
Gullsmeder redder bier  
Norges Birøkterlag har mottatt til sammen kr 250 000 fra Sigmund Espeland AS 
 

 
 
Sigmund Espeland AS har utviklet smykkekolleksjon «Redd en bie». Denne består av anheng, 
armbånd og ørepynt med vakre bier. Produktene har solgt svært godt og finnes hos de aller 
fleste ledende gullsmeder i Norge. Kr 50,- av hvert solgte smykke går til det viktige arbeidet 
Norges Birøkterlag gjør.  
 
Camilla Larsen, generalsekretær i Norge Birøkterlag, er svært glad for pengegaven: − Dette er 
gullpenger i dobbelt forstand. De gir oss mulighet til å formidle og delta i prosjekter som 
ellers ville vært vanskelig å få til. Vi er takknemlig for denne flotte hjelpen til bier, 
matproduksjon, natur og formidling. 
 
Norges Birøkterlag har så langt mottatt 250 000 fra Sigmund Espeland AS. Den brune bia 
som er den opprinnelige honningbia i Norge er utrydningstruet. Norges Birøkterlag har brukt 
pengene til å støtte bevaringsarbeidet i Agder og Rogaland, til Norsk Brunbielags prosjekt 
«Avl på norske brunbier» og til et norsk-svensk samarbeidsprosjekt som skal undersøke 
egenskapene til de ulike rasene av honningbier i de nordiske land. Videre vil pengene bli 
brukt til å utarbeide en informasjonsbrosjyre om birøkt, utarbeide Norges Birøkterlags policy 
vedrørende konkurranse mellom honningbier og villbier, utvikle og tilby rådgivning og 
veiledning for en bedre bihelse, samt til produksjon av informasjons- og opplæringsvideoer. 
 
− Her ser vi et samfunnsengasjement i alle aldre og det gleder oss stort. Samarbeidet med 
Norges Birøkterlag er meget positivt og engasjerende for alle parter, forteller Vibeke van der 
Laak ved Sigmund Espeland AS. 
 
Sigmund Espeland AS er Norges største produsent av smykkevarer i gull og sølv. De feirer i år 
50 år. Se smykkene her: https://www.espeland.no/anheng-redd-en-bie_19761p.html  
 
Norges Birøkterlag som ble stiftet i 1884, er birøkternes faglige organisasjon med lokallag i 
alle fylker i landet. Organisasjonen er til for alle som har interesse for birøkt.  
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