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For mange av oss er nå tiden inne for oksalsyrebehandling av 
biene. Ideelt tidspunkt er etter at bifolket er yngelfritt og før de går 
i vinterklase. I planleggingen av neste års drift bør dere følge med 
på utviklingen av midd, og kanskje gjennomføre tiltak før neste års 
vinterbier klekker. 

Fylkeslederne hadde nylig en samling med styret og sekretariatet i 
Norges Birøkterlag, på Gardermoen. Det var mange som ga utrykk for 
at det var godt å samles fysisk. Vi hadde veldig god plass på hotel
let, der det var få andre gjester. Vi kan vel takke koronasituasjonen 
for det. Aktuelle saker og spørsmål ble drøftet, og jeg tror alle reiste 
hjem med mange gode inntrykk etter menneskemøter.

Honningcentralen har varslet om mangel på voks i 2021 hvis vi ikke 
klarer å levere nok returvoks. Alle birøktere må bidra til å holde den 
viktige bivoksen i kretsløpet. Ved normal stabil drift av dine bikuber 
blir det minst 10% overskudd av voks hvert år. Dette må tas vare på! 
Innsamling og smelting av voks er en fin og samlende aktivitet som 
kan gjøres i lokallagene. Anbefalt tidspunkt er ca i november/desem
ber når rammer er slynget og sesongen begynner å roe seg for både 
bier og birøktere. På grunn av fare for smittespredning (yngelråte) 
anbefales at selve trerammen ikke blir med til felles smeltested. Hvis 
rammen med voks bringes til smeltested, så kan det være lurt å bren
ne trerammen på smeltestedet. På denne måten kan lokallag ha sine 
egne smeltesteder uten å bli smittebank. Kokonger og annet organisk 
avfall kan graves ned i bakken eller brennes.  Dette blir derfor en klar 
oppfordring til alle norske birøktere om å smelte om rammene sine 
selv, eller bidra til oppstart av nye ordninger for innsamling av voks. 
Det blir kos med årets julelys, uten norsk bivoks.

God jul og godt nytt år til dere alle.
     Styreleder Vegard Sveiven
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med å utvikle norske bidronninger år etter 
år. 

– Jeg skal utgjøre en forskjell for dem, og 
vise dem hvor viktige de er. Så vil jeg bidra 
aktivt til at de får noe igjen for å fylle ut 
skjemaer og delta i forskningen vår, sier hun 
og smiler. Hun møter allerede første dag 
på jobb med noe kunnskap om bier og mye 
kunnskap om mennesker. 

– I arbeidet med mennesker, skal jeg nok 
tørre å si at jeg har klart å være motiver
ende, sier hun, og legger til at avlsarbeid 
på bier også er et utpreget lagsarbeid hvor 
resultatene kommer fellesskapet til gode. 
Jeg skal bli synlig blant birøkterne ved å 
lage relevante møteplasser. 

Velkommen på jobb i Norges Birøkterlag. 

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR

Camilla Sundby fra Lierfoss i Aurskog 
Høland våknet av at næringsbirøkteren 
som hadde fått biplass på gården vekket 
henne. Hun hadde sagt at hun gjerne ville 
være med å se i en bikube, og nå var jo 
klokken allerede 07.30 en helt vanlig søndag 
 morgen. 

– Jeg har alltid vært en sanker som 
spiser det jeg høster, om det er blåbær eller 
egenslaktede ender, smiler hun. Hun er fra 
gård, og er gift med en bonde. Nå driver de 
tre gårder.

Hun har mastergrad i jordkultur fra 
 Norges miljø og biovitenskapelige universitet 
på Ås, har vært jordbrukssjef diverse steder 
og i de siste 13 årene har hun drevet med 
rehabilitering av sykemeldte mennesker for 
å få dem tilbake i jobb. 

Ble birøkter
For tre år siden, etter å ha sett nedi birøkt
erens bikube, gikk hun nybegynnerkurs og 
kjøpte egne bikuber. 

– Det er en hobby, så jeg gleder meg til 
alle arbeidsoperasjonene jeg gjør, smiler 
hun. En venninne sendte henne stillings
annonsen fra Norges Birøkterlag, og nå skal 
hun ha ansvaret for avlsarbeidet der. 

Folk og bier
Camilla Sundby gleder seg veldig til å ringe 
alle de 22 testvertene. Målet har hun klart 
for seg. Det er å finne ut hva de er opptatt 
av og hvorfor de deltar i det viktige arbeidet 

Motivatoren
Norges Birøkterlag har ansatt 
 Camilla Sundby som rådgiver for 
avl på bier. Hun er birøkter, bonde, 
sivilagronom, og god til small talk.

S I D E N  S I S T     

Camilla Sundby blir avlsansvarlig i Norges 
Birøkterlag
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Som eit av tiltaka for å fremje bruken av 
honningbier til pollinering av frukt og bær vil 
eg vise til pilotprosjektet PolliVest i Hordaland 
og Sogn og Fjordane (2017-2019 – Budsjett-
ramma kr 1,5 mill.). Prosjektet avdekka m.a. at 
Vestland fylke har mangel på biefolk til polline-
ring av frukt og bær.

På bakgrunn av næringsbirøkt sin betyding 
for matproduksjon, pollinering og sysselsetting/
busetting i distrikts Norge ser NBS det som 
viktig å støtte opp om bierøktnæringa.

NBS vil:
5  Stimulere til lønsam næringsbirøkt.
5  Stimulere til meir bruk av honningbier til 

pollinering (bestøving) av frukt, bær og 
åkervekstar.

5   Stimulere til at også næringsbirøkt kjem inn 
under avløysingsordninga for ferie og fritid.

– Effekten av at birøkt er kome inn i 
Norsk Bonde og småbrukarlaget, NBS, sin 
politiske plattform blir enda større om fleire 
birøktarar melder seg inn i NBS, sier Marco 
Neven til Birøkteren.

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR

Det er tidligere styreleder i Norges Birøk
terlag, bærprodusent, næringsbirøkter og 
NBSmedlem, Marco Neven som foreslo 
at næringsbirøkten skulle nevnes spesielt i 
NBSs politiske plattform. Teksten under ble 
enstemmig vedtatt av Landsmøtet 2020:

Næringsbirøkt
Birøkt er definert som husdyrhald på lik linje 
med anna husdyrhald. Dei to viktigaste produkt 
frå bierøkt er honning og pollinering (bestøving).

I Norge har me godt over 4.000 bierøktarar. 
Mange driv med småskala fritidsbirøkt, men i 
2019 var det og 959 næringsbierøktarar som 
søkte om produksjonstilskot til 44.000 biefolk 
som utgjer om lag 80% av alle biefolk i Norge.

Ein stor del av honningen vert levert til 
Honningcentralen SA som er med i Land-
brukssamvirket og resten vert omsett via andre 
kanal som direkte sal og lokalmat i butikk. 

I tillegg til at honningbier er viktig for 
pollinering av naturlege vekstar er det og ein 
aukande erkjenning av at god pollinering under 
bløming av frukt, bær og fleire åkervekstar 
er ein svært viktig klimanøytral innsatsfaktor 
- på linje med vatn og gjødning, for å opp-
nå  betydeleg høgare kvalitet og kvantitet på 
avlinga.

For første gang har Norges bonde- og småbrukarlag, NBS, programforpliktet  
seg til å støtte norsk næringsbirøkt.

Småbrukarlaget støtter 
næringsbirøkt



5BIRØKTEREN NR 10  –  2020

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

                  Camilla Larsen

Velkommen Milla og alle nybegynnere
Det er snart jul, og vi har lagt bak oss det 
året som kanskje er det mest spesielle i vår 
generasjon. Plutselig kunne vi ikke reise dit 
vi ville. Vi kunne ikke gi hverandre en klem, 
møtes i større selskap eller reise til de store 
birøktermøtene som mange av oss gledet 
seg til. 

Likevel erfarer jeg at birøkterne jeg snak
ker med, driver sin viktige jobb med biene 
som før. Dere sørger for pollinering over 
store deler av landet, og skaffer 
verdifull og velsmakende norsk 
kvalitetshonning til alles beste. 

Jeg ser også at det er stor 
interesse for nybegynnerkurs 
og kompetansekurs om bier. 
Mange tillitsvalgte har vært 
flinke til å finne alternative 
løsninger for å kunne arrangere 
kurs og samlinger. Kanskje for
sterker en pandemitrussel vår 
lyst til å ha en lokal, utendørs 
og meningsfull hobby som gir 
noe til hver og en, og samfun
net rundt?

Vi må nok regne med at 
også 2021 blir et unormalt 
år over hele verden. Da blir 
det viktigere enn noen gang å ta vare på 
hverandre, finne nye måter å møtes på, for å 
dele kunnskap og glede. 

I denne utgaven av Birøkteren kan dere 
lese om ti år gamle Milla fra Haugesund som 

uten noen forkunnskap ønsket å bli birøkter 
etter et Newtonprogram på TV. På slutten 

av saken forteller hun om at 
hun slet med å få kjøpt bifolk. 
Jeg vil derfor si tusen takk til 
Jan Henrik Hansen i Ølmedal, 
som bidro til at Milla kunne 
fortsette sin reise sammen 
med biene.  

