Årsmelding 2020
Bærum Birøkterlag har som overordnet mål å være er en partinøytral organisasjon som skal ivareta
medlemmenes interesser innen birøkt og andre områder som kan ha betydning for denne..
Medlemmer
Pr 10.11.20 er det 66 betalende medlemmer i laget, i tillegg til 6 lokallagsmedlemmer.Til sammen 72. 21
medlemskap er avsluttet. På samme tid i 2019 var det 72 betalende medlemmer.
Styret ble valgt på årsmøtet 26.11.19:
Leder
Jon Lønnve
Sekretær
Tonje Vågårøy
Kasserer
Per Sigmund Bø
Styremedlem Arash Rayzan
Styremedlem Gine Guildford
Varamedlem Danaca Berg
Varamedlem Leiv R. Stensen
Styret har hatt 5 møter. Møtene ble avholdt på Wøyen gård, på Teams og privat. Flere møter ble avlyst
på grunn av korona-situasjonen.
Medlemsmøter
I 2020 ble det planlagt seks medlemsmøter, men bare to ble gjennomført på grunn av koronasituasjonen. I februar handlet medlemsmøtet om KSL-ordningen og om et kompetanseløft i laget.
Wøyendagen og sommerfesten ble avlyst. 22 september var temaet for medlemsmøtet Høstarbeid i
bigården. Årets honningarrangement i oktober ble også avlyst. Det samme skjedde med julefesten.
Kursvirksomhet
Laget er medlem av Studieforbundet Natur og Miljø, som gir støtte til kursvirksomhet. Det ble besluttet å
gjennomføre både dronningavlerkurs og sertifiseringskurs i tillegg til nybegynnerkurs. Alle kursene
arrangert i løpet av en koronastengt vår og forsommer av birøkterlagets egne løsningsorienterte
kursholdere for å ivareta smittevernet.
Kurs
Nybegynnerkurs
Dronningavlerkurs
Sertifiseringskurs

Antall deltagere
23
6
17

Lagsbigården
Hver tirdag gjennom sesongen har lagsbigården vært åpen for alle medlemmer. Årets fokus var å lage
avleggere. Oppmøtet på arrangementene var veldig bra sammenlignet med foregående år.
Erfaringsmessig er oppmøtet best i starten av sesongen, og slik var det også i år. Det ble laget tre
avleggere, og dermed innvintres 6 bifolk.

Trekket var godt gjennom sesongen, både fra nærliggende rapsåkre og utmark. Også i år var det en del
sverming fra lagsbigården, men med nye dronninger legges det opp til et mindre svermfylt år i 2021.
Honningen tilfaller Arbeidssenteret.
Lagsutstyr
Slyngevogna som ble anskaffet i 2018 er utstyrt med honningløsner, skrellekar, slynge osv. Utstyret kom
medlemmene til nytte også i år, men vogna er sterkt fuktskadet. Styret har diskutert alternative
løsninger for å forbedre slyngesituasjonen, og har kommet frem til en avtale med Arbeid og Aktivitet –
Wøyen Vekst og Bærum arbeidssenter. Avtalen går ut på la Bærum Birøkterlag benytte seg av lokaler til
møter, oppbevaring av utstyr og til å slynge honning i låven på Wøyen. Det er en forutsetning for avtalen
at den kommer Bærum arbeidssenters brukere/deltakere til nytte gjennom praktiske oppgaver
arbeidssenteret kan utføre for laget.
Det ble søkt Sparebankstiftelsen DNB om vernutstyr for lagsbigården kr 31000. Søknaden ble innvilget og
midlene skal dekke anskaffelser av birøkter drakter til barn og unge.
Sukkeravgift
Det ble behandlet 12 søknader for til sammen 65 280 kroner fra 433 bifolk. Dette er en økning på 40
bifolk fra 2019. Vi har ingen total oversikt over antall bifolk i Bærum, men vi regner med at det ligger
relativt stabilt på 6-700 bifolk til tross for en nedgang i antall betalende medlemmer.
Birøkt
Det ble en relativt normal overvintring fra 2019 til 2020. Forsommeren ga svermfangerne i laget travle
dager også i år, og honningutbyttet ble relativt bra. Medlemmene hadde lyngvandring til Hedmark,
Østfold og Buskerud med brukbart resultat, selv om sesongen kom sent i gang, og mye lyng var i ganske
dårlig forfatning.
Representasjon
Per Sigmund Bø er kasserer i fylkeslaget. Jon Lønnve var utsending til årsmøtet i Norges birøkterlag, og i
årsmøtet til Honningcentralen. Begge årsmøtene ble avholdt digitalt.

Med vennlig hilsen
Styret

