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Det er med glede vi kan konstatere at varroamiddelet Api-Bioxal
(oksalsyre) etter ein periode med iherdig påtrykk frå Norges Birøkterlag (NB) no kan skaffast reseptfritt på Apoteket. Eg vil minne om
at NB sin tilråding om dosering av Api-Bioxal er å finne på NB sin
heimeside (www.norbi.no). Medlemmar som ikkje føler seg trygg i
høve bruken av Api-Bioxal vert oppmoda til å ta kontakt med sitt
lokallag.
Av regjeringa sitt framlegg av statsbudsjettet for 2018 går det
fram at statsråd Dale vil ta bort all statsstøtte til frivillige organisasjonar som får driftsstøtte frå Landbruks- og Matdepartementet – i
alt nær tredve millionar kroner. NB er ein av desse organisasjonane
som i 2017 mottok kr 250.000,- frå denne potten. Ein kan håpe og
tru at denne saka er eit politisk trekk regjeringa vil gå tilbake på,
men uansett er det noko NB i lag med alle dei andre organisasjonane
må ta på ramme alvor. Vi gjer kva me kan for å behalde tilskotet.
NB sine lokallag står framfor ein periode med årsmøte. Eg vil oppmode alle medlemmar om å delta. Ved sidan av at deltaking er viktig
for å få organisasjonsdynamikken til å fungere er det og alltid triveleg å møte andre birøktarar. Ved sidan av dei organisasjonsmessige
og sosiale sider kan det jo hende du lærer noko – eller lærer andre
noko.
NB har nettopp send søknad til Norges Forskningsråd om FOUmidlar (forskings- og utviklingsmidlar) for perioden 2018-2021.
Hovudmålet for prosjektet er å jobbe med utvikling av metodar og
produkt som gjer norsk birøkt betre rusta til å møte og motverke
ein forventa auke i tap og svekkelse av bifolk. Honningcentralen
SA (HC) har vorte invitert til å delta i prosjektet men HC har denne
gong vald å avstå frå deltaking.
Etter innvintring av biene og slynging av honningen er det godt å
kunne ta ein velfortent pause før planlegging av neste sesong tek
til igjen.
Marco Neven

Seniorrådgiver
Bjørn Dahle
Henvendelser ang.:
Avlsarbeidet, dronningavl,
testing, reinavlsområder
og parestasjoner.
Sykdommer og forebyggende
helsearbeid.
Generelt om bier og birøkt.
bjorn.dahle@norbi.no
Tlf: 947 83 374

Seniorrådgiver
Eli Åsen
Henvendelser ang.:
Kurs, rekruttering,
informasjon.
Hjemmesiden,
medlemsprogrammet.
Økologisk.
Generelt om bier og birøkt.
eli.aasen@norbi.no
Tlf: 948 50 824

Kontorsekretær
Åse Wethal Holen
Henvendelser ang:
innmeldinger, utmeldinger,
kontingent, påmelding møter,
kurs, bestilling av
kursmateriell, brosjyrer
og informasjonsmateriell.
aase.holen@norbi.no
Tlf: 63 94 20 80
(9-13.30 man-tor)

S I D E N

S I S T

Taper en kvart million?
AV ROAR REE KIRKEVOLD,
FRILANSJOURNALIST
Norges Birøkterlag er avhengig av penger som
bevilges av politikerne våre. Det er en alltid pågående kamp både å få finansiert prosjekter og å
beholde den helt avgjørende økonomiske støtten
som vi får.
I år (2017) fikk vi bevilget 250.000 kroner til
arbeidet vårt fra Landbruks- og matdepartementet direkte over Statsbudsjettet. I 2014 forsøkte
regjeringen å kraftig redusere dette bidraget, men
dette gikk ikke igjennom i Stortinget etter massiv
motstand, blant annet fra Norges Birøkterlag.
I årets budsjettforslag går de enda lenger. 30
millioner kroner skal raderes vekk fra 32 ulike
organisasjoner. Norges Birøkterlags 250.000
kroner blir dermed fjernet helt. OrganisasjonsNorge er i harnisk, selvsagt.
Vi jobber for fullt med å påvirke der vi kan, sier
fungerende generalsekretær Trond Gjessing. Alle
organisasjonene står sammen, men vi påvirker
også hver for oss. Fortsatt har vi en mulighet
for at Stortinget legger inn disse pengene igjen,
men det er rart med det som foreslås mange nok
ganger.

Betyr mye

søke om hvert år. Derfor er denne støtten fra
Landbruks- og matdepartementet en viktig del av
plattformen som vi står på.

Egeninnsats

Stort sett er det slik at når vi søker om penger, må
vi synliggjøre at vi selv stiller med like mye i form
av penger eller egeninnsats. Igjen kommer disse
pengene inn som et grunnlag for å administrere
søknadene og prosjektene.

Biene viktige

Det er uforståelig at ikke regjeringen forstår
viktigheten av det arbeidet birøkterne og biene
deres gjør, sier Gjessing. Dette handler om mye
mer enn honning i tekoppen. Biene pollinerer for
mange ganger så mye som verdien av honningen,
og hvis vi ikke kan drive Norges Birøkterlag slik at
de aller fleste birøktere vil være med, så mister vi
muligheten til å informere og lære opp birøktere
i lover og forskrifter, noe som også det offentlige
bør være opptatt av at vi har muligheter til.
Tenk bare på nye regler for bruk av oksalsyre
som et lite eksempel. Eller at flytting av bier ikke
skal være i strid med forskrift om pærebrann eller
bisykdommer. Eksemplene er mange, hevder han.
Men vi skal ha møte med Næringskomiteen. Så
får vi se om det er noen som tar til vettet og ser
at disse pengene faktisk kommer samfunnet til
gode.

Disse pengene betyr svært mye for oss. Vi kan
ikke øke kontingenten tilsvarende på noen som
helst måte, hevder
han.
Det
meste
av pengene som
kommer
norske
birøktere til gode via
Norges Birøkterlag
kommer fra andre
steder enn kontingenten. Disse er stort
sett prosjektmidler
som vi kjemper om
i kamp med mange
andre interesser og
Trond Gjessing har
organisasjoner. Det
hendene fulle med
sier seg selv at vi ikke
politisk arbeid.
kan ha folk ansatt
på midler som vi må
B I R Ø K T E R E N
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Mitt birøkt i november
AV SVEIN OLAF HEGGEDAL
Nå er sommeren og bienes arbeid
over for denne gangen. Honningen er slynget og silt. Noe ble rørt
og tappet på glass til det lokale
markedet, mens mesteparten er levert til Honningcentralen. Slyngerommet er vasket ned og
står på vent til neste sommers aktivitet.

Oksalsyrebehandling mot varroa

Med kaldere dager og netter forbereder biene seg
på overvintring, de danner vinterklase. Aller helst
bør vi la dem i fred fram
til våren, men for å redusere antall varroamidd
i kubene velger jeg å
behandle med oksalsyre
nå på høsten. Resept ble
bestilt hos veterinæren
i september, innen vi
4. oktober fikk vite at
det ikke er nødvendig
med resept. Men jeg
torde ikke vente på den
beskjeden så resept ble
bestilt i god tid.
Denne gangen tok
det ikke mange dager
fra resepten ble levert
på apoteket til det kom
melding at oksalsyra var klar for henting. Med
en relativ stiv pris på produktet gjør vi fellesinnkjøp av preparatet. Vi inviterer til behandling i en
større bigård for å demonstrere hvordan preparatet brukes. Birøktere med få kuber får med ferdig
blandet oppløsning i beholdere med doser til hver
kube som skal behandles.
Vi åpner kubene og ser etter hvor mange tavler
som det sitter bier på. Dosering skal være etter
antall tavler med påsittende bier. Men allerede
her har vi en utfordring. Noen bisamfunn danner
vinterklase tidlig og ser ut for å sitte på færre
tavler enn de bisamfunnene som enda er i aktivitet over alle tavler. Oppløsningen blir fordelt ved
å dryppe på biene som sitter i sprekken mellom
tavlene. 3,5 milliliter pr gate.

Etter at oppløsningen er dosert ut i forhold
til antall tavler som biene sitter på, legger vi inn
to A4- sider med store ruter i diagnoseskuffen i
bunnbrettet. Det er for å gjøre det enklere å telle
midd på hele diagnosebrettet. Med et rutenett
kan vi telle antall døde midd i rute for rute og
summere til slutt. Dersom biene har dannet vinterklase vil død midd trenge lenger tid på å falle
gjennom klasen og ned på bunnbrettet. Derfor får
vi vente ti dager innen vi kommer tilbake for å ta
ut diagnosebrettet og telle antall døde midd som
har falt ned etter oksalsyrebehandlinga.
Oksalsyra kan drepe opptil 95% av midden.
Hvis vi har oversikt
over nedfallet kan vi
anslå hvor mange midd
som blir med over vinteren og starter med
å formere seg neste
vår. Vi må regne med
at antallet midd som
overvintrer kan multipliseres med ti i løpet
av sommersesongen.