Jeg benytter anledningen til 
å oppfordre alle gode og erfar
ne birøktere til å dele av sine 
ressurser og kunnskap, slik 
at enda flere   kan få oppleve 
bienes fantastiske verden, og 
honningens dype smakspalett. 

Vi trenger Milla og alle dere 
andre, så jeg ber alle med
lemmer om å ta vare på våre 
nybegynnere, så vel som sine 

etablerte birøktkollegaer. I tiden fremover 
trenger hverandre.

God jul og et enda bedre nyttår 
til alle våre 4 500 birøktere. 

Hilsen Camilla 

Kanskje forsterker 
en pandemitrussel 
vår lyst til å ha 
en lokal, utendørs 
og meningsfull 
hobby som gir noe 
til hver og en, og 
samfunnet rundt?
Generalsekretær Camilla Larsen
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A K T U E LT  N Å

Anja Laupstad Vatland

Vi kan skape lys og god lukt i huset og bake 
deilig julebakst med honning og voks. Alt 
tyder på at også desember blir veldig anner
ledes dette året. Covid19 har virkelig preget 
2020. Det blir få julemarkeder, og tilbudet av 
honning er større enn på lenge der ute. Slikt 
gir usikre tider for oss honningprodusenter. 

Desember er gjerne pausemåneden fra 
det praktiske birøktarbeidet. Slyngingen er 
over og fôrkarene er tatt av. Helt pause er 
det ikke hos meg. Jeg er alltid seint ute med 
ting, så nå må jeg gå gjennom utstyret og 
se hva som behøver vedlikehold eller byttes 
ut. Ikke alt er ferdig vasket en gang! Tavlene 
fra slynginga er ikke sortert. Mørke tavler 
sendes til omsmelting. Tommelfingerregelen 
min er at de skiftes når lyset ikke kan sees 
gjennom dem. Også tavler med dronebygg, 
feilbygg og tavler med dårlige lister smeltes 
om. I år ble det mange tavler til omsmelting. 
Det gir verdifull økologisk voks tilbake til 
HC. Tavlene jeg beholder blir satt 10 og 10 
i kubekasser på tett underlag. Så setter jeg 
en tom halvkasse på toppen med et glass 
med 80 prosent eddiksyre + en tøybit av ei 
gammel Tskjorte som veke. Tett lokk på top
pen og der skal tavlene stå til de igjen skal 
brukes. Pass på å bruke verneutstyr og god 
lufting mens du holder på! Syre er ikke noe 
å spøke med. Slik sikrer jeg mot voksmøll og 
andre uhumskheter. 

Mitt forslag for desember: Lag deg et godt 
julebrød og spander noen gram bivoks til 
lys!

Julebrød etter oppskrift fra 
 Opplysningnskontoret for brød og korn: 

250 g smør
1 kg hvetemel
125 g sukker
¼ ts salt
2 ts malt kardemomme
1 pk gjær
6 dl melk
250 g rosiner
2 pk sukat
egg til pensling

Fremgangsmåte: 
5  Skjær smør i terninger og sett det på 

kjøkkenbenken, så det får romtemperatur 
og blir mykt.

5  Ha melet i en bakebolle, bland inn sukker, 
salt og kardemomme og smuldre i gjæ
ren. Ha i melk og arbeid deigen til den er 
blank, smidig og slipper kanten av bollen. 
Elt deretter inn det romtempererte smø
ret. Bland inn rosiner og sukat til slutt.

5  Dekk bollen med plast og la deigen heve 
til dobbel størrelse, ca. 40 minutter.

5  Ta deigen ut på et lett melet bakebord og 
del den i tre like store emner. Rull dem 
til tre store, runde boller. Bruk en skarp 
kniv og skjær rundt kanten og trykk 
kakene godt ned på midten. På denne 
måten sprekker ikke julekakene så lett og 
de får en pen fasong.

5  Dekk julekakene med plast, og la dem 
etterheve til dobbel størrelse, ca. 30 
minutter.

Lys i mørket på vei mot 
lysere tider?

Desember er tid for lys, mat og gaver. Som birøkter er det ei herlig tid. Birøkten gir 
oss gaver å selge og gi bort. 
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5  Pensle kakene lett med sammenvispet 
egg.

5  Stek julekakene nederst i ovnen ved 
200°C i 3540 minutter til de er gjen
nomstekte. Avkjøl på rist

Januar er gjerne måneden for askese og 
en ny start. Her i heimen er det på denne 
tiden årvisst en diskusjon om å lage en 
plan for birøkten. Det henger sammen med 
lengselen etter å komme i gang igjen. Vi 
er skikkelig gode på å lage planer – og helt 
elendige på å følge dem. Egentlig passer det 
godt sammen med biene; biene følger ikke 
en plan og gjør som vær og natur fordrer 
av dem. Likevel er det faktisk lurt å gjøre 
opp status nå, spå litt om hvordan året blir, 
hvilken kapasitet du har og hva som er vik
tigst for deg dette året. Kanskje er det kurs 
og ny lærdom, kanskje er det økning i antall 
bifolk, eller kanskje er det bedre driftsopp
legg. Birøkten byr på så mange muligheter, 
husk bare å sette tæring etter næring. Selv 
glemmer jeg ofte å planlegge for uforutsette 
oppgaver og ikke minst nye idéer som duk
ker opp. Da blir det travelt.  

Birøktermiljøet gir meg påfyll av kunn
skap og engasjement. Jeg har lett for å få 
nye idéer og har alltid lyst til å lære mer 
om birøkt. Slik er mange av mine birøkter
kolleger, og sikkert dine, også. Ha derfor et 
nyttårsforsett for 2021: Bli mer engasjert 
i lokallaget, møt opp på aktiviteter og kom 
gjerne selv med forslag om kurs og ar
rangement. Det er ikke farlig å engasjere 
seg iblant, du kan alltids si nei når det ikke 
passer, og alle blir kjempeglade for at du 
bidrar! Og så er det jo så hyggelig! La oss 
håpe vi kan møtes oftere i 2021, og inntil da 
får vi ringes!

Mitt forslag for januar: 
Gjør opp status, ring en venn og lag deg din 
egen sunne og mettende müsli:

250 g havregryn lettkokte
50 g solsikkekjerner
50 g sesamfrø
50 g linfrø eller chiafrø
50 g gresskarkjerner

 150 g mandler eller nøtter – grovhakkede  
(gjerne begge deler)
2 ss rapsolje
1 dl eplejuice 
 250 g av verdens beste honning (din egen 
selvsagt) 

Slik gjør du: 
5  Bland alt det tørre i en bolle.
5  Juice, olje og honning blandes i en liten 

gryte og varmes forsiktig opp til honnin
gen blir flytende.  

5  Alt det flytende helles så over det tørre. 
Bland godt. 

5  Blandingen fordeles ut på et stekebrett 
dekket med bakepapir. 

5  Stek midt i ovnen på 140 °C til blandingen 
er gylden og sprø. Snu på blandingen et 
par ganger i løpet av steketiden. Bruker 
du varmluft er steketiden ca 45 minutter. 
Noe lenger uten varmluft. 

5  Avkjøl helt.
5  Oppbevar i tette glass/bokser. 

Brunbiene i reinavlsområdet og jeg ønsker alle 
en riktig god jul og et rikt 2021! Takk for oss!

Foto: Anja Laupstad Vatland
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i kuben. Men så skjer det noe. Mens de 
andre larvene nå får nektar som mat, blir én 
utvalgt larve fortsatt servert den nærings
rike dronninggeleen. Geleen aktiverer gener 
som kontrollerer vekst ved hjelp av såkalt 
metylering. Metylgrupper er små kjemiske 
grupper som fester seg til DNA og bestem
mer om genene er aktive eller ikke. Se for 
deg en lysbryter. Et gen virker på samme 
måte. Sitter metylgruppene tett i tett, er 
genet inaktivt. Lysbryteren er slått av. Et gen 
med få metylgrupper er åpent og tilgjenge
lig for alle enzymene som ønsker å lese av 
informasjonen. Med andre ord: lyset er på.  
Dette er kjernen i epigenetikk. 

«Søppel-DNA» bestemmer hvilke gener 
som aktive 
For et par år siden klarte forskere for første 
gang å lage et kart over alle metylgruppene 
i bier. Resultatet overrasket. Det er nemlig 
store forskjeller mellom dronningen og ar
beidsbiene, også i områder i arvematerialet 
hvor det ikke er gener. Tidligere ble disse 
områdene kalt søppelDNA. Nå har vi blitt 
litt klokere. Disse områdene er med på å 
bestemme aktiviteten til gener. Takket være 
maten hun spiser i sine første 21 dager, får 
dronningen helt andre gener slått på enn 
arbeiderne. 

Evigung dronning
Tenk om Dronning Sonja kunne bli 1600 år? 
Hvis hun var en bidronning, kunne en slik 
livslengde vært en realitet. Arbeidsbiene 
lever som oftest bare noen korte sommer
uker, mens dronningen kan leve opp til 20 
ganger lengre.  Dronningen har aktive gener 

«1 500 meter i nordøstlig retning er det et 
morelltre rikt med pollen». En begeistret 
arbeidsbie danser i kuben og forteller de 
andre biene hvor maten er. Bier bruker dans 
som kommunikasjonsspråk. 

Som lykkelig eier av et par bikuber 
sammen med gode naboer, er jeg fascinert 
av bienes forunderlige liv. Det er nemlig i 
disse dager når grønt går til gult og natu
ren slutter å servere pollen og nektar, at vi 
birøktere tømmer kubene for honning. 

En økende interesse for bier brer om seg. 
Og det er ikke så rart. Biene forsvinner fra 
jorden vår i urovekkende tempo. Hvorfor dør 
de? For å finne svaret må vi få kunnskap om 
bienes biologi. En ting vet vi: dronningens 
makt er basert på epigenetikk.

Sjefen over alle sjefer
Dronningbien er matriarken i kuben. Hennes 
DNA er prikk likt arvematerialet til arbei
derne, men likevel skiller hun seg ut fra de 
andre i både utseende og oppførsel. Dron
ningen er opptil fem ganger så stor som 
arbeidsbiene. Hun tilbringer rolige dager 
lunt i kuben og kan legge opptil 2000 egg 
om dagen. Arbeiderne er også hunner, men 
de er sterile. Deres liv er hardt og består 
av lange dager hvor de leter etter nektar 
for å lage honning for å overleve vinteren. 
Hvorfor er bier med akkurat samme DNA så 
forskjellige? Svaret på det ligger i det gamle 
ordspillet «Du blir hva du spiser».

Dronninggele
I de første timene av sitt liv er dronning
larven akkurat som en av de andre larvene 

Bidronningens hemmelige 
triks for å holde seg ung

Hva vi putter i oss av mat, er ikke likegyldig. Ei heller for bidronninger, som sverger 
til dronninggele med et protein som holder henne ung.
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i hjernen som gjør at hun holder seg ung. 
Men kanskje den viktigste forklaringen på 
dronningens ungdom kom for et par år 
siden. 

Hemmelig ingrediens
Forskere ved Stanford University har funnet 
et protein i dronninggeleen som gjør at 
dronningen har mange stamceller. Stamcel
ler kalles ikke superceller for ingenting. Vi 
vet at andre organismer, som det lille fersk
vannsdyret hydra, tilsynelatende kan leve 
evig. Hydra er proppfullt av stamceller som 
erstatter ødelagte celler med nye. 

Da forskerne fant ut at vi mennesker har 
et tilsvarende protein som i dronninggeleen, 
sto jubelen i taket. Proteinet er til stede en 
kort periode etter at sædcellen og eggcellen 
har smeltet sammen. Hva kaller man et helt 
nytt protein? Forskeren foreslo Beyoncé, for 
Queen Bey. 

Nature Communications, journalen som 
publiserte studien, var imidlertid lunkne. 

Derfor ble navnet Reginat, etter det latinske 
navnet regin som betyr dronning. Forskerne 
ved Stanford håper oppdagelsen kan være et 
skritt videre på veien til å utvikle stamcelle
behandlinger mot hjerteinfarkt og Alzheimer. 

En smak av honning
Vi har fortsatt ikke svaret på hvorfor biene 
dør. Men vi vet hvordan mesterhjernen i 
kuba holder seg ung og levende. Og hvordan 
biene også gir liv. For hver gang de danser 
seg gjennom frukttrær, eng og åker, får na
turen livgivende drahjelp til pollinering og vi 
kan høste av honningen de lager. I tillegg gir 
biene oss verdifull innsikt i epigenetikkens 
hemmeligheter. 

Tenk på det neste gang du smaker på 
sødmefylt, norsk sommerhonning. Det skal 
jeg.

AV ELISABETH GRÅBØL-UNDERSRUD, MOLE-
KYLÆRBIOLOG OG FUNGERENDE DIREKTØR I 
BIOTEKNOLOGIRÅDET. 

Referanser: 
https://epigeneticsandchromatin.biomedcentral.com/articles/10.1186/s1307201903074
(https://www.nature.com/articles/s41467018062564).
(https://www.discovermagazine.com/health/acompoundthatmakesbeesintoqueens
couldalsoaidhumanstemcelltherapies).

Ganske like, men likevel så forskjellige.
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Kjøttmeis. Flott fugl å se på, men noen 
individer lærer seg å hakke på kubene slik at 
biene kommer ut for å se hvem det er som 
forstyrrer. Så spiser de deler av biene, men 
den store skaden skjer ved at den forstyrrer 
biene. 

Brøyting. Snøfresere kaster snøen 
ganske langt, og uansett om den har grus, 
er kram eller ikke, så skal den ikke lande på 
eller rett ved bikubene. Det har også noe 
med at biene klarer seg godt under naturlig 
falt snø, men ikke sammenmåkt is og snø. 

Folk. Det er folk ute om vinteren også. 
Pass på nysgjerrige og skiløpere. Igjen et 
argument for å gjemme bort bigården fra 
turløypene. 

Større dyr. Elg vasser rundt etter saftige 
skudd av rogn, selje og furu. De beger seg 
elegant, men ikke sett med bienes øyne. 

Denne artikkelen har ikke til hensikt å 
stresse deg, men tenk over hvor bikubene 
står plassert, og ta deg en inspeksjonstur i 
ny og ne. Er det snø og alt ser normalt ut, så 
ikke gå for nær. 

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR

Flere steder i landet er biene jevnlig ute og 
lufter seg, mens andre plasser er de dekket 
av en dyne av dyp snø. Blant birøkterne er 
det en gjengs oppfattelse (og det er sjelden!) 
om at stabilt vær er det beste. Da sitter de 
stabilt i vinterklasen sin. Sakte spiser de seg 
gjennom sukkerlaken du har gitt dem. Været 
er det lite du kan gjøre noe med, men du 
kan sørge for at de har ro. 

Her er noen fallgruver du bør unngå:
Trekkfulle plasser. Vind er ikke gunstig 

uansett vindretning. Mange vil ha biene der 
det er løvtrær, for biene behøver solskinn 
vår og høst, når trærne er uten løv, mens 
halvskyggen om sommeren, sparer biene for 
mye varme. 

Snøras. Det er ikke godt alt som kommer 
ovenfra. Unngå derfor at det finnes grener 
eller annet over kubene som sender is, snø 
og biter av døde kvister ned på kubene.

Mus. Det skal en utrolig liten åpning før 
mus kan snike seg inn. Særlig spissmusene 
er nesten som tryllekunstnere når de pres
ser seg inn til varme, proteiner (bier), voks 
og sukker. 

Nå skal biene ha ro
Absolutt ro

Biene ligger ikke i dvale, men det skal lite til for å forstyrre dem. 

Nå skal biene ha helt ro.
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Det er en dyp vokskrise i landet.  Birøkterne 
må skaffe mer voks både fra egen drift og 
ved trygg import for at man i det hele tatt 
skal få kjøpt byggevoks fremover. Tre for
hold gjør situasjonen kritisk:

Mange storbirøktere skreller ikke tavlene, 
men stikker opp forseglingen og slynger 
direkte. Småbirøktere kaster brukte tavler 
med voks fordi de ikke har utstyr eller tid til 
å smelte om.

Honningcentralen sliter med å få kjøpt 
bivoks i utlandet som holder våre krav til 
renhet og kvalitet. 

Tilbud til småbirøkterne
Til nå har Honningcentralen tatt imot kasse 
og sekkevis med brukte rammer fra birøkt
erne. De som har brukt tilbudet, har vært 
fornøyde med å slippe «sølet» med utsmelt
ing av voks og koking av tavlene.

Honningcentralen har besluttet å legge ned mottaket av tavler med voks. Mulig store 
konsekvenser i en smittesituasjon, oppgis som hovedgrunnen. 

Tar ikke lenger imot tavler 
til smelting

Honningcentralen kutter mottaket av rammer for vokssmelting og vask i Grimstad. Foto fra 
 arbeidet i 2013.
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Honningcentralens voksarbeid har 
foregått i Grimstad, men næringen må ta 
inn over seg at kun 160 av Honningcentra
lens rundt 1 600 medlemmer har benyttet 
dette tilbudet. Mengden av leverte tavler er 
varierende fra år til år, og 1/3del av tavler 
leveres kun til vask. Resultatet er ca. 1,51,8 
tonn blokkvoks. 

– Det blir feil at alle medlemmene skal fi
nansiere et tilbud som bare en liten andel av 
våre medlemmer benytter, sier kvalitetsleder 
i Honningcentralen, Oksana Bekkevold.

Tre grunner i risikoanalysen
– Det er i hovedsak tre grunner til at vi 
stopper. Først og fremst er det en prosess 
som ikke er robust nok til at vi kan garantere 
hundre prosent at vi ikke sprer smitte ut fra 
anlegget. Dette er prosesser hvor utstyr 
og birøktere møtes, og selve håndteringen 
 krever en smittesikker rutine som vi altså 

ikke kan garantere, 
og hvor konse
kvensene er poten
sielt høye så lenge 
vi ikke vet mer enn 
vi gjør pr i dag om 
 smitterisiko, sier 
Bekkevold. 

– Så  inkluderer 
prosessen både 
temperatur og 
 kaustisk soda 
som gjør at vi må 
sikre våre ansatte 
bedre i forhold til 
HMSkravene som 
gjelder på arbeids
plasser. 

Det tredje er 
 belastning på det 
ytre miljøet. Vi 
måtte også lage 

nye rutiner for håndtering av brukt kjemi og 
andre avløp, så samlet måtte vi si stopp nå, 
sier hun, men legger til at norske birøktere 
virkelig trenger all den norske bivoksen som 
kan skaffes. 

Lite volum
Honningcentralen får inn mellom syv og ti 
tonn voks i året fra birøkterne, og de selger 
ut rundt 25 tonn (differansen er importert 
voks). I underkant av to tonn kommer fra all 
innsatsen i Grimstad.  

– Vi ser at de aller fleste av de 160 
 birøkterne som brukte oss på tavlekoking, 
var fra Grimstaddistriktet. Vi undrer oss på 
hvordan andre birøktere gjør det, og det blir 
ikke riktig at alle medlemmene skal finansi
ere et tilbud kun et lite antall av medlems
massen benytter. 

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR

Kjøp ikke byggevoks i utlandet, er den klare oppfordringen.
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Velger du å destruere brukte tavler, skal 
du i hvert fall smelte ut voksen først. For 
under 4 000 kroner kan du få en komplett 
vokssmelter, eller du kan lett lage din egen 
solvokssmelter, som bruker solvarmen til å 
få ut fin, ren voks. Mulighetene er mange. 

Skrellevoksen best
Det er skrellevoksen som har den aller 
fineste kvaliteten. 

Bekkevold er selvsagt klar over at ingen 
driver birøkt, for å samle inn voks, men dette 
er en dugnad som kommer alle til gode hvis 
alle bidrar. 

Hun oppfordrer større birøktere til å sjek
ke hva som finnes av utstyr for å ta vare på 
skrellevoks i sine drifter. Honningcentralen 
jobber med å teste nytt utstyr som kan gjøre 
denne prosessen lettere. 

Ikke kjøp i utlandet
Den innstendige oppfordringen går på å ikke 
kjøpe byggevoks i utlandet. Norge er det 
eneste landet i verden som krever spesiell 
oppvarming av voksen, autoklavering, for 
å drepe bakterier.  Utenlands voks kan fort 
inneholde giftstoffer og fremmede hydro
karboner som f.eks. parafin som du ikke 
oppdager uten kostbare analyser. Bli en del 
av fellesskapet og bidra til mer ren norsk 
voks. 

Honningcentralen sjekker også muligheter 
for mer industriell vokshåndtering fra tavler, 
men foreløpig er det opp til oss birøktere å 
skaffe nok ren norsk bivoks.

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR

Bivoks er den innsatsfaktoren som er helt 
avgjørende for at birøkterne skal kunne 
drive sunn birøkt. Det å bytte voks jevnlig 
er blant de aller viktigste ting du gjør for å 
holde farlige bisykdommer unna. Dessuten 
har voksbyttet også noe med smaken på 
honningen å gjøre. 

Problemet er todelt: Hobbybirøktere må 
bidra med å levere inn tavler med brukt 
voks, og de store næringsbirøkterne må ta 
jobben med å skrelle av forseglingen før de 
slynger.

Når Honningcentralen nå kutter tilbudet 
i Grimstad (se forrige sak) blir det enda 
viktig ere å være oppfinnsomme når det 
gjelder å ta vare på voksen.

Hjelp hverandre
Kvalitetssjef i Honningcentralen, Oksana 
Bekkevold, oppfordrer birøkterne til å dele 
kunnskap, gå sammen og finne nye løs
ninger for alle. 

– Om du kun har noen få tavler, under
søk eventuelt samarbeid med en birøkter 
som driver større, eller ta initiativet til at 
lokallaget ditt arrangerer fellesaktivitet for å 
samle inn voks fra alle, oppfordrer hun. Det 
er viktig å tenke smittevern og gjennom
føre vokssmeltingsaktiviteter lokalt. Norges 
Birøkterlag jobber med anbefalinger for 
smittevern ved smelting av tavler.  

– Honningcentralen garanterer svært kon
kurransedyktige priser på smeltere ut dette 
året. Det kan bestilles på vår netthandel, 
eller i en av våre butikker, sier Bekkevold. 

Den mest problematiske jobben med 
tanke på sikkerhet og belastning på det ytre 
miljø er å koke tavlene rene i kaustisk soda. 

Vær oppfinnsom, men 
ikke kjøp i utlandet

Vi trenger all voksen vi kan få tak i. Nå gjelder det å stille opp og tenke nytt. 
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kan sende inn selve rammen, er dette altså 
mye likt tilbudet som Honningcentralen nå 
stopper med.

– Det er et forsøk i februar 2021. Jeg 
hadde ikke tenkt å tilby dette, men etter 
samtaler med Norges Birøkterlag, vil jeg for
søke å hjelpe til. Vokskrisen er absolutt reell, 
og særlig skrellevoksen er av topp kvalitet, 
så den må vi ta vare på.

Rett til å kjøpe
Det kan tidvis bli vanskelig å få kjøpt bygge
voks fremover. Birøkterne er ikke flinke 
nok med å ta vare på voksen, og import er 
vanskelig når man stiller absolutte krav til 
renhet. Ivar Arne Grimstad gir stor honnør 
til Honningcentralen for at de har arbei
det mye med å få tak i ren voks til norske 
birøktere. 

Så skal det absolutt sies at Honningcentra
len har et poeng i at kun 160 birøktere er for 
lite til at det monner. De får ut under to tonn 
voks av dette tilbudet. 

Gjør et forsøk
Ivar Arne Grimstad er birøkter og eier/driver 
av gården Haugsten inntil E6 i Fredrikstad. 
Han har investert kraftig i voksproduksjon 
fra blokkvoks til byggevoks, og anlegget står 
klar på ettervinteren, slik at dersom han 
får inn nok norsk blokkvoks, så skal han ha 
byggevoks for salg fra mai 2021. 

– Jeg har faktisk et stort ønske om å 
bidra til at norske birøktere skal bli selv
forsynte med bivoks, sier han. Derfor gjør 
han nå et forsøk med å ta imot skrellevoks 
og usmeltet voks som kun er skåret ut av 
rammene. Med unntak av at birøkterne ikke 

Fra 
Grimstad 

til Grimstad

Som du leste i denne utgaven av Birøkteren, slutter nå Honningcentralen å ta  
imot tavler med og uten voks til smelting og rammevask i Grimstad. Med det mister 
næringen et tilbud til særlig de minste birøkterne som ikke lenger kan sende inn  
noen få tavler.

Ivar Arne Grimstad.
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Leverer du skrelle eller usmeltet voks 
til ham, får du ikke betalt, men en rett til å 
kjøpe voks tilbake. Det kan komme godt med 
for særlig hobbybirøktere. 

Mye på bålet
Når tavlene har svart voks og/eller stygg 
bygg må de byttes ut. Det er tre trinn i 
prosessen. 

Først må du smelte ut voksen av tavlene. 
Det er enkelt, og for under 4 000 kroner har 
du nytt og helt brukbart utstyr. Da blir vok
sen tatt vare på, og det er det viktigste. 

Det andre er at selve trerammen kan 
kokes ren (den kan også destrueres). Stort 
sett gjøres det ved å koke en blanding av 
vann, kaustisk soda og grønnsåpe, men du 
må ha kontroll på sikkerhet og avfallshånd
teringen. Dette er ikke rakettforskning, men 
du må ha en egnet plass å arbeide på, og 
det er et griseri. 

Det tredje er at du må tørke trerammene, 
stramme trådene og sette inn ny byggevoks 
som du kjøper. Også her finnes det «vaffel
jernløsninger» som gjør at du kan lage dine 
egne byggevokstavler, men det krever en del 
kunnskap og går ikke særlig fort. 

– Derfor blir mange brukte tavler brent/
destruert. Birøkterne har ofte biene som 
hobby, og det koster ikke all verden å få 
kjøpt nye rammer, men nå trenger vi voksen 
din, så se på dette som en dugnad, oppfor
drer både Larsen og Grimstad. 

Dugnad
Camilla Larsen er opptatt av å finne bedre 
løsninger for voksresirkuleringen. 

– Vi må i større grad blir selvforsynt med 
norsk voks, så vi slipper import. Generalse
kretær Camilla Larsen i Norges Birøkterlag 
anbefaler birøkterlagene om å gå sammen 
og finne gode, smittesikre løsninger på 
resirkulering av voks. Blokkvoks er optimalt 
og lite tidkrevende, men for å sikre mest 
mulig voks i resirkulering, trenger vi også å 
finne løsninger for innsamling av ramme
voks og skrellevoks i mindre skala. Derfor 
er vi svært glade for at Ivar Arne Grimstad 

bidrar til å resirkulere mer norsk voks, og vi 
vil samarbeide med Norsk Bivoks for å få til 
gode løsninger, legger hun til. 

Uansett stor eller liten birøkt, har du god 
samvittighet hvis du har tatt vare på all 
voksen fra driften eller hobbyen din. Bli med 
på dugnaden, oppfordrer både Larsen og 
Grimstad. 

Larsen oppsummerer saken med å si 
at det nå mulig for alle birøkter å bidra til 
resirkulering av norsk voks. Helst gjennom 
innlevert blokkvoks, men det er også mulig 
for dem som driver i liten skala å sende inn 
sin skrellevoks og utbygde rammevoks til re
sirkulering. Denne ordningen sikrer dermed 
at alle birøktere kan ha god samvittighet, når 
det kommer til å ta vare på voksen sin!

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR

Skrellevoks
Når biene har fylt cellene med honning, 
legger de et lag med ny voks som en 
forsegling over. Det er nødvendig for at 
honningen skal beholde kvaliteten som fôr 
for biene. Skrellevoks er ansett som den 
beste kvaliteten. Den er nyprodusert av 
biene, og har ikke vært brukt til yngel
celler av biene eller blitt omsmeltet av 
birøkterne.

Slik leverer du
Skjær ut voksen fra tavlene langs innsi
den på trerammen og langs trådene uten 
å skade disse. Det går fint. Klem voksen 
sammen slik at den tar mindre plass.
Legg den i en plastsekk som du teiper 
igjen, og ha den i en pappekse. Send den, 
eller avtal at dere går flere sammen og 
kjør til Norsk Bivoks i Fredrikstad med 
den. Nøyaktig samme prosedyre med 
skrellevoksen. 



16 BIRØKTEREN NR 10  –  2020

er sesong, bestiller store og små birøktere 
i laget tid for å bruke anlegget til egne ram
mer. Noen kommer med et par kasser, mens 
de store birøkterne kommer med lastebilene 
fulle. Er de to personer, så klarer de fint 
5060 kasser på en normal arbeidsdag. Er 
birøkteren alene, kan likevel 3050 kasser 
(300500 tavler) få voksen smeltet ut og 
bli kokt i kaustisk soda. Anders har lagt opp 
utstyret slik at operasjonene går i hverandre 
uten stopp. 

For mange år siden hadde Hadeland birøk
terlag en sliten vokssmelter som medlem
mene benyttet. De ble enige om å gjøre noe 
med situasjonen, og det skal vi virkelig si at 
de gjorde også. 

Ildsjelen
Bonde og birøkter Anders BjerkeEgge er 
både oppfinnsom og nevenyttig. Alene og 
sammen med birøkterkollegaer har han satt 
opp en hel voksfabrikk bak uthuset. Når det 

Voksfabrikken 
på Hadeland

Ved

Dampgenerator

Vokssmelte

Koke

I dag bruker Øyvind Strand anlegget til 
lokallaget. Et skikkelig fint tiltak for å ta 
vare på all voksen.
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– Det er en suksess, men du må ikke 
fremstille det som noe annet enn samarbeid. 
Jeg liker godt at birøkterne kommer innom 
med tavlene, for da får vi både voks og en 
god prat, sier Anders og legger til at han læ
rer noe av de andre hvert år han holder på. 

Forberedelser
Anders starter med å skumme av «såpe
laget» på kaustikkblandingen fra dagen før. 
Han blander inn 1,5 kilo kaustisk soda og 1,5 

liter grønnsåper per 100 liter vann, før han 
fyrer opp med tørrgran under.

I år foreslo Guttorm Johnsen at de skulle 
bruke en gammel støvsuger i revers, for å 
skaffe «turbotrykk» i fyringen. 

– God idé, sier Anders, og viser hvordan 
har stikker metallrøret på Nilfisken borti 
flammene slik at det lyser opp. Slik koker 
blandingen mye fortere. 

Det er vokskrise, men Hadeland birøkterlag hjelper sine medlemmer med både å 
smelte voks og koke rammer. Anders Bjerke-Egge er primus motor. Kanskje ditt 
birøkterlag kunne gjort noe lignende?

Rammevask

Skylling
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Kassetten
Anders har utviklet og sveiset sammen fire 
kassetter av rustfritt stål. Hver tar 20 tavler 
som låses fast slik at de kan håndteres 
som én enhet gjennom hele prosessen. De 
sparer mye tid på å slippe tavler som flagrer 
i alle retninger. 

– Jeg tror nok at denne låsbare kassetten 
er det smarteste vi har, smiler Anders. 

Dampen
De fyrer to steder. Først under en ombygd 
rustfri varmtvannstank. Den består av en 
tank innerst som fylles med vann. Utenpå 
der har de tredd en litt større tank og svei
set på bunnen på en tredje tank under som 
blir fyrkjelen. Flammene og varmen går opp 
og rundt den innerste tanken og ut i en pipe 
på toppen. Utenpå den litt større tanken, har 
de isolasjon og så har de tredd hele greia 
ned i yttertanken til en fjerde og enda større 
varmtvannstank. Den blir ikke varmere enn 
at du kan ta på den, selv om vannet fossko
ker inni. 

Via en solid, isolert industrislange går 
dampen over til koka hvor en og en kassett 
med tavler settes inn. Også denne er kon
struert og produsert av Anders BjerkeEgge. 

Ti minutter tar det før det slutter å renne 
ut en blanding av flytende voks og vann. 
Blandingen samles i gamle fôrspann som 
brukes om og om igjen. Voksen flyter opp og 
blir stående og størkne til dagen etter. 

Spylingen
Når kassetten tas ut av koka, flyttes den 
raskt bort til spylestasjonen. Nå må den 

spyles helt ren før alt størkner. Da er det 
nødvendig med en kraftig høytrykksspyler 
(ikke nødvendig med varmt vann), med tur
bodyse. Ellers får de ikke fjernet kokonger 
og annen skitt. 

Spylestasjonen består av en gammel po
tetkasse med en plate av rustfritt stål oppå. 
Anders har montert sideplater og stoppere, 
slik at kassetten ikke fyker avgårde når 
vanntrykket kommer. 

Det tøffeste er nok at bak spylerkassen 
har han montert en storsekk til ved på et 
stativ. All skitten som vaskes av, havner i 
sekken, og når den er full, kjører Anders den 
med lesseapparatet ut på jordet. Her blir den 
flott jordforbedringsmiddel. Alle ressursene 
skal brukes!!

Kokingen
Fra utsmeltingen og vaskingen, blir kas
setten med tavlene nå satt inn i koka med 
kaustikblandingen. Etter ti minutter blir alle 
rammene skinnende rene. Grønnsåpen gjør 
at restskitten løser seg bedre opp i kau
stikkblandingen. Høytrykksvaskingen på 
forhånd gjør at de slipper å rense koka så 
ofte.

De fisker opp kassetten med en spesialla
get krok.

Ny spyling
Fra koka er det hast på nytt. Nå blir kasset
ten med rammene høytrykksspylt på nytt. 
Etter det dyppes de i en plasttønne med 

Spyling av blokkvoks.

Rammekassettene.
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rent, kaldt vann for at siste rest av kaustik
ken skal forsvinne. 

Rytme
Mens fabrikken går, har birøkterne tid til å 
ta rene rammer ut og sette nye tavler med 
eller uten voks inn i kassettene igjen. 

– Det er en rytme som fungerer veldig 
bra, forteller birøkter Øyvind Strand som 
holder på mens vi er her. Han er veldig glad 
for å kunne bruke anlegget hos Anders i 
stedet for å søle med dette hjemme. 

Utvikling
Hvert år finner vi på noe nytt, sier Anders. 
I år var det turboen til Guttorm, og det 
kommer sikkert forbedringer neste år også. 
Alle må bruke beskyttelsesutstyr som briller 
og gummihansker som Anders tørker med 
skotørkeren på badet etter at de er vasket 
rene. 

Hva medlemmene betaler per tavle, vil 
han ikke si. 

– Det er en hemmelighet blant medlem
mene, for vi har ikke kapasitet til å gjøre 
dette for andre, forteller han. Men, billig er 
det. Smittemessig skal alt slikt arbeid kun 
foregå svært lokalt. 

De har egne nettingkurver for skrellevoks. 
Birøkterne er velkomne til å ta med all skrel
levoksen de har. I løpet av minutter blir den 
til blokkvoks av den aller beste kvaliteten 
(skrellevoks gir topp kvalitet, for den er fersk 
og lys i fargen fordi den ikke har vært borti 
kokonger og mye pollen.  

Anders tar ut en voksblokk fra en av gårs
dagens bøtter. Har det vært mye sukker og 
honning i tavlene, hender det at de smelter 
dem om på nytt, men ellers blir blokkene 
grundig spylt.

Turbodysa er så kraftig at all skitten under 
forsvinner på et blunk. Når vanntåka legger 
seg, ligger det en superfin voksblokk der klar 
for salg og resirkulering. 

Voksfabrikken kommer fra gamle vann
tanker og annet brukt utstyr. Selv øsa som 
skummer kaustikkblandingen, er lagd av 
rustfri netting og treverk. 

– Det er moro å få til slike ting, sier An
ders. Han håper andre kan bli inspirert til å 
gjøre tilsvarende. Vi trenger ALL voksen vi 
kan få tak i.

Vurderer ditt lag et slikt tilbud må du følge 
prosedyrer både for birøkternes sikkerhet 
og for håndtering av smitte og kaustikkblan
dingen.  

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR

Anders Bjerke-Egge.

Turbo-Anders.
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fort å smelte noen tavler, 
og hvis de buntes sammen 
ti og ti, kan de bli kokt på 
dugnaden senere. 

Vårsola tørker tavlene 
lett og effektivt, og så er de 
klare for oppstramming av 
tråden og ny byggevoks. 

Rammekoking
Flere erfarne entusiaster 
bruker en dag på felles 
rammekoking. Det er rart 
hvordan mange ting blir 
lettere og morsommere når 
man er flere. Med seg på 
«kjøpet» får man også flere 
tips og råd for den kom
mende sesongen. 

Vi serverer pølser og 
kaffe, sier Gerd  Berit Utgård. Jeg tror alle 
setter pris på det. I koronaåret ble ramme
vasken pølseløs og utsatt til i oktober. Like 
stor oppslutning, men de skal tilbake til 
 gamlemåten med full servering. 

Vokskrise
Hun sier at all voksen må bli tatt vare på 
fordi det er stort underskudd på ren norsk 
bivoks. Selv har hun med seg en liten behol
der i bigården og samler opp all voksen som 
blir skrapt av. Når hun slynger blir tavlene 
skrellet.

Jeg tar nok vare på 90 prosent, tror jeg, 
sier hun. Skrellevoksen legger hun i fôrkaret 
eller på et brett over tavlene, slik at biene 
spiser det rent for honningrester. 

Og hvis verken utleie av vokssmelter, dug
nad for å rengjøre rammene eller noe annet 
hjelper, så gi i hvert fall tavlene til en større 
birøkter slik at voksen kommer noen til gode.

I mange år har Fredrikstad Birøkterlag tilbudt 
medlemmene sine å stille opp med brukte 
rammer på en vårdugnad. Normalt dukker 
rundt 20 birøktere opp med rammer som 
de har smeltet voksen ut av og som de har 
grovskrapt rene på forhånd. 

Vi gjør dette til en dugnadslørdag som 
både er hyggelig og svært nyttig, forteller 
leder i laget, Gerd Berit Utgård. 

Flere birøktere som driver i det små, 
synes det fort blir mye styr om de skal rigge 
opp utstyr for å koke rammene i kaustikk
soda, og få dem skikkelig vasket etterpå. Det 
er forståelig, sier hun, men både det å ta 
vare på all voksen og å få rengjort rammene 
er svært viktig innen birøkten. 

Vokssmelter
Derfor har også Fredrikstad Birøkterlag 
 investert i en enkel vokssmelter som med
lemmene kan leie for 100 kroner. Det går 

Voks og pølser i Fredrikstad
Birøkterlaget kan utgjøre en forskjell for birøktere som synes det er trøblete å smelte 
voks og vaske tavler selv. I Fredrikstad gjør de dette til noe morsomt om våren. 

Gerd Berit Utgård tar vare på voksen.
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Honningkake 
fra Litauen

Smelt smøret og la det bli kjølig. 
Bland smør og sukkerblandingen.  
Ha i blandingen av mel og bakepulver. 

Kna deigen og pakk den inn i 
plastfolie. Sett deigen i kjøleskapet i 
minimum en halvtime. 

Forvarm ovnen til 200 grader C. 
Del deigen i mindre deler (avhengig 
av hvor mange lag du vil at kaken din 
skal ha), og kjevl disse ut til lefser 
med ca 20 cm diameter. 

Stek hver lefse i ovnen i 45 
minutter. Pass på. De skal være 
 gyllenbrune. La de kjølne etterpå.

Pisk rømme og sukker til det 
 tykner. Visp inn sitronsaften og 
 hasselnøttene. 

Klipp til rundinger med bakepapir. 
Diameter på 18 centimeter.

Legg et lag av rømmeblandingen 
på alle lefsene. Legg de lagvis og ha 
rømmeblandingen på sidene også. 
Strø gjerne det som du har fjernet av 
lefsene oppå. Du kan gjerne drysse 
over litt hakkede hasselnøtter også. 

La kaken sette seg på en kald og 
tørr plass natten over. 

Hold den avkjølt og spis den i løpet 
av tre dager.

Er du litt lei av den trauste norske 
honningkaken? Nei da, vi klager ikke 
på denne klassikeren, men kanskje 
det er på tide med en liten vri. 

Her får du en oppskrift på Medaus 
Tortas. Det er litauernes tradisjonelle 
honningkake. Sett av litt tid, men med 
litt øvelse, blir dette en fuktig og flott 
erfaring. 

Du behøver:
2 egg
1 kopp sukker
125 gram honning
100 gram smør
4 kopper mel
1,5 teskjeer bakepulver

Til kremen:
500 gram rømme
¼ kopp sukker
Saften av en halv sitron
½ kopp finhakkede hasselnøtter

Slik gjør du:
Pisk eggene og sukkeret og bland inn 
honningen.

21BIRØKTEREN NR 10  –  2020
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I en nylig publisert italiensk studie under
søkte de 102 honningprøver fra europeiske 
land (n=87), nord, mellom og sørame
rikanske land (n=8), asiatiske land (n=5), 
afrikansk og oseaniske land (n=1 fra hvert 
kontinent). Flesteparten av de europeiske 
prøvene var fra Italia (n=74). DNA i prøve
ne ble ekstrahert og analysert for følgende 
sykdommer og parasitter hos honningbier: 
bakteriesykdommene åpen og lukket yngel
råte, tarmparasittene Nosema apis, Nosema 
ceranae og Lotmaria passim, kalkyngel, og 
parasittene varroamidd, trakemidd og tro
pilaelapsmidd. Honningprøvene gir et bilde 
på hva som finnes av disse sykdommene og 
parasittene i driftsenheten som honningen 
kommer fra, ikke hva som finnes i de enkelte 

I tillegg bidrar organiske syrer, hydrogen
peroksid og andre antimikrobiotiske substan
ser til at det i hovedsak er mikroorganismer 
som har robuste hvilestadier som sporer 
som kan overleve i honning over lengre 
tid. Når man skal analysere honningprøver 
for mikroorgansimer, bruker man derfor 
metoder som baserer seg på å kjenne igjen 
spesifikke DNAsekvenser i arvestoffet til 
mikroorganismene, noe som kan gjøres uav
hengig av om organismen er levende eller 
ikke. DNA som finnes i honning kan kalles 
for miljøDNA siden DNA som finnes her 
stammer fra biene selv, og de ulike organis
mer som lever i bikuben, men også fra det 
miljøet biene samler pollen/nektar, vann og 
harpiks fra.

Honning er ikke noe ideelt miljø for mikroorganismer. Det høye innholdet av 
 monosakkarider som glukose og fruktose gir osmotiske forhold som de fleste 
 mikroorganismer ikke tåler. 

Bruk av honning for å 
 påvise sykdommer og 
 parasitter
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bifolk og ei heller om bifolkene har kliniske 
symptom på sykdommene/parasittene.

DNA fra varroamidd ble påvist i samt
lige prøver, mens Melissococcus plutonius 
som forårsaker åpen yngelråte ble påvist i 
hele 87% av prøvene (Figur 1). Hver prøve 
inneholdt i gjennomsnitt DNA fra ca 4 
sykdommer/parasitter. Nosema apis som vi i 
Norge antar holder stand i forhold til Nosema 
ceranae ble ikke påvist i prøvene.

I høst gjennomfører Norges Birøkter
lag sammen med NMBU og Mattilsynet en 

undersøkelse for å kartlegge utbredelse og 
forekomst av bakteriene som forårsaker 
henholdsvis åpen og lukket yngelråte. På 
tilsvarene måte som den italienske studien 
vil vi bruke honning som prøvemedium. Ut i 
fra det vi har analysert av voksnedfallsprø
ver de siste årene forventer vi at situasjonen 
vil være helt forskjellig fra det vi finner inter
nasjonalt, men det vil analyser av prøvene gi 
oss svar på.

AV BJØRN DAHLE, SENIORRÅDGIVER
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mann, så han sjekket mulighetene i Hauge
sund, mens Milla lærte mer om våre minste 
husdyr på youtube, og fant ut at bier både 
var spennende og veldig viktige for mennes
ker og natur. 

Som niåring stilte hun opp på nybegyn
nerkurs sammen med pappa. 

– Jeg trodde nok at det var flere barn her, 
men det var det ikke, smiler hun litt forsiktig. 
De første kveldene var det kun teori, og selv 
om det var spennende i begynnelsen, ble det 
litt kjedelig etter hvert. Det var jo biene hun 
var her for å oppleve. 

Første møtet
Milla gledet seg veldig til første møte med 

Det er et medlem i Haugesund Birøkterlag 
som skiller seg litt ut fra resten. Milla Ljø
stad Christiansen har blitt elleve år, og ekte 
birøkter med fire bifolk i hagen, flotte malte 
bier på veggen og honning for salg. 

Rett før hun fylte ni år, satt hun og så 
på Newton på NRK TV. Det handlet om 
bier, og hun fulgte godt med. Selv om hun 
som lillesøster har dagene fulle med skole, 
håndball, sumbadansing og venner, tenkte 
hun: bier skal jeg begynne med. Det så helt 
utrolig spennende ut. Verken hun eller noen 
i familien hadde peiling på bier fra før. 

Positiv pappa
– Dette har jeg lyst til å begynne med, sa 
hun til pappa Håkon. Han er trolig en klok 

«Jeg trodde det var  flere 
barn her, men det var det 
ikke»

Milla har blitt skikkelig birøkter i Haugesund. Foto: Privat.

Milla (11) er birøkter i Haugesund. Endelig har hun fått fire egne bifolk.
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levende bier. Hun stilte i ny bidrakt, hansker 
og garantert tett slør, men hun var ikke redd. 

Ikke i det hele tatt. 

Kurslærer Cato Sivertsen skulle åpne 
kuben ovenfra, og han husket på Milla som 
jo slet litt med å se siden hun var en snau 
meter kortere enn de andre kursdeltagerne. 
Cato tok henne helt frem, og la merke til den 
tøffe jenta som øyeblikkelig lente seg over 
rammene og hilste på sine nye venner. 

Cato nikket til Håkon. Han visste nok at 
akkurat nå ble en ny birøkter født. En som 
har 6070 års glede foran seg hvis hun vil.

Biene på taket
Det gikk ikke så bra 
med de første biene. 
Noen hadde rare 
vinger og kunne ikke 
fly, og ganske snart 
var det ikke bier igjen 
her oppe på taket av 
brannstasjonen hvor 
pappa jobber som 
materialforvalter. 

Den erfarne birøk
teren skaffet nye bier, 
men da høsten kom, ville de ikke ta ned fôret 
og så døde bifolk nummer to. 

Likevel fikk de noen tavler med honning. 
De hadde jo ikke slynge, for de ville se an 
investeringene litt. Så de skar ut honningen 
og moste den gjennom et fint kjøkkenslag. 

Resultatet var fem kilo helt egen Milla
honning fra Haugesunds tak. Hun ga bort 
litt, og så spiste hun og familien noe. Resten 
solgte hun, og salget gikk kjempebra.

– Jeg kunne solgt alt, sier hun. 

Foredrag på skolen
Tøffe Milla stilte opp og holdt foredrag på 
skolen også. Temaet var insekter, så det 
passet veldig bra, og hun hadde med seg 
voks og fortalte hvor mange bier som bor i 
et bisamfunn.

– Jeg var spent, men det var ikke skum
melt, sier hun om sitt aller første bie
foredrag. 

Litt kritikk
Når de første to bifolkene døde, tok pappa 
Håkon kontakt med flere birøktere i Hauge
sundlaget. 

– Ingen ville selge oss bifolk slik at Milla 
kunne fortsette som den ivrige birøkteren 
hun var i ferd med å bli. De hadde ingen 
for salg, så beklager, svarte de. Det synes 
jeg ærlig talt er kritikkverdig, sier han. Selv 
om det er hans egen datter, mener han at 
etablerte birøktere burde strekke seg langt 
for å få i gang nye. 

De fikk tips om 
å ringe Jan Henrik 
Hansen i Ølmedal 
utforbi byen. Hvor 
mange vil du ha, 
spurte den unge 
birøkteren. Fire svarte 
pappa Håkon. Mest 
for å være sikker, 
siden det hadde vært 
vanskelig og mye av 
sommeren hadde gått 
uten en bie. 

Så lagde Jan Henrik fire avleggere og 
leverte dem ferdig innvintret. 

– Det betydde så mye for oss, og han har 
sagt at hvis vi lurer på noe, er det bare å 
ringe. Det kommer vi til å gjøre, sier Håkon 
med lettelse. Når Milla er så interessert, må 
vi hjelpe til med en løsning. 

Kubene står fint bak et gjerde i hagen. 
På gjerdet har hun laget to fine bier i gode 
farger.

– Jeg vil jo at folk skal vite at det er liv 
her, smiler hun.

Alle naboene er spurt før biene kom, og 
de heier på Millas bier. To av dem skal lage 
blomstereng.

– Vi har fått tre plasser til som folk vil at 
vi skal ha bier, så dette blir fint, sier Håkon 
Ljøstad. 

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR

Milla og pappa Håkon smaker på helt egen-
produsert honning. Fantastisk! Foto: Privat.  
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Over klesknaggene henger en bered
skapsplan over bygningen. Det i tilfelle 
noe skulle skje. Her står nøkkelpersonene 
oppført. Hvem kontakter man når vannet 
fosser eller jordfeilbryteren slår ut og det 
blir bekmørkt? Alt står her. Hensikten er å 
redusere faren for at ting skal gå galt. 

Selv i denne nye bygningen kan det 
komme smågnagere inn. Vegard Mømb har 
avtale med skadedyrfirmaet Pelias som 
kommer firefem ganger i året og kontrol
lerer. Rapporten de skriver ligger vedlagt i 
KSLpermen. 

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR

Etter at Vegard Mømb vasker slyngerom og 
varmerommet klart for slynging, kommer 
ingen inn uten ekstra beskyttelse. – Det 
er mat vi produserer, så da holder jeg den 
samme høye standarden som andre innen 
landbruket, forteller han. 

Det han gjør er ganske logisk. For eksem
pel henger han ikke insektsfella rett over 
slyngen. Det drysser alltid diverse halvstekte 
insektdeler fra en slik innredning. 

Selv bruker han alltid hodetørkle eller lue 
og hel hvit (og ren) birøktkjeledress når han 
slynger. Bidrakten og ekstra innesko henger 
klar rett innenfor inngangsdøren. 

Eller når du vandrer og høster? Antall 
løft skal reduseres, heter det, men like fullt 
krever det mye av kroppen. 

Næringsbirøkter og lærer Vegard Mømb 
er obs på dette. Derfor driver han styrke
trening to ganger i uken gjennom vinteren. 

– Det gjør at jeg praktisk talt ikke lenger 
har vondt i ryggen, forteller han. 

Og han vet litt hvor fort ting kan skje. 
For noen år siden, tråkket han over rett før 
innvintringen. Det var ikke mulig å bevege 
seg uten krykker. 

Medlemmer fra Østerdalen Birøkterlag 
kom og tok innvintringen og fôringen. 

– Jeg er så takknemlig for det, sier Mømb, 
og det viste både hva godt samhold og en 
frisk kropp betyr.

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR

Det er flere perioder i birøkternes sesong 
som krever god rygg og helse. Tenk bare 
på vårstellet hvor mange, særlig nærings
birøktere, står bøyd over lave yngelrom og 
sjekker om alt er i orden. Det skal mye til å 
ikke bli så engasjert at du ikke glemmer å 
rette ryggen jevnlig. Etter noen dager, vet du 
hvordan det føles.

Noen råd til slyngerommet

Litt styrketrening i vinter

Næringsbirøkter Vegard Mømb i Øvre Rendal har ny driftsbygning til sine 50-70 
bifolk. – Det gjelder å ha kontroll med kvaliteten, sier han. Her er noen tips.

Råd til voksen
Vegard Mømb bruker plastrammer i 
alle skattekassene. Voksen smøres 
på med en malingsrulle, og voksen 
smelter i en rimelig frityrkoker fra en 
av lavpriskjedene. 

– Det gjelder å finne praktiske og 
 gjennomførbare løsninger, sier Mømb. 
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Husk at selgeren også har et stort ansvar 
her!

Birøkterne meldte fra til Mattilsynet, som 
rykket ut og fikk 
tatt prøver. 

Alle prøvene 
var negative, altså 
var biene syk
domsfrie. 

Poenget er at 
birøkterne må si 
ifra til lederen for 
lokallaget på ste
det hvor de finner 
bifolk som de 
ikke kjenner noe 
til, sier nærings
birøkter Viktor 
Støen til Birøk
teren på generelt 
grunnlag. 

Det beste vi 
kan bidra med 
er å ha et åpent 
fagmiljø hvor vi 
fanger opp alle 
som ønsker å be
gynne med bier. 

Det er helt 
klart birøkterne 
selv som plikter 
å sette seg inn i 
lover og regler, 

men likevel må vi innse at vi aldri vil nå ut til 
alle med generell informasjon.

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR

Mange nordmenn og utlendinger ønsker å 
starte med bier, men de kjenner ikke til lover 
og regler, og de er helt uvitende om birøkt
miljøet i Norge. 
Siden biene flyr 
fritt og smitter 
som de vil, så kan 
slikt fort gå skik
kelig galt ved at 
man får sykdom 
med på kjøpet. 
Det ER et faktum 
at norske bier i 
snitt er friskere 
enn ute i verden. 
I Norge har birøk
terne selv pålagt 
seg strengere 
regler enn hva 
myndighetene 
tillater. 

Sommeren 
2018 oppda
get birøktere 
på Hadeland at 
det dukket opp 
bikuber de ikke 
kjente til. Det 
viste seg at det 
var en syrer som 
hadde vært birøk
ter i hjemlandet, 
og som gjerne 
også ville skape 
honningverdier her i Norge. Han kjente ikke 
til birøktmiljøet her, og kjøpte bier i Sverige 
uten å ta noen prøver eller søke på noen 
måte. 

Skjult import av bier 
til Norge

Flere birøktere slår alarm om at det importeres bier til Norge av folk som ikke 
 kjenner lover og regler. Sørg for at alle blir en del av miljøet, er rådet. 

Ser du at det dukker opp ukjente bier så meld fra. Det 
er til nytte for alle.
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Honningcentralen og våre forhandlere rundt 
om i distriktene, ønsker å takke for året som 
snart har passert, og for samarbeidet med 
næringen, våre medlemmer og øvrige kun
der. Det har vært et spesielt år på mange 
måter, mest av alt har det vært synd at plan
lagte arrangementer har blitt avlyst. Til tross 
for dette har det vært et godt år, med mye 
optimisme og pågangsmot.

Det ble et kort digitalt årsmøte i år, og vi 
har hatt få muligheter for å slå av en prat 
om de store og små ting som engasjerer oss 
i næringen. Det blir liksom ikke det samme 
å møtes via skjermen. Bra var det at vi fikk 
en god sesong for sommerhonning mange 
steder, hvor flere har rigget seg for å øke 
volum. Honningcentralen har derfor tatt imot 
veldig mye honning og ser en vekst hos hver 
enkelt birøkter i år. Det tyder på at det står 
bra til med birøkten, og at rammebetingel
sene må ansees som gode i næringen.

Vi rigger oss nå til for et nytt år og nye 
utfordringer. Honningcentralen har mange 
spennende prosjekter på gang, og gleder oss 
til å utvikle oss videre i 2021.  Vi kan også 
se tilbake på et meget spennende år hvor vi 
har kommet med flotte nyheter på honning 
til handelen, og hvor honning har fått fortjent 
positivt fokus i media.

Som følge av situasjonen med mange 
avlyste arrangementer, vil Honningcentra
len i januar ta initiativ til et felles digitalt 
medlemsmøte. Her vil vi dele litt nærmere 
om strategi, planer for 2021, og om året 
som var. Dette kommer vi blant annet tilbake 
til i siste nyhetsbrev/mail til medlemmene 
som er rett rundt hjørnet. I tillegg skal vi 

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

som vanlig ha et årsmøte på vårparten med 
tradisjonell agenda. Formen på årsmøtet, 
dvs. om det blir fysisk eller digitalt er ikke 
besluttet enda. 

Vi benytter anledningen om å forsøke å 
planlegge innkjøpene dine allerede i janu
ar. Som følge av en del hamstring i år, og 
muligens for neste sesong, så er det alltid 
klokt å være tidlig ute med å planlegge neste 
sesong. Honningcentralen øker innkjøp og 
lagerkapasitet på birøktutstyr så godt vi kan, 
men dette har sin begrensning. Det gjelder 
likevel å styre birøkten forsiktig fremover 
og etter evne, og ikke investere penger man 
ikke har, ettersom sesong og inntekt kan 
svinge. Denne regelen gjelder overalt, også 
for vår næring, enten du er liten eller stor 
birøkter.

Du kan sende inn din bestilling  pr mail 
til ordre@honningcentralen.no, eller via vår 
nettbutikk: https://nettbutikk.honning.no/. Er 
en av våre forhandlere/butikker i nærheten 
av der du bor, dra gjerne innom for en prat 
og handel. Vi vil forsøke å hjelpe deg så godt 
med råd og veiledning!

Med ønske om en riktig god jul

hilsen
Anniken Bjørnå
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I lavsesong holder vi åpent 
mandag, onsdag og torsdag 

fra kl. 10-18

Nå er tiden inne for å 

smelte voks og levere 
blokkvoks til HC!

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, lever din voks gratis til en annen 
birøkter som gjør  jobben med voks smelting. Da får 
de dette som betaling for jobben som gjøres!

Julegave?
Her er våre 
anbefalinger!

Birøktteknikker 1 …… 379,-
Birøktteknikker 2 … 379,-
Ingar’sis birøkt ……… 331,50
Honning …………………… 332,50

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

Vi ønsker alle våre og 
kunder en riktig god 

jul og godt nytt år!

Vi ønsker alle våre og 
kunder en riktig god 

jul og godt nytt år!
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– Vi bruker gratisverktøyet Teams fra 
Microsoft, og har god erfaring med det. Er 
du helt ukjent med PC, så nøl ikke med å 
delegere det tekniske til et medlem i laget 
som kan mer enn dere i styret. Det er bare 
positivt, og mitt råd er at du som kan det å 
avholde et årsmøte, skal gjøre det, så tar 
noen andre seg av det datatekniske. Øv 
gjerne en kveld på forhånd, så skal det mye 
til at ikke alt blir fint, sier Auten.

AV ROAR REE KIRKEVOLD, REDAKTØR

bredde. Pluss at Bashkortostan er verdens
kjent for sin opprinnelige skogbirøkt. Det 
er ikke flaut å ikke vite hvor Bashkortostan 
ligger, for du har god tid til å lære det. «Let’s 
bee in the heart of Eurasia», er slagordet i 
2022.

Norges Birøkterlag blir stadig kontaktet av 
tillitsvalgte i lokallagene som er veldig usikre 
på hvordan de skal få avholdt et lovlig års
møte når viruset herjer overalt. Ikke så rart, 
når du i alle år har hatt hyggelige fysiske 
møter hvor birøkterne kommer og deltar. 

– Jeg kan glede alle ved å si at det å 
arrangere digitale møter faktisk er temmelig 
lett, sier organisasjonsmedarbeider Ole Au
ten. Det finnes helt konkret hjelp på Norges 
Birøktrlags hjemmesider, og står du fast, så 
kan du godt ringe ham, men les litt først.

Det måtte komme: Apimondiakonferansen i 
hovedstaden Ufa i Bashkortostan er utsatt 
til august eller september 2022. Årsaken 
er åpenbar. Ingen reiser nå hvis man ikke 
må, og nå har du enda et år å glede deg til 
å oppleve den internasjonale birøkten i full 

Engstelig for årsmøtet 
ditt?

Apimondiakonferansen 2021 2022

Mye info: 
https://norbi.no/birokt/arsmoterilokallag/
Her finner du årshjulet vårt: https://norbi.no/documents/2020/11/arshjulfor 
tillitsvalgteilokalogfylkeslagnovember2020.pdf/

Vi ønsker alle birøktere en
God Jul og vel møtt i det Nye året

ØYGARDSBI
www.oygardsbi.com
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engelske artikler. NB: Den er skrevet spesielt 
for oss, og den kanadiske forskeren Melissa 
Oddie jobber på Birøktens Hus på Kløfta.

I forrige utgave av 
Birøkteren  hadde 
vi en artikkel på 
engelsk. Den 
viste hvor  viktig 
forskningen til 
 Melissa Oddie på 
Terje  Reinertsens 
bier er. Hun sendte 
med denne figuren 
som klart viser 
forskjellene på 
 Reinertsenbiene 
og biene i kontroll
gruppen. Den 
er tydelig på det 
som var selve essensen i artikkelen, nemlig 
den reelle forskjellen i antall varroamidd i 
bifolkene. Vi testet også om våre lesere tåler 

Så stor er forskjellen

E-post : post@norskbivoks.no • Telefon: 901 82 824
www.hurumhonning.no
tlf. 960 18 451

™

NORSK BIVOKS skal bidra med  resirkulering 
av innlevert blokkvoks fra  norske birøktere. 
Vi leverer tilbake voks som autoklavert og 
preget byggevoks. (5,1 og 5,3).
Planen er å være produksjonsklare fra 
starten av 2021. 
Vi oppfordrer birøktere og  birøkterlag over 
hele Norge til å samarbeide om innlevering 
av blokkvoks for å sikre deg gjenbruk.

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 ett eller 500 bifolk!

– forvalter norsk bivoks til beste for alle

Vår samarbeidspartner



Returadresse:
Norges Birøkterlag
Dyrskuevegen 20
2040 Kløfta

Vi ønsker alle våre 
medlemmer og forbindelser

Vennlig hilsen styret og alle 
ansatte i Norges Birøkterlag

en god og fredelig jul og 
et riktig godt nytt år.


