
Til alle medlemmer i Norges Birøkterlag, 
 

Jeg håper dere er friske og tar gode forhåndsregler i en utfordrende tid. Norges Birøkterlag ber alle våre 
medlemmer, lokal- og fylkeslag om å følge råd fra nasjonale og lokale myndigheter for å hindre smittespredning. Nå 
er det viktig å stå samlet og ta vare på hverandre. Sekretariatet har arbeidet for å finne gode løsninger for våre 
medlemmer, slik at hverdagen som birøkter skal bli litt lettere. Med en medlemsmasse på over 4000 medlemmer, vil 
ikke alle tiltakene være relevante for hver og en av dere, men vi håper at dere alle vil ha glede av noen av dem. 
 

1. Faglig rådgivningstjeneste: I en tid hvor fysiske kurs og samlinger ikke er gjennomførbart, vil flere av våre 

medlemmer miste muligheten til å diskutere driftsteknikk og forebyggende helsearbeid. Vi igangsetter derfor et 

lavterskeltilbud fra 15. april, hvor dere kan ringe for råd og veiledning.  Innledningsvis starter vi med to timer i uken, 

tilbudet kan utvides dersom vi ser det er stor etterspørsel av tjenesten. Mer informasjon rundt løsningen, samt 

telefontid og telefonnummer finnes som egen nyhetssak på norbi.no 

2. Sertifiseringsforedrag og eksamen: For de av dere som skal sertifiseres for første gang, vil foredraget bli 

gjennomført med en digital løsning. Foredraget vil være tilgjengelig fra 26. mars, og i en tidsperiode på ca. en uke. 

Eksamen vil også gjennomføres digitalt. Eksamensdatoer vil bli 2. april og 2. mai. Slik vil alle birøktere som ønsker å 

sertifisere seg, ha mulighet for dette i forkant for eventuell flytting av bier. Erfaringen fra denne digitaliseringen tar vi 

med oss videre, til å utvikle webinar, online kurs og informasjonsdeling til våre medlemmer. Se ytterligere 

informasjon på norbi.no om eksamen og sertifisering. Her oppdaterer vi all ny informasjon fortløpende etter hvert 

som vi får løsningene på plass.  

3. Vi øker vår tilstedeværelse på digitale flater: Norbi.no og Facebook, blir våre primære kanaler for å få ut 

informasjon til våre medlemmer. Vi øker også vår tilstedeværelse på Instagram og Instagram stories, og vil i 

samarbeid med ulike birøktere legge ut fine bilder til inspirasjon. 

4.  «Redd en bie»: Smykkekolleksjon fra Espeland, har gitt oss mulighet for å styrke arbeidet for å hjelpe den brune 

bien. Ny pengegave før jul vil blant annet bidra inn i arbeidet med å utvikle kommunikasjonsmateriell til 

organisasjonens medlemmer og til utadrettet virksomhet. Se egen pressemelding vedlagt. 

5. Prosjekter: Denne våren igangsetter vi flere spennende prosjekter som vil komme birøktere til gode. Disse kan dere 

fremover lese mer om på norbi.no. Flere av prosjektene omfatter digitale løsninger for kunnskapsformidling. I disse 

tider er dette høyst aktuelt! For å få til de beste løsningene, trenger vi hjelp fra dere. Vedlagt er et spørreskjema for 

prosjektet beeB. Vi ber dere svare på dette, og sende det tilbake til bjørn.dahle@norbi.no innen 1. april. 

6. Hageglede.no: Norges Birøkterlag ønsker flere bievennlige blomster. Vi har et samarbeid med nettbutikken 

hageglede.no. Ved kjøp av bievennlig blomstereng går 10 % av kjøpesummen til organisasjonen.  

https://hageglede.no/produkt/blomster/blomstereng/pakke-blomstereng-og-biehotell/ 

7. Ved sykdom: Lokallagene våre kan spille en viktig rolle i å hjelpe til med å finne aktuelle folk som kan avløse. Skulle 

man trenge hjelp til å stelle biene sine, og ikke få tak i en birøkter via eget lag ol., kan det være aktuelt å kontakte 

landbrukskontoret i kommunen man bor. Under nyheter på norbi.no legger vi ut mer informasjon og nyttige lenker 

om dette temaet.  

  

CAMILLA LARSEN 
Generalsekretær 
Veterinær, ECSAS, GPCert(SAGS), BM 
+ 47 902 25 699 
camilla.larsen@norbi.no 
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