Høsten er
også tid for å
reflektere over
årets sesong

Jeg startet tidlig med
å gi ekstra fôr til de
kubene som trengte mer mat for å komme i gang
med tidlig yngelsetting. Det var litt ujevn styrke
på bifolkene så i mai ble det aktuelt å låne yngeltavler fra de sterke og gi til de som var svakere. I
mai ble også de dronningene som var kommet nye
forrige år, funnet og merket med fjorårets farge.
Vi hadde en jevn utvikling fram mot bringebærtrekket uten at det ble noe overskudd av honning.
Alt av nektar gikk med til å bygge opp samfunnene. Pollen derimot ble det lagret ganske mye av
i denne perioden.
Da bringebærtrekket kom i gang fløt det inn
med nektar. Fulle skattekasser, men også i yngelkassa der dronningen skulle legge egg. Det var
bare å sette på flere skattekasser. På kvelden
kunne vi høre det bruse inne i kassene mens
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A K T U E LT

I

biene tørket ned honningen. Alt så riktig lovende
ut. Helt til trekket var over og honningen tørket
ned og forseglet, da viste det seg at resultatet var
magrere. Det var nok relativt høy vannprosent i
nektaren de fant på bringebær hos meg så årets
honningproduksjon ble noe under middels.
Nå kan jeg alltids tilskrive noe av den reduserte
honningmengden at det ble produsert avleggere
i år. Jeg hadde lånt yngeltavler til produksjon av
dronninger, og jeg hadde splittet kuber som kom
i svermerus.
Selv om jeg vet at ettersommeren gir lite eller
ikke noe overskudd av honning ventet jeg med å
høste det siste av årets honning. Jeg reiste ikke
på lyngtrekk og nabolagets flora gir beskjedne
Kubene er vintret inn. Nå er det bare å vente på at
de blir yngelfrie slik at oksalsyrebehandlingen kan
gjennomføres.
mengder. Vi ga de kubene som manglet nektar
i yngelleiet et tilskudd med oppløsning sukker/
vann i blandingsforholdet 1:1 for å holde egglegginga i gang. Men ikke så mye at det ble lagret.

N O V E M B E R

Hvis jeg hadde valgt å høste årets honning tidligere og startet fôring av bifolkene for å holde
yngelsettinga i gang, kunne det kanskje blitt noen
flere kilo honning. Men som stadig optimist håpet
jeg at endelig, dette året skulle det bli litt honning
på ettersommeren. Det ble det ikke.

Hjelp til nye og gamle birøktere

Sent på høsten er det tid for årsmøter i lokallagene. Her blir neste års arbeidsplaner bestemt.
Jeg vil oppfordre sittende og nye styrer til å tenke
på hvilke aktiviteter laget skal ha, for å ha et tilbud
som gagner både nye og erfarne birøktere. Ofte
blir vi gående i de samme sporene år etter år.
Tenk på at de som startet med bier i sommer eller
forrige år fortsatt har behov for råd og veiledning. Nye birøktere har stor interesse for å lære
og å forstå hva som skjer i bikuben. Vi erfarne
birøktere må hjelpe dem til å forstå bisamfunnet
og mestre birøktens ulike aspekter, slik at deres
birøkt oppleves som noe positivt og som de vil
fortsette med i mange år framover. Det er disse
unge kreftene som skal ta over og bringe norsk
birøkt videre, da vi trapper ned.

Kaldflygerne
AV ROAR REE KIRKEVOLD,
FRILANSJOURNALIST
Birøkterne burde være mer obs på kaldflygerne,
hevder den svenske birøkteren Lars Forsberg til

B I R Ø K T E R E N

Birøkteren. Hvis du følger med på biene dine, vil
du se at enkelte bifolk flyr på betydelig lavere
temperatur enn de andre. Mens de andre først
kommer ut for å fly på 12–15 grader C, er det
noen som er ute allerede på 8–10 grader. Vi kaller
dem for kaldflygere, smiler
han. Kanskje er denne
egenskapen undervurdert.
Hvis vi tenker oss om på
det nordiske klimaet, vil vi
få betydelig flere flytimer
hvis vi får opp andelen
kaldflygere. Vi vet jo hvor
stor effekt det har å ha bier
på plasser hvor morgensolen gjør at de kommer fort i
gang. Om ettermiddagen, er
jo hele landskapet varmet
opp, så de behøver ikke så
mye kveldssol.
Lars Forsberg.
Kanskje «kaldflyging» er
noe vi burde diskