foto: Stig Rune Sagberg.
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om høsten ble veldig varme utover i januar. 
Dermed økte også forforbruket. Svakere 
bifolk, for eksempel på syv tavler holdt seg 
kjølige. 

– Kanskje vi birøktere rett og slett burde 
ta av toppakningene når været blir slik 
fremover, spør han. Det er mulig at dette 
vil få dem til å gå sammen i en mer stabil 
vinterklase. 

Stressende vind
Samme vinter var det spesielt mye kald 
vind utover ettervinteren. Også dette tror 
Sagberg stresser biene. 

– Jeg la merke til at bifolk som overvintret 
i bigårder i le, jevnt over var sterkere enn 
bifolk som hadde stått værutsatt til, selv om 
alle overlevde vinteren, sier han. 

Mulig at vi må bli mer nøye med vindfor-
holdene der biene står om vinteren. 

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR

Næringsbirøkter Stig Rune Sagberg fra 
Åsvang i Innlandet er regnet som en meget 
erfaren og dyktig birøkter som får mye hon-
ning per bifolk. En av de mange detaljene 
han mener må til for at utviklingen skal bli 
bra, er at biene får total ro om vinteren. 

– Vinteren 2019-20 var spesiell også for 
oss som normalt har stabile snø- og vinter-
forhold. Særlig etter jul var det jevnt over 
for mildt, og mildværet «brant ut» mange 
bier, ved at de startet forberedelsene til den 
kommende sesongen. Flere bifolk var så 
varme at det tydet på egglegging allerede i 
januar, forteller han. Resultatet var at antall 
bier var færre enn normalt før det igjen krøp 
ut flere bier enn det døde neste vår.

I gjennomsnitt tok han ut to tavler fra 
hvert bifolk, for ifølge Sagberg er det verre 
for biene å ha for stor plass enn at de sitter 
litt for trangt utover i april. 

Tidvis uten toppakning
– Jeg observerte at de sterkeste bifolkene 

Flere og flere steder oppfører vinteren seg annerledes enn normalt.  
Det kan gi temmelig slitne vårbier. 

Når vinterværet gir 
urolige bier

Må vi passe ekstra godt på de sterkeste 
 bifolkene om vinteren? Illustrasjonsfoto.
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Biene
Da kom hun på at hun som barn hadde gle-
det seg over kremmerhus med skrellevoks 
fra naboguttens slyngerom. Selv om hun 
fikk påvist reumatiske lidelser som virkelig 
tappet krefter, startet hun med egne bier. 

– Alt ved bier er glede egentlig, sier hun. 
Særlig det å se samspillet både i bifolket og 
mellom biene og naturen.

Hun er glad i alle typer dyr. Hjemme 
har hun angorakaniner, høner og to fine 
fuglehunder. Hun driver med plantefarging 
av angoragarn og planlegger spennende 
produkter av honning og annet av det biene 
fremskaffer. 

Silje Solberg Rudland er ei fargerik dame. 
Da hun vokste opp i Kongsberg drev hun 
foreldrene til vanvidd ved å teste tenkelige, 
og utenkelige, urtekurer på dem. Hun var 
ungen som alltid var ute og ble møkkete, 
men som var glad. Hun skulle bli blomster-
dekoratør, men endte i det mannsdominerte 
skogbruket hvor hun traff mannen hun fikk 
to barn med. Begge er voksne nå.

Hun har hatt de utroligste jobber,  fra 
oppmåler til å kremere dyr for eksempel, 
men i 2014 gikk hun tom. Tom for pågangs-
mot, ideer, livsglede og krefter. Selv hønene 
og angorakaninene som alle har personlighet 
og navn, ble et ork.

Silje Solberg Rudland har en skjult lidelse, men hun er tøff, og dyrene betyr mye.

Kjelleren er ikke et fint 
sted å være

Silje Solberg Rudland møtte veggen i 2014. Nå lager hun liste over arbeidsoppgaver 
og gjør det hun må og det som gir glede. Biene hennes er en viktig glede i hverdagen.
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Må-listen
– Jeg har en skjult lidelse. Det handler om 
en form for reumatisme, og noen dager 
er jeg nesten helt frisk, mens andre dager 
orker jeg praktisk talt ingenting, sier hun 
alvorlig. Det er så mye fordommer rundt 
slikt. «Du er jo ikke så dårlig», sier folk. «Ikke 
i dag, nei. Men de dagene jeg er dårlig, ser 
dere meg ikke», svarer jeg. Kjelleren er ikke 
et fint sted å være over tid. Hun smiler. 

Rådet til andre i samme situasjon er at 
man ikke må sette seg ned for å dø sakte. 
Finn ut av hva du mestrer, og gjør ting som 
får deg i bedre humør. 

Selv har hun en liste som er delt inn i 
«må», «skal», «burde» og «kan».

– Blir jeg stresset over alle oppgavene, tar 
jeg penn og papir og plasserer dem der de 
skal være. 

Hvis «må» og «skal»-listen blir for lang, 
så må jeg endre livet, sier hun.

– Jeg vil jo så gjerne, men kroppen nekter 
å følge helt med. Kjenner jeg at våren blir 
dårlig, så selger jeg unna bifolk. Så alvorlig 
tar jeg det.

For birøkt skal være en glede. Biene for-
står kroppsspråket ditt, hevder hun. Derfor 
er det mye helse i å være sammen med 

dem. Ikke minst når du har tid til å sette deg 
ned å nyte dem. 

Et godt råd fra en birøkter som holder seg 
unna kjelleren ved bevisst å tenke på det. 
Biene skal være en glede.

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR

Silje Solberg Rudland har så mye humor og  
ressurser.

til deg selv eller en birøkter som 
har alt. Boken Birøktteknikk 2 
inspirerer deg med 25 helt ulike 
måter å drive norsk og nordisk 
birøkt på. 

(399,-)
Begge bøkene   
                 kr     650,-
Medlemmer   
                 kr     350,-

ÅRETS JULEGAVEÅRETS JULEGAVE

Fåes hos:
Honningcentralen med videreforhanldere
KTD.no AS, Hurumhonning AS 
og Norges Birøkterlag

Bli inspirert
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Stort sett et bra år for 
bier og birøktere

Igjen et år hvor våren kom litt «humpete» med de vanlige påminnelsene  
om at  vinteren ikke helt vil slippe taket. Super juni, og kald, regnfull juli,  
før lyngtrekket reddet mye for mange. 
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Fordi Norges Birøkterlag har valgt å beholde 
de gamle fylkeslagene, vil også denne årso-
versikten basere seg på de gamle fylkene. 
Det gjør også at bildet blir noe mer nyan-
sert.

Østfold
Mild vinter og lite snø. Bra overvintring med 
steker bifolk.

Normal vår med god utvikling til sterke 
bifolk. Kjølig vær i april og mai ga for dårlig 
flyvær for biene til å hente pollen og nektar 
fra selje og hestehov. 

Mye sterk vind først i mai resulterte i stort 
tap av unge bier. 

Ikke noen svermeproblemer i Østfold i år. 
Optimal temperatur for nektarproduksjon i 

juni, og kjølig juli med mye regn som gjorde 
at lyngen utviklet seg bra frem til blomstring 
fra siste uke i juli. 

Fantastisk sommertrekk fra 1. juni med 
trekk på bringebær, kløver, raps osv. Likevel 
store geografiske forskjeller. Fra 15-40 kilo 
per bifolk.

Tre uker med fantastisk fint vær under 
lyngtrekket fra rundt 25. juli til rundt 25. 
august. Røsslyngen ga nektar over hele 
Østfold, og utbyttet ble rundt 15-40 kilo per 
bifolk. Fantastisk lyngtrekk i grensetraktene 
mot Sverige, men litt for tørt mot slutten 
vestover mot kysten. 

Mildt og fint vår også underinnvintring i 
september.  

Oslo og Akershus
Mild, snøfattig vinter og lite vintertap. Enkelte 
svermer fra i fjor kan ha overlevd i husveg-
ger ol.

Bra aprilvær og tidlig start ga god utvik-
ling i kubene. Bringebærene så ut til å blom-
stre rekordtidlig, men kulde og nattefrost i 
mai bremset bier og natur. 

Noe sverming fra starten av mai og noe 
«blokkeringssverming» under bringebær-
trekket. Siste meldte sverm var 2. august. 
Ellers normalt svermeår. 

Fint og varmt under bringebærtrekket 
(start: første uke i juni), men en kald juli ga 

sen/dårlig paring og ditto sen egglegging. 
Lindetrekk i månedskiftet juni/juli. 

Store variasjoner i sommertrekket. En-
kelte fikk fem kilo om dagen og 60-70 kilo, 
mens snittet nok var 30. 

Bra vær under lyngtrekket kompenser-
te for sent trekk og mye skadet lyng. På 
Meheia (Kongsberg) og i Hedmark opplev-
de mange svært varierende lyng. Moderat 
resultat på 10-15 kilo. 

Mange har god utvikling mot innvintring, 
men bifolk som ikke var på lyngtrekk utviklet 
seg dårlig i juli og august. Varmt og fint 
under innvintringen. 

Hedmark
God overvintring med lite tap. Kald vår hvor 
de måtte fôre til langt ut i mai. Fôringen 
påvirket bifolkene slik at de ble sterke til 
sommertrekket. Mange brukte opp reserve-
ne av sukkerrammer. 

Bortsett fra litt «panikksverming» i junihe-
ten, var det generelt lite sverming i Hedmark 
i år. 

Varm juni, mens juli var regnfull. Veldig 
bra sommertrekk, med til dels meget bra 
bringebærtrekk. 

Lyngtrekket startet 14. dager senere enn 
normalt. Meget bra lyngtrekk i nordre del av 
Hedmark, men i deler av Trysil ble lyngen 
tørkeskadet i juni. 

Godt vær under hele lyngtrekket og inn-
vintringen. 

Både bifolkene som var på lyngtrekk og de 
som sto hjemme er sterke ved innvintring. 

Oppland
Bra overvintring med lite vintertap. Varmt 
i deler av april og kaldt i det meste av mai. 
Sterke bifolk utviklet seg greit, mens svakere 
bifolk stagnerte og brukte lang tid på å byg-
ge seg opp.

Igjen en sommer med til dels mye sver-
ming flere plasser. Særlig i varmebølgen 
i begynnelsen av sommertrekket, 10.-20. 
juni. Mange steder falt sommertrekket 
sammen med varmeperioden i juni. Sammen 
med voldsom birngebærblomstring, ga det 
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et voldsomt og intenst sommertrekk, men 
mye honning med til dels høyt vanninnhold. 
Der bringebærblomstringen kom senere i 
gang, tok trekket raskt slutt da været slo om. 
Nokså dårlig med sommerhonning her. 

Kjølig og en del regn i juli ga dårlig pa-
ringsvær. 

Varierende vær under lyngtrekket, men 
periodevis bra. Nokså sent lyngtrekk (start 
månedsskiftet juli/august). Mye tørkeskadet 
røsslyng ga et dårlig lyngresultat i år. 

Godt vær under innvintringen, og jevnt 
over bra bier, selv om enkelte har problemer 
med høyt middetrykk etter en mild vinter 
med tidlig yngling.  

Buskerud
Normal overvintring med lite tap. Tidlig vår 
med varme, men kulde i mai stoppet utvik-
lingen. Frost ga dårlig pollinering på bær og 
frukt og sen utvikling av bifolkene. 

Noen hadde en del sverming, lite for 
andre. 

Også i Buskerud ble sommerværet varier-
ende med varm juni og kald og fuktig juli. 

Det var den varme junimåneden som red-
det et veldig bra sommertrekk for dem med 
sterke bifolk. Heller dårlig for andre. 

Varierende lyngtrekk fra dårlig til middels 
godt med høy vannprosent. Lyngen var rar 
i år, steder som ga mye i fjor, ga null i år, 
og lyngtrekket startet mye senere enn i fjor. 
Noe kaldt vær under lyngtrekket, men bra 
september ga god tilstand med til dels mye 
yngel ved innvintring. 

Vestfold
Bra overvintring, men lite vår. Full fart i 
april men kald og trøblete mai. Nesten rett 
fra vinter til bråvarme i juni. Mindre (lite) 
sverming enn i fjor. 

Den ekstremt varme perioden i juni ga 
et bra sommertrekk med godt med bringe-
bærhonning. «Av og påvær» i juli som ga 
vanskeligheter med dronningavlen. Bra vær 
under lyngtrekket, men lite blomstring. Like-
vel en god lyngsesong fra ca. 20. august og 

til den første uken i september med resul-
tater over 2019, selv om det var geografiske 
forskjeller (Nissedal, Felle og Treungen i 
Telemark). 

God innvintring hvor biene har tatt fôret 
bra. 

Telemark
Bra overvintring, men dårlig vårutvikling. 
Kaldt vårvær og lite eller ingen nektar fra 
selje. Derfor måtte de fôre til langt ut i mai. 
Treg vårutvikling ga også lite sverming.

Bra sommervær og godt sommertrekk fra 
10. til 28. juni de fleste stedene i Telemark.

Bra vær også under lyngtrekket og innvin-
tringen, men varierende mengde lynghon-
ning fra mindre bra til bra. Lyngtrekket varte 
fra 30. juli til 18. august i år.

Aust-Agder
God overvintring, treg utvikling tidlig på vå-
ren, men snudde midt i mai. Ikke meldt om 
mye sverming. Sommerværet var kaldt med 
noe regn og mye vind. Bra sommertrekk 
etter sørlandske forhold, med ett unntak: 
Mindre bra helt ute ved kysten. Fint vær un-
der et godt og langt lyngtrekk fra 20. juli til 
20. august. Biene er i god form før vinteren. 
Oppsummert: Bra sommertrekk og meget 
godt lyngtrekk. 

Vest-Agder
Overvintringen gikk fint. Tidlig start skap-
te god utvikling mange steder. En del fikk 
problemer med blokkering og svermtrang. 
Normalt med sverming. Stort sett bra som-
mertrekk, men noe varierende helt ute ved 
kysten. Full stopp i sommertrekket uken før 
Sankt Hans. Knallvær under det beste lyn-
gåret på flere år her helt sør i landet. Biene 
trakk lynghonning fra første uken i august til 
i begynnelsen av september. Innvintringen 
har nettopp begynt når vi skriver dette (28. 
september).

Rogaland
Varierende overvintring. God i sør, men 
betydelige tap i Ryfylke og til dels på Jæren. 
Sen frost ga sen vårutvikling. 



13BIRØKTEREN NR 9  –  2020

Lite sverming i nordre og indre deler, og 
normalt ellers. 

Etter en kald vår fikk de mye regn hele 
sommeren.

Sett under ett ble sommertrekket nor-
malt, men det var over i juni og flere steder 
fikk ingen eller lite sommerhonning. Dårlig 
fruktblomstring. Mange fôret for å holde 
eggleggingen i gang. 

Fint sensommervær og godt lyngtrekk i 
august reddet sesongen for mange. 

De fleste innvintrer sunne og sterke bifolk 
takket være en god og varm acvslutning på 
sesongen som begynte så kaldt og sent. 

Hordaland
Mild vinter, så mild at enkelte slet med å 
finne yngelfritt tidspunkt for varroabehand-
ling. Flere gradere varmere gjorde også at 
fôringen kunne begynne tidlig. Særlig viktig 
for bifolk som skal på pollineringsoppdrag i 
slutten av april. Både bier og frukten i Har-
danger lå flere uker tidligere enn normalt. En 
kald periode til dels med nattefrost i mars-
april og en mai med kun fem dager over 16 
graderC bremset sesongen kraftig. 

Lite vårhonning, og biene i Hardanger 
strevde med å holde biestyrken oppe midt 
i epleblomstringen. Fruktbøndene så heller 
ikke mye til biene i denne perioden. 

Juni ble fantastisk også i Hordaland, med 
godt bringebærtrekk.

I fjor smakte det lind alle steder med 
lindetrekk, men i år ga lind svært lite over 
hele Hordaland. 

Juli begynte så fuktig og kald at det gikk 
ut over dronningproduksjonen, men det tok 
seg opp utover i måneden og inn i august. 
Fuktighetr i juli ga flott lyngblomstring, og 
kanskje det beste lyngtrekket på ti år(!), men 
det vil ikke fylkeslederen si til noen.   

Sogn og Fjordane
Noen svake bifolk fra i fjor høst gikk ut, 
ellers god overvintring. 

God start på vårutvikling. Ein kald periode 
i midten av mai med litt snø i fruktblom-
stringa, påverka utviklinga i mindre grad. Litt 
over normalt med sverming. 

Sommerværet var bra fram til lyngtrekket. 
Varmt fra slutten av mai og hele juni. I juli 
ble det mer normale vestlandstemperaturer.

Tidlig bringebærblomstring (fra tidlig i 
juni). Tørr mai og juni gjorde at blåbær og 
villbringebær ga lite i lavere strøk, men en 
svært god sesong for sommerhonning.

Svært godt lyngtrekk. Lyngen blomstret 
fra månedskiftet juli/august.

God, litt over normal, tilstand ved innvin-
tring lover godt for neste sesong. 2020 ble 
samlet en god sesong i Sogn og Fjordane. 

Møre og Romsdal
God overvintring og lite vintertap også her. 
Kaldt frem til 19. mai, ga sen vårutvikling og 
en del problemer med kalkyngel, særlig sør i 
fylket. Lite sverming, kun hos noen nybe-
gynnere.

Skiftende, men godt sommervær. Sær-
deles bra sommertrekk. Mange sider det er 
tidendes beste med opptil 30 kilo i snitt!

Mye kaldt vær under lyngtrekket, men fan-
tastisk lyngblomstring og store forventninger 
til mye lynghonning. Sent lyngtrekk, men 
veldig bra nord i fylket, men middels i sør. 
Vekselsvis mye regn og varme gode dager 
under innvintringen, men sterke bifolk etter 
god yngelproduksjon på sensommeren. 

Trøndelag
Bra overvintring, og vårutviklingen var bra 
i starten. Så kom en kuldeperiode med snø, 
drittvær og stopp i ynglingen frem til 17. mai. 

Lite sverming i Trøndelag i år. Kjempevær 
i to-tre uker i juni (litt varierende geografisk) 
traff ganske bra med bringebærtrekket. Den 
kalde maimåneden gjorde at det virket som 
alt blomstret samtidig. Middels til ok som-
mertrekk. Sterke bifolk til et treukers lyngt-
rekk i august som ble bra. Også i Trøndelag 
gikk innvintringen helt greit.

Nordland
God sommer i fjor ga veldig god overvin-
tring og lite dødelighet. Forsinket vår gjorde 
at svake avleggere fikk problemer. 
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Treg vårutvikling. Før 30. mai hadde gra-
destokken vært så vidt over 10 grader kun 
fem ganger. 

Fordel for dem med biene i solhellinger. 
Snøbyger 17. mai, men sommeren kom plut-
selig 31. mai med 20 varmegrader og fint 
vær. Fantastisk utvikling i juni, men kaldere 
i juli. 

Bifolkene bygde ut tavlene og samlet godt 
med sommerhonning. Samlet et normalt 
sommertrekk.  

Lik vårutvikling som svermeåret 2017, 
men kun fem prosent sverming i år. 

Sommeren kom tilbake i slutten av juli og 
varte litt inn i august. De som hadde bier på 
lyngtrekk fikk litt over en uke med lyngblom-
string. 

I Nordland går ofte vår-, sommer- og 
høsttrekk i ett uten trekkpauser. Sen bringe-
bærblomstring i år gjorde at bifolkene hadde 
bygd seg opp og kunne utnytte trekket. 
Høsten ble et kronår for alt av bær, men 
lyngtrekket ble noe avkortet av regn.

Innvintringen ble lang og fin. Derfor opti-
misme før 2021-sesongen. 

Avlsdronningene (krainer) fra 2019 hadde 
en flott utvikling i år, og dronningene viste 
veldig gode egenskaper. Sen dronningpro-
duksjon i år.  

Troms
Veldig varierende overvintring med 5-60 
prosent tap. Noen steder hadde snø fra i 
oktober til ut mai(!). Mange plasser uteble 
våren. Nord i fylket kom siste snøfallet midt 
i mai. Noen gravde ut bikubene fra snøen 
til påske, og de måtte gjenta det to eller tre 
ganger til. Så plutselig godt vær i juni. 

Lite sverming etter en slik vinter og 
vår. Svært dårlig sommertrekk for mange. 
Godværet ga blomstring før biene kom opp 
i styrke. Så ble det mye regn under brin-

gebærblomstringen i juli, og flere mindre 
birøktere tok ikke ut sommerhonning i år. 
Noen fikk litt. 

Når lyngen begynte blomstringen i må-
nedskiftet juli/august hadde mange bifolk 
bygd seg opp, og det ga et bedre lynghon-
ning-resultat. Lyngtrekket stoppet midt i 
august da det ble kulde og regn. Etter det 
har Troms hatt mye lave temperaturer og få 
varme dager. 

Finnmark
Innvintret rundt 25. september i fjor, og 
biene satt inne i åtte måneder til 19. mai. 20 
prosent av bifolkene dødeunder eller like 
etter overvintring, og de analyserer årsa-
kene. Suksesskriterier på 70 grader nord: 
Ekstra isolert kasse rundt, og plassering på 
godt drenert grunn og på plastpaller for å 
begrense fuktigheten nedenfra. 

Ingen vår. Gikk rett fra en til to meter snø 
til seljeblomstring på én uke. Neste år skal 
de teste drypp- og pollenfôring fra dag én. 

Ingen sverming, men to bifolk på multe-
pollinering utviklet svermceller og -dronnin-
ger etter at honningen var høstet i august. 
De ble ikke paret. 

Julitemperatur på 3 til 25 graderC (snitt 
12). Honning kun fra blåbær, blokkebær og 
tyttebær og andre sommerblomster som 
løvetann i andre uken i juni, ikke lyng. Nytt 
trekk rundt 20. juli med geitrams, kløver og 
arktisk gressløk. På grunn av ustabilt vær, 
må de høste underveis i trekkene. Det gir 
mange tavler med lite honning i hver. 

Ekstra mildt og godt vær under innvintrin-
gen, men en del avleggere ankom sent og 
vil trolig dø i løpet av kommende vinter. De 
har lært mye og vil lage en birøktkalender til 
kommende år. Fra én til 8-9 kilo honning per 
kube i verdens nordligste bifolk.
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ningsmak i Italia og satte NM inn i en mye 
større sammenheng. Faglig leder Ragna 
Ribe Jørgensen har sikret nettopp alt det 
faglige og Synne Hemsen Berg har gjort en 

I år tok tre ByBi’ere fra Oslo honningskjeen 
i egen hånd, og arrangerte et helt annerle-
des norgesmesterskap. Hoveddommer var 
Anastaiya Dykyy. Hun er utdannet i hon-

NM i Honning 2020
Heder, ære, smak og innovasjon

Erfarne smaksløker 
i arbeid. Veslemøy 
Hvidsten (nær-
mest), Merete Bø 
og  hoveddommer 
Anastaiya Dykyy  
med ryggen til.

123 birøktere hadde sendt inn 207 ulike honninger i årets NM i Honning. Det er solid 
rekord, og viser at birøkterne setter pris på en real konkurranse innen yrket eller 
hobbyen sin. 
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stor jobb med å synliggjøre hele arrange-
mentet.

Kvalitet 
På nettstedet www.honninhub.no kan du 

se rammen rundt arrangementet. For mye 
av drivkraften er å løfte norsk honning vekk 
fra syltetøykategorien og over i gourmet-
hyllene. Da trengs det mye motivering av 
birøkterne og opplæring av kundene. 

– Vi spiser kun 300 gram honning hver 
per år i Norge, sier Ragna. Altfor lite, natur-
ligvis, men det har med mange ting å gjøre. 
Ikke minst at folk rett og slett ikke vet hvor 
stort smaksspennet på norsk honning faktisk 
er. 

Sortshonning
Selv om den største kategorien var fler-
blomst-honning, eller «blandingshonning» 
som de fleste birøkterne sier, så arrangeres 
NM også for å motivere birøkterne til å være 
mye mer bevisste på å høste sortshonnin-
ger, selv her hvor sommeren er kort, og 
trekkene ofte går i hverandre. Lenger syd 
i Europa er det utenkelig å sause sammen 
sommerhonningen til en salig blanding. Her 
er det tradisjon for å separere ut hvert trekk 
for seg. Stoltheten rundt selve smaken og 
aromaen er stor, og det krever både kunn-
skap og innsikt. 

Digital møteplass
Nettstedet Honninghub.no er rammen rundt 
norgesmesterskapet. Alle deltagerne får 
opprette en egen profil her, og hensikten er 
på sikt å skape en møteplass mellom birøk-
tere og honningkjøperne, hvor man kan lese 
om og bestille honninger, man blir nysgjerrig 
på. Som deltager, ligger du på honninghub,-
no i et helt år. 

Alle honningene som sendes inn, blir 
grovsortert av et utvalg av erfarne smakere. 
21 honninger ble plukket ut til en finale hvor 
fem dommere vurderte hver og en honning i 
kategoriene

Dommerne
Årets jury besto av disse personene:

b  Anastaiya Dykyy, hoveddommer, birøkter, 
utdannet i honningsmaking i Italia.

b  Oksana Bekkevold, kvalitetsleder i 
 Honningcentralen, lang erfaring i 
 næringsmiddelindustri og matkunnskap.

b  Veslemøy Hvidsten, vinsommelier, 
 restauranteier og birøkter.

b  Merete Bø, vinjournalist i Dagens 
 Næringsliv, vinsommelier.

b  Morten Bull, næringsmiddelteknolog, 
 næringsbirøkter og off.godkj. iskrem-
dommer.
Disse fem smakte seg gjennom 21 

deltager honninger i kategoriene: Bringe-
bær, røsslyng og flerblomsthonning. Ut fra 
 individuell poenggiving, ble det kåret gull, 
sølv- og bronsjevinnere. 

Et eget språk
La oss slå det fast med en gang. Honning-
bedømmelse handler ikke om hvilken hon-
ning du liker best, men hvilken som ligger 
nærmest en standard for kategorien som er 
avtalt på forhånd. Da behøver man et felles 
språk, slik de har blant annet i vinbransjen. 
«Fruktig, tørr, syrlighet, balanse, lang, sitrus, 
sødme osv, osv». 

Det er italienerne som har kommet lengst 
i verden med å navngi smak og aroma på 
mange ulike sortshonninger. Noe av dette 
har folkene i Honninghub hentet til Norge, 
men langt fra alle av de mulige sortshonnin-
gene her er beskrevet. Italia har for eksem-
pel ikke ville bringebær. Og skal bringe-
bærhonningen få dybde, må den være mye 
mer enn bare «søt og lys». 

Meningen er at alle som deltar i NM i 
Honning også bidrar til å utvikle dette hon-
ningspråket. Derfor har de allerede bestemt 
seg for å fortsette å arrangere norgesmes-
terskap også i årene som kommer. 

– Vi ser dette i et 20-årsperspektiv, sier 
Ragna Ribe Jørgensen. 

Som deltager, kan du også kjøpe deg 
en individuell sensorisk bedømmelse av 
honningene dine. Da får du en profesjonell 
beskrivelse som du kan bruke i markedsfø-
ringen. 
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Det er alltid et spørsmål om hvor ren 
sortshonningen din er. Kanskje vil alsikeklø-
ver gi dybde til villbringebærhonningen.

Et stykke vei
En av dommerne, Morten Bull, innrømmer 
at det kreves mye kunnskap, erfaring og 
hardt arbeid for å sikre det lille ekstra innen 
honningsmak. 

– Får du ikke slynget ut all røsslyngen om 
høsten, smaker den temmelig annerledes 
hvis du får den ut av tavlene etter en vinter 

på lageret, sa han, og la til at mange setter 
tavler med røsslyngrester over yngelromme-
ne på sommertrekket året etter. Da får du en 
helt annen sommerhonning, fordi lyngsma-
ken er så dominerende. 

Av en eller annen grunn, konkurrerte 
ingen med klokkelyng eller løvetann i år, 
men birøkterne prøvde seg med geitrams, 
honningurt, kløver, hagtorn og lønn.

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR

Bjørn Reidar Larsen 
(bildet) vant NM-gull 
i den største klassen, 
flerblomsthonning, for sin 
«Preikestolhonning» fra de 
tre kommunene, Forsand, 
Strand og Hjelmeland i 
Ryfylke.

– Da de ringte meg for litt siden, ble 
jeg faktisk rørt. Jeg har jobbet på  kontor 
i bygge bransjen i 15 år, men nå midt i 
femtiårene, bestemte jeg meg for å gjøre 
noe  annet, sier Larsen som begynte med 
ett bifolk i 2016. Han skryter av mentoren 
sin, Börje Svensson, som virkelig har hjulpet 
ham dit han er i dag. Nå har han nemlig alle-
rede 60 bifolk med brune- og buckfastbier, 
men målet er rundt 130. 

– Da jeg sa opp jobben, fortalte jeg at det 
hadde vært moro å kunne leve av biene. 
«Det klarer du aldri», kommenterte noen, og 
slikt trigger meg veldig. Jeg har lest veldig 
mye om bier og birøkt i bøker og på nettet, 
og selv om man trolig aldri blir utlært, så 
sier kundene mine at jeg har veldig god hon-
ning. De kommer igjen og igjen for å kjøpe. 

Larsen har bier i Preikestolområdet, og 
navnet på den unike turistattraksjonen er 
noe alle husker. 

Mange trekkplanter
Biene trekker på mange plantearter. Fra blå-
bær og fruktblomstring til ville bringebær og 
mye klokke- og røsslyng. Når han slynger, 
lager han en flerblomsthonning som han 
selv innrømmer er god.

Og de erfarne dommerne i NM i Honning 
2020 var tydeligvis helt enige med Bjørn 
Reidar Larsen som kan smykke seg med 
tittelen Norgesmester i den største klassen. 

Stolt og rørt
– Dette hadde jeg virkelig ikke regnet med, men jeg har jobbet hardt. 

Kategori Navn Sted
Bringebær Asjørn Kristiansen Drøbak
Røsslyng Linda Leithe Levanger
Honningdugg Bjørn Johansson Oslo
Lind Halvor Manshaus Oslo
Skogsbær Svanhild Fosser Degernes
Geitrams Lars Magne Roksvåg Smøla
Flerblomstret Bjørn Reidar Larsen Jørpeland
Storskala 
(over 500 kilo)

Bjørn Reidar Larsen Jørpeland

SørNorge Bjørn Reidar Larsen Jørpeland
MidtNorge Vegard Devik Levanger
NordNorge Joachim Gullesen Balsfjord
ByHonning Ullevål Hagebyhonning Oslo

Vinnerne
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AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR

Vi har sagt det før, men på oppfordring 
gjentar vi at når du kjøper oksalsyre på 
Apoteket (som du MÅ gjøre), så ikke bruk 
doseringen som står på pakningen. 

Norges Birøkt har forsøkt å få rettet 
denne teksten, men det er i praksis umulig 
fordi regelverket rundt slike oppskrifter er 
en enorm prosess. Ja, du kan si at det må 
være mulig å få vekk noe som er feil, men 
ikke tenk på det. 

Følg denne oppskriften, så er du sikker. 
Produktet heter Apibioxal og apoteket må 
trolig bestille det.

Viktig om oksalsyre
Løsning 
rekker til

Api-
bioxal

Sukker Vann

190 tavler 35g 420 g 
(0,42 kg)

420 ml 
(4,2 dl)

957 tavler 175g 2100 g 
(2,1 kg)

2100 ml 
(2,1 l)

1900 tavler 350g 4200 g 
(4,2 kg)

4200 ml  
(4,2 l)

Tabell: Viser blandingsforhold og antall tavler 
med bier du kan behandle – Norsk løsning.
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markedet, ikke er hele bildet. Først skal du 
planlegge, og etterpå skal du rydde opp.

Og alle kundene som kommer hjem til deg 
for å kjøpe en halvkilo. De skal jo høre hvor-
dan biene dine har det og hva som skjedde 
med dem i år. Som selger må du være blid 
og forekommende og ikke minst ta deg tid 
til å svare på ting som du ikke får noe ut av 
og som du har fortalt til en dullion kunder 
allerede. 

– For meg er det fint å røre og tappe en 
del selv. Stort sett er det hyggelig å selge litt 
til venner og bekjente, og kanskje til folk på 
jobben. Likevel blir andelen av min honning 
som går til Honningcentralen større og 
større.

– Nei, sier Anund. Regn på timeprisen 
og utgiftene til alt dette, så leverer du fort 
mer av honningen din til Honningcentralen 
og bruker tid og penger på noe annet innen 
birøkten.

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR

– Jeg har vurdert hva det vil si å levere 
honningen min til Honningcentralen, forteller 
han. Det ville gi en høyere kilopris å selge 
honningen sin selv på markeder og direkte 
til forbrukere, men har de birøkterne som 
gjør dette virkelig regnet på hva det koster å 
gjøre det?

– For det er fort gjort å jobbe mye for en 
svært lav timepris, sier han. Først skal du 
finne egnet emballasje. Så skal du hente 
den. Mange kjøper den i Moss, Bø eller et 
annet sted. Dit tar det tid å kjøre (hvis du 
ikke er birøkter i Moss, da). 

Så skal du lage etikett og passe på at den 
inneholder alt den må. Kanskje må du ha 
hjelp av noen som kan tegne eller designe. I 
hvert fall må etikettene trykkes på noe som 
har lim bak.

Honningen skal siles, røres og tappes. 
Etikettene skal på og honningen oppbevares 
til du får solgt den.

Bare det å finne kundene koster mye tid. 
Helgesen minner om at de timene du står på 

Hva koster 
det deg å selge 
honningen din 
selv?

Birøkter Anund Helgesen i Notodden er svært aktiv. Han driver rundt 30 
produksjons bifolk og lager dronninger til seg selv og noen til andre. Dessuten er han 
en sentral person i å administrere Facebooksiden «Ferske Birøktere» og han sitter 
i materialnemnda i Honningcentralen. Et utvalg som han er svært glad i og som han 
forteller at diskuterer alle de meningene som kommer inn. 

Anund Helgesen.
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heter også prinsippet; «osteklokkeprinsip-
pet». 

Nei, sier andre birøktere. Det skal være 
mulig for fuktighet å unnslippe opp. Selvsagt 
uten å skape trekk for biene, men likevel skal 
kuben «puste».

Ikke godt å bli klok på, dette her. 

Gass også
Per Furset Aarhus er blant dem som vil at 
det skal være pustende toppakning.

Det finnes trender innen birøkten som noen 
ganger kan bli temmelig altomfattende. Så 
skal vi vintre inn på byggevoks for å komme 
unna smitte, og så skal vi absolutt ikke vintre 
inn slik fordi da sliter vi ut biene. 

Tett eller ikke
Slik er det også med hvordan vi skal tette 
kuben på toppen. Noen hevder temmelig 
bestemt at vi skal legge plast over og fylle 
på med lufttett isolasjon over der igjen slik 
at kuben blir tett som ei osteklokke. Derfor 

Som birøkter må du forstå hva som foregår i  bigården. Det er krevende, men veldig  interessant. 
Illustrasjonsfoto.

Alle levende individer utvikler uønskede gasser. Biene produserer for eksempel 
mye CO2. Alt dette må de få ut av bikuben. Derfor er det viktig å få til en lufting på 
 toppen, sier Per Furset Aarhus i Asker. 

Gassen må ut, 
og opp er best
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Jeg brukte en filtduk som helt klart slipper 
både fuktighet og gass gjennom, forteller 
han. Oppå hadde jeg vanlig isoporpakning 
(styropor), og i den kuttet jeg fire – fem 
riller begge veier slik at det skulle bli litt 
lufting ut. 

For Furset Aarhus tenker ikke bare på 
fuktigheten, men like mye på gassen. 

Biene produserer CO2 når de forbrenner 
karbohydrater. I tillegg finnes det også andre 
uønskede gasser inne i bikuben som et 
 resultat av at det foregår liv her. På grunn 
av at biene varmer opp det innvendige 
 rommet, stiger de aller fleste gassene opp. 

Hvis toppen da er helt tett, så må biene 
jobbe ganske mye for å presse gassene ned 
og ut via bunnbrettet. Sier han.

Naturen
Det er ofte lurt å se hvordan naturen selv 
hamler opp med disse utfordringene. Der 
har biene muligheter til å lufte både oppover 
og sideveis, mener han. De holder jo naturlig 
til i fjellsprekker eller trær som er hule etter 
lynnedslag eller annen råte. 

Det er derfor Furset Aarhus mener 
at birøkterne burde vurdere mer lufting 
 oppover i bifolket. 

Når det er godt trekk om sommeren, 
er det temmelig mye vann som skal ut 
av  nektaren for å tørke den fra rundt 50 
prosent og ned til under 20. Du kan selv 
se hvordan det enkelte ganger kan dryppe 
kondens ut av kuben under. 

Hva hvis vi hadde en bitett plate på hele 
tiden, og at vi regulerte isoleringen ved hjelp 
av pustende materiale. Spør han. Når det er 
høy fuktighet og godt trekk, kunne vi bare ha 
en lett duk og god lufting under taket. Det 

må bare være mørkt, så ordner biene resten, 
tror han. 

Asfaltplater
Næringsbirøkter Harald Preus Olsen i 
 Farsund har 230 bifolk. Han har en bitett 
metallplate med lufteriller som han både 
bruker som vandregitter (altså for å få 
nok lufting når han frakter bifolkene til 
 lynplassene), og som toppbrett ellers. 

Over metallplaten har han to asfaltplater 
med asfaltsiden opp. 

Før hadde jeg bare én slik plate om som-
meren, men av praktiske grunner har han to 
på hele året nå. 

Lufting
Over plater har han tak, men alle takene har 
to spiler av tre under slik at han får lufting 
mellom asfaltplatene og taket. 

Det gjør at fuktigheten forsvinner tem-
melig raskt, hevder han. For asfaltplatene 
puster og hjelper biene med å bli kvitt 
fuktigheten. 

Ikke tenkt på gass
Jeg har ikke tenkt på gass, men når dette 
blir et tema, så virker det fornuftig, sier han. 

Og fordi gass unnslipper lettere enn 
 fuktighet, tror han at en slik pustende 
løsning over bikuben også hjelper for de 
uønskede gassene. 

Per Furset Aarhus er en reflektert mann 
som liker å sette opp hypoteser og finne ut 
om de stemmer eller ikke.

Har du noen synspunkter eller helst 
erfaringer på dette feltet, så hører vi gjerne 
fra deg.

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR

VI LEVERER DE MASKINER DU TRENGER MED TILPASSEDE LØSNINGER

ØYGARDSBI – www.oygardsbi.com – johnstrandaboe@gmail.com – Tlf. 970 75 409

De-boxer, skrellemaskiner for opptil 400 rammer/time, voksskruer, pumper, løsnere, 
alle typer slynger for alle rammetyper. Røreverk, fylleapparat, roterende bord, honningtørkere, 

oppvarmede eller kjølte tanker, skrellekar, etc. Kraner og løfteinnretninger.  
Dronningavlsutstyr. Gunstige priser og betalingsbetingelser. Be om tilbud.
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Stensby van der Laak er distriktssjef. For 
noen år siden ville de to gjøre noe gøy. De 
designet et biesmykke. Kolleksjonen besto 
av fem modeller. Flotte smykker, for trenden 
er jo natur og «tilbake til det opprinnelige». 
Dessuten hadde Maja Lundes verdenssuk-
sess «Bienes historie» åpnet øynene til 
mange kjøpesterke og naturglade kvinner fra 
ungdom til godt voksen alder. 

- Men. Vi ville gjøre noe ekstra, så vi kom 
på at vi skulle donere 50 kroner fra hvert 

For femti år siden begynte unge Sigmund 
Espeland å selge bunadssølv. Nå har firmaet 
Sigmund Espeland AS blitt landets største 
smykkeprodusent. I mer enn 200 ledende 
gullsmedforretninger kan du finne bunads-
sølv, designergull og et vell av smykker fra 
Espeland. 

To ganger i året lager de nye kolleksjoner. 

Noe gøy
Unni Skoglund er markedssjef og Vibeke 

To erfarne og tøffe damer kom på en idé. De designet en kolleksjon smykker 
med biemotiv. Så donerte de 50 kroner fra hvert kjøp til bienes beste. Det ble en 
 knallsuksess. 450 000 kroner. – Til nå!

Unni Skoglund (t.v.) og Vibeke Stensby van der Laak (t.h.) har designet en serie med biesmykker som 
har gitt utrolige 450 000 kroner til biene! I midten, Camilla Larsen med høstens store sjekk.

Gullpenger i dobbelt 
forstand
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80 prosent av gullet som blir til gull-
smykker er resirkulert i form av at folk har 
solgt gamle smykker. 

– Denne resirkuleringen av både gull og 
sølv, er helt nødvendig for smykkesalget i 
verden. Det utvinnes rett og slett for lite gull 
fra gruvene, forteller Unni. 

– Klær kastes, men smykker resirkuleres 
hele tiden, minner Vibeke om. Bare det er 
en mer naturvennlig tilnærming hvis du 
 behøver enda et argument for deg selv. 

I den store fabrikken arbeider 
 håndverkere med alt fra ordførerkjeder og 
bunadsølv til hypermoderne designsmykker. 

Og hvis du lurer: Nesten ingen av de 35 
ansatte vet koden til de blytunge safene, og 
selv posene til støvsugeren blir resirkulert. 

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR

I høst overleverte de sjekk nummer fire på 
200 000 kroner til Birøkterlaget. Til sammen 
utrolig 450 000 kroner! Og vi har en ny jule-
handel i vente. For disse damene selger mer 
når virusfarene lurer både lokalt og i verden. 

Dobbelt gull
– Dette er gullpenger i dobbelt forstand. De 
gir oss mulighet til å delta i prosjekter og bi-
dra til veiledning og å spre kunnskap, sier en 
ydmyk og glad generalsekretær, Camilla Lar-
sen. Til nå har Norges Birøkterlaget brukt 
penger på arbeid med de opprinnelige brune 
biene og deltagelse inn i prosjekter hvor den 
bruke bien er representert, Pengene er også 
benyttet til å utforme en strategi for hvordan 
birøkterne skal passe på kombinasjonen bier 
og natur... Her trengs det mye norsk fakta-
basert kunnskap. 

– Tusen takk, dere bidrar virkelig, for dette 
er gull verd for biene og hele næringen, og 
gjør at vi kan bli enda grønnere, sier hun.

Unni Skoglund og Vibeke Stensby van der 
Laak har solid erfaring i gullsmedbransjen 
og de vet mye om verdien av å gi et smykke 
i gave. 

– Vær litt utradisjonell, og ikke kom 
stormende inn lille julaften, men tenk på 
hvor fint det er å overraske i hverdagen. En 
vanlig tirsdag, etter at en slitsom biesesong 
er over, når honningoppgjøret kommer eller 
alle de personlige vinklingene, sier Vibeke og 
oppfordrer menn til å være oppfinnsomme 
og personlige. 

– Spør den du tenker på hva vedkommen-
de kunne tenke seg. Litt konkret kunnskap 
pluss tips fra fagfolkene i butikken, øker suk-
sessfaktoren betydelig. Biesmykkene koster 
faktisk ikke mer enn rundt 500 kroner, eller 
tilsvarende et par nye plastkasser til biene, 
så du kan kjøpe en god del før du går konk. 

Et annet tips er å kjøpe noe som mottage-
ren kan bygge på. Det finnes ulike løsninger 
hvor du kan kjøpe deler fremover også. 

salg til bienes beste, forteller Unni. De kjente 
ikke birøktmiljøet, men Vibeke hadde en 
venninne i Honningcentralen. Ganske snart 
kom de i kontakt med Norges Birøkterlag, 
som selvsagt var glade for ideen. 

– Hvis vi var heldige, regnet vi med en 
gave på ti til femten tusen, sier Vibeke. Ikke 
dårlig, det. 

Tok helt av
Flere av de over 200 butikkene lagde egne 
utstillinger med Lundes bok, blomster og 
materiell fra Espeland. Som alltid skaffet 
de flott reklamemateriell til kolleksjonen. På 
sosiale medier ble smykkeideen delt i det 
uendelige. 

– Det tok helt av, smiler de to. Nå er 
kolleksjonen utvidet til åtte halskjeder, tre 
par ørepynt, to armbånd, tre armheng, to 
ørepynt og en ring. Det meste skaffes i både 
sølv og gull, og med lekre steiner. 

Om å gi en gave som varer
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one Terje Reinersten, a local beekeeper 
and bee breeder, who has been working 
with his own stock for about 40 years, to 
a stock of Carnica bees that have always 
received regu lar varroa mite treatments. 
No treatments were given starting from 

Varroa mites have long been a big problem 
for beekeepers, but some brave  individuals 
have begun to develop bee stocks that can 
combat this pesky parasite without the 
need for treatment. The study was aimed 
at comparing the varroa-resistant bees of 

Varroa resistant bees are resistant all summer: 
The account of one 
 researcher invested in 
sustainable beekeeping

“It was hard work, counting mites once every week from trays set out under fifty 
colonies for the entire summer. It took one full day to count mite for all the  colonies 
and I was working through rain, wind and flocks of very curious sheep, but that  
work paid off at the end of the year when the results were pulled in from the field.”  
- Melissa

Melissa Oddie working in the field. 
Photo: Anita Reinertsen.
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when the colonies were first established in 
July 2019. The study lasted from the end 
of May to the end of August, 2020 and the 
bees were watched very carefully. The poor 
Carnica bees (in orange on the graph) could 
not cope, and their mite levels rose with the 
season, as was expected. We have seen 
this pattern in many studies before. Terje’s 
bees (in blue) seemed to do just fine without 
intervention, and it appears they have the 
ability to regulate mite levels all throughout 
spring and summer. The Carnica bees had 
to be treated at the end of the study or risk 
high losses.

Of course more research is needed to find 
out why these varroa-resistant bees are so 
good at what they do, but we do know, from 
previous studies, that these varroa-resistant 
bees can reduce how many mite babies a 
mother mite can have. This supressed mite 
reproduction (SMR) likely plays a big role in 
the patterns we are seeing. This is the first 
time a season-long mite population study 
has been performed on varroa- resistant 
bees to obtain a  real-time comparison for 

both colony groups in the same type of 
 environment. The apiaries were  located 
about 6 km from each other, with no other 
known apiaries nearby.  The lines  depicted 
here are the average mite falls for the 
entire apiaries, about twenty-five  colonies 
in each group, with the red lines being the 
error margin for the averages. Some of the 
varroa-resistant colonies did have fairly 
high levels, about twenty per day in some 
cases towards the end of the study, but 
it was always only one or two  colonies, 
whereas in the Carnica population, the 
instances of  these high counts were much 
more common. On the other hand, there 
were some Carnica colonies that were able 
to keep mite levels low, but there were 
not many of them. This tells us that even 
populations that have been treated for so 
long might have the potential to become 
varroa resistant if they are given the chance. 
Of course, any attempts to breed  resistance 
must be done responsibly: by treating colo-
nies with high mite loads and replacing the 
queen in that colony with a queen that might 
do better next year. Not regulating mites 
in your apiary could lead to mite spread 
that no colony could overcome, with or 
without resistance, and it would be bad for 
the neighbouring bees too. We are coming 
closer to understanding just how bees can 
overcome new threats like varroa so quickly. 
Apart from mite fall data, brood samples 
were also taken both to track the number of 
babies mother mites are producing in these 
two honeybee groups, and to record rates 
of a special behaviour that has been linked 
to varroa-resistant colonies: cell recapping.  
This study is part of a much larger  project 
dedicated to reducing varroa damage to 
commercial honeybees in Norway. The 
results found this year are a great addition 
to a very interesting path of discovery, one 
that will hopefully lead to healthier bees for 
everyone long into the future.

AV: MELISSA ODDIE,  
PROSJEKTANSATT I NORGES BIRØKTERLAG
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gjennom sverming er jo en risikoatferd, 
svarer han, og legger til; bifolket som sitter 
igjen med en jomfrudronning når den gamle 
dronninga har forlatt kuben med en del av 
arbeidsstokken vil gå dukken dersom dron-
ninga ikke blir paret eller forsvinner under 
paringsutflukten. Et vellykket stille skifte, det 
vil si at den gamle dronninga fortsetter egg-
legging inntil den nye dronninga har startet 
sin egglegging, gir en langt større sikkerhet, 

men dette er ingen 
formering. 

Normalt vil den 
gamle dronninga 
raskt forsvinne et-
ter dette tidspunk-
tet, men enkelte har 
observert at de to 
dronningene kan 
gå side om side i 
lengre tid slik som 
her. Dersom man 
fjerner mestepar-
ten av mandiblene 
(kjevene) til dron-
ningene kan man 

faktisk ha et større antall dronninger gående 
i samme bifolk. Trolig er mangel på kjever og 
at dronningene er i egglegging og dermed 
mindre mobile til å bruke brodden nok til at 
dette kan fungere.

Svanhild Fosser forteller at nå ved inn-
vintring 2020, er bifolket minst like sterkt, 
og hun vil garantert følge med på om gamle-
mor fortsatt er å finne igjen neste vår. 

Birøkt er fascinerende.

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR

Stille skifte betyr at bifolket ikke svermer, 
men bytter dronning ved å lage noen få 
dronningceller inn mot midten av yngelleiet. 
Herfra velger de ut den beste, og lar henne 
klekke, pare seg og komme i egglegging før 
de dreper gamledronningen.

Beste bifolk
– Dette er min beste kube. Den er kjem-
pesterk, snill og samler mest honning av 
alle, forteller 
Svanhild Fosser. 
Sommeren 2019 
skiftet de den hvite 
dronningen ut ved 
hjelp av stille skifte. 
Det rare er at 
gamledronningen 
som nå er fem (!) 
år fortsatt går side 
ved side med dat-
teren og legger egg 
som om hun ikke 
vet at hun burde 
bli pensjonert og 
sendt til «de evige 
trekkmarker» av sine arbeidere. Hun har 
overlevd vinteren, og ble fortsatt observert 
ved lyngtrekket i år, over et år siden den nye 
dronningen begynte å legge egg. 

– Dette bifolket ga rundt hundre kilo 
honning i år, og ved innvintring er det like 
sterkt som årene før, forteller Svanhild til 
Birøkteren. 

Større sikkerhet
Seniorrådgiver Bjørn Dahle i Norges 
 Birøkterlag får høre om fenomenet. 

– Normalt formerer bifolk seg ved 
sverming, men skifte av dronning i et bifolk 

Spesiell «todronning-drift»
I et av bifolkene til Svanhild Fosser i Degernes går det fortsatt to dronninger over ett 
år etter et stille skifte. 

Svanhild Fosser.
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finnes det mye kunnskap om både pollen og 
bibrød, men vi må anta at det norske klimaet 
gir helt andre forutsetninger og produk-
sjonsforhold som vi må ta hensyn til. Vi 
skal samarbeide med kolleger fra Danmark, 

Estland og Latvia som har 
erfaring med pollenproduk-
sjon- og omsetning. Det kon-
septet vi utvikler skal omfatte 
nødvendige teoretiske prin-
sipper, tekniske ferdigheter 
og markedsføringskunnskap. 
Alt skal testes og tilpasses 
norske forhold før det blir en 
del av Norges Birøkterlags 
faglige tilbud. 

Prosjektet begynner i slut-
ten av 2020, selv om du blir 
koplet på fra sesongen 2021, 
og varer ut 2022. Etter det 
skal norske birøktere være 
klare til å produsere pollen 
og bibrød på egenhånd. 

Har du lyst til å lære noe 
nytt samtidig som du reduse-
rer sårbarheten i birøkten 
din, kan du melde deg på 
allerede nå. Send epost til: 

luis.cadahia-lorenzo@norbi.no

AV LUIS CADAHÍA-LORENZO, 
FORSKER/ PROSJEKTLEDER

Vi ser at forbrukerne i økende grad ønsker 
flytende honninger, noe som er vanskelig i 
Norge med vårt trekkgrunnlag. Derfor utgjør 
importhonning en økende del av totalmarke-
det, og hvis trenden fortsetter må man for-
vente redusert honningom-
setning og produsentpriser.  

I tillegg vil norsk birøkt i 
stor grad påvirkes mer av 
klimatiske forhold og klima-
endringer som milde vintre, 
flere flommer og sommer-
tørke. Vi vet at dette påvirker 
både plantene og biene

Derfor kan det være smart 
å satse på en strategi som 
ikke fokuserer på honning-
produksjon alene, men også 
på alternative bieprodukter. 
Vi i Norges Birøkterlag vil 
stimulere norske birøktere 
til å utvide produksjonen sin 
ved å høste og omsette pol-
len-baserte produkter (pollen 
og bibrød).

Landbruksdirektoratet har 
bevilget penger fra sine Na-
sjonale tilretteleggingsmidler 
til et prosjekt på dette.  

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle 
din kompetanse for å kunne inkludere pollen 
og bibrød i din produksjon.  Internasjonalt 

Nytt kompetanseprosjekt 
om pollenprodukter

For de aller fleste norske birøktere betyr birøkt å produsere honning. Svært få høster 
andre bie-produkter, og dette kan gi sårbarhet for svingninger i honningmarkedet. 

Bibrød er pollen som biene 
har lagret ferdig til eget bruk 
(nærmest) og pollen høstet i 
inngangsfelle er populære pro-
dukter mange steder i verden.
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DET HERSKER ingen tvil for Honning-
centralen. HOS OSS jobber vi for at 
 birøkterne opprettholder gode vilkår for sin 
honning og for næringen totalt. En viktig 
oppgave er å gjøre en god innsats på salg 
og markedsføring, og inspirere forbrukerne 
til hvordan alt smaker bedre med honning. 
Dette kommer hele næringen til gode.  

Man kan jammen bli beundret av at 
 Honningcentralen i sitt 93 år, har så  mange 
entusiastiske ildsjeler og medlemmer som 
ivrer for å utvikle HC for fremtiden. HOS 
OSS er stemningen god, medlemmer 
 kommer innom og slår av en prat. Tallene 
ser bra ut, og salget går foreløpig godt. 

Honningcentralen sin misjon er at honning 
står fremme på hvert et bord i Norge. Vi 
har en klar strategi for vekst og opprett-
holdelse av verdien for norsk honning. 
Blant annet skal vi være med å bidra til at 
de beste  lokale og kortreiste honningene 
kommer frem til forbrukere, og gjøres kjent. 
HOS OSS nøler vi ikke samarbeide bredt på 
 innovasjon og forretningsutvikling for å finne 
nye måter å ta næringen videre på, både for 
de store og de små birøkterne. 

Birøktutstyr er et meget viktig område 
for Honningcentralen, og som i de siste 
årene har opplevd bratt vekst. I år har en 
av utfordringene vært for lite bifôr når det 
trengtes som mest, selv om vi gjorde et «all 
time high» innkjøp. Begrensede reisemulig-
heter og høy sukkerpris utløste en uforut-
sett  hamstring. Vi jobber hardt for å sikre 
fordeler på kritiske innsatsfaktorer innenfor 
birøktutstyr, og forsøker å gjøre vårt til at 
birøkt og honning holder en høy standard i 
Norge.

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

I disse tider jobber vi med kvalitet og ana-
lyser på den ferske honningen vi har mottatt 
fra små og store birøktere. HOS OSS er 
vi i daglig dialog med medlemmene, og vi 
 hjelper så godt vi kan med å gi råd både 
med hensyn til birøkt, utstyr og honning, 
kvalitet, regelverk og nye medlemskap. Vi 
gleder oss til å få all honning levert, innveid, 
sortert og klar til bruk. Nå i november er 
vi allerede godt inne prosessen for årets 
kjedeforhandlinger, og innkjøp og leverings-
betingelser på birøktutstyr for neste sesong. 

Våre analyser tilsier at vi nå har grunn 
til å være bekymret for vokssituasjonen i 
Norge. Årlig kjøper Honningcentralen bivoks 
for mange millioner kroner, men vi ser at det 
blir stadig vanskeligere å få tak i ren voks til 
akseptable priser. Også analyser på norsk 
voks viser at vi kan få utfordringer fremover 
på egen voks.

HOS OSS er vi inne i en liten endrings-
fase. Det handler mye om fortsette på 
å  gjøre de samme tingene, men noe må 
kanskje gjøres på en annen måte. HC er et 
veldig lite selskap med bare noen få med-
arbeidere, og det er viktig for oss å ha en 
mest mulig effektiv organisasjon som lykkes 
godt på medlemsservice. På nyåret vil vi 
gjennomføre en undersøkelse hos medlem-
mene/eierne av selskapet for å få ytterligere 
innspill. 

Med ønske om en fin november

hilsen
Anniken Bjørnå



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

1.  Ved å komme direkte til butikken på 
Kløfta eller hos videreforhandler og kjøpe 
de varene du ønsker

2.  Handle via nettbutikken og ved spørsmål 
om leveringssted velge «drop-punkt» på 
Kløfta eller Grimstad

3.  Handle via nettbutikken med leveranse 
dit du bor, her kommer da frakt i tillegg 
som vises i nettbutikken

4.  Ringe el maile inn din bestilling til Kløfta 
eller til videreforhandler (se nettsiden: 
honning.no for mailadresser)

Nå kan du handle hos Honningcentralen på 4 ulike måter:

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.
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Planlegg innkjøp av  
bimateriell for 
2021 allerede nå!
Honningcentralen har fortsatt stor vekst i salg av 
bimateriell. Dette gjør det svært utfordrende for 
oss å forutse hvor mye som skal kjøpes inn. Lang 
leveringstid på en del produkter kan dessverre gi 
utsolgtsituasjoner for disse varene.  

Sikre deg det du trenger for 2021 ved å 
bestille tidlig!
Planlegg innkjøpene dine nå, så er du sikret at 
varene du trenger er på plass i tide.

Ved å bestille tidlig hjelper du oss å yte best mulig 
service til deg og alle birøktere.

Mange ønsker å kjøpe byggevoks i vinter/vår for 
å lage ferdig voksrammer til neste sesong. HC er 
helt avhengig av å få inn blokkvoks tidligere, helst 
i vinter!

Vi ber derfor alle landets birøktere om å smelte 
voks nå i vinter, så vi får sendt bygge voks til 
preging. 

De av dere som ikke vil gjøre jobben med 
 vokssmelting selv, gjør som meg - lever din voks 
gratis til en annen birøkter som gjør  jobben med 
voks smelting. Da får de dette som betaling for 
jobben som gjøres!

Nå er tiden inne for å 

smelte voks og levere 
blokkvoks til HC!

Voks-
smelter

kr 3700,-

Art 4402

Voks-
smelter
Gass

kr 7400,-

Åpningstid butikken på Kløfta
lavsesong fra 2. november 

Mandag 10.00-18.00
Onsdag 10.00-18.00
Torsdag 10.00-18.00
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i 25 land, og du får spørsmål innen disse 
temaene:
5 Hvordan begynte du med birøkt?
5 Hva slags birøkt utdanning har du?
5 Hvor finner du informasjon om birøkt?
5 Hva slags utdanning eller trening ønsker 

du deg?
5 Hva er de største problemene du har i 

birøkten din?
5 Hvilke områder synes du vi burde 

 fokusere på i fremtiden?
Skriv inn denne lenken på PCen din: 
www.bee-survey.com/index.

php/877127?lang=nb
Svar gjerne senest 5. november.
Her kan du lese mer om COLOSS´ arbeid 

om kommunikasjon mellom forsking og 
praksis:

www.coloss.org/core-projects/b-rap

Tusen takk for at du hjelper oss!

AV LUIS CADAHÍA-LORENZO, 
FORSKER/ PROSJEKTLEDER

God kommunikasjon mellom birøktere, 
 rådgivere og forskere er avgjørende for at 
forskernes kunnskap kan brukes som prak-
tiske løsninger i bigården. 

Derfor håper vi du vil bruke ti minutter 
på spørreundersøkelsen som det interna-
sjonale forskernettverket COLOSS (www.
coloss.org) vil bruke for å finne de beste 
måtene å overføre kunnskap på, og for at vi 
skal få et bedre inntrykk av hvordan vi kan 
bidra til bedre kommunikasjon og erfarings-
utveksling. Undersøkelsen utføres samtidig 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

5  Etter over 110 analyser ble det funnet bakte-
rie M.plutonius-DNA i kun 8 bifolk. Ekstern 
ekspertise kaller funnene for «svake».

5  De 8 bifolkene har i flere måneder stått tett 
ved andre bifolk som ikke er smittet. De 
er som hovedregel bare funnet M.plutoni-
us-DNA i ett bifolk i hver bigård

5  14 bigårder som jeg har solgt bifolk til de 
siste 3 årene er alle testet smittefrie.

5  Alle nærliggende bigårder er testet smittefrie.
Det er altså ingen tegn på smittespredning 

hverken internt i mine bigårder eller til andre 
bigårder. Hva som er grunnlaget for Sørums 
påstand om «aktiv utvikling av smittespred-
ning» klarer jeg ikke å se.

Kurt Birkeland

Ingen smittespredning!
Professor Henning Sørum kommenterer i nr 
7 av Birøkteren prøvetakingen i mine bigårder 
i mai og juni i år. Artikkelen er nærmest fri 
for henvisninger til fakta eller forskning. Jeg 
oppfatter den derfor som Sørums personlige 
oppfatninger. Det er mye jeg stusser på, men 
med 200 ord til disposisjon, nøyer jeg meg med 
å kommentere følgende utsagn: 

«Funnene av M. plutonius-DNA fra i bi-
folkene i de ulike bigårdene hos Kurt Birke-
land indikerer at det er en aktiv utvikling av 
smittespredning mellom bigårdene og de ulike 
bifolkene på hver bigårdsplass,…»

De faktiske forhold er:

Y T T R I N G
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Mange birøktere, bransjefolk og forskere har gledet seg til å reise til hovedstaden Ufa i den rus-
siske republikken Basjkortostan fra 20. – 25. september neste år. Dette er den 47. internasjonale 
konferansen uten avbrekk. Den holdes hvert andre år, i og utenfor Europa. Foreløpig forbereder 
de konferansen som vanlig selv om alle forhåndspresentasjoner er avlyst eller foregår digitalt. I 
begynnelsen av november skal de ta en ny vurdering. Dessverre kan vi ane hvordan det vil gå.

Apimondiakonferansen 2021 ikke avlyst. -Enda

Koronapandemien påvirker oss alle, 
også Agderbirøkterne som har valgt 
å avlyse årets Agdermøte. Norges 
Birøkterlag hadde planlagt en gjen-
nomgående informasjon om yngelrå-
tesituasjonen på Sørlandet. Temaet 
kommer nå heller på et webseminar. 
Se side 4 i dette bladet. 

Agdermøtet 
er avlyst

Også dette store møtet avlyses 
nå. Grunnen er økende smittefare 
av koronavirus over hele Europa, 
 inkludert Norge. 

Arrangørene satser på at situasjonen 
ser bedre i januar 2022. 

Honnemøtet 
er avlyst

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

™

NORSK BIVOKS skal bidra med  resirkulering 
av innlevert blokkvoks fra  norske birøktere. 
Vi levere tilbake voks som autoklavert og 
preget byggevoks.
Planen er å være produksjonsklare fra 
starten av 2021. 
Vi oppfordrer birøktere og  birøkterlag over 
hele Norge til å samarbeide om innlevering 
av blokkvoks til vår  produksjon.

Vi betaler 
for din bivoks/

blokkvoks  
Pr. kg

Kr. 130130,-,-
eks. mva.

Kampanjetilbud

BYGGEVOKS BYGGEVOKS I NORGEI NORGE
Vi trenger din blokkvoks enten du har et eller 500 bifolk!

– forvalter norsk bivoks til beste for alle

Ta 
kontakt for 

en voksprat og 
avtalevilkår



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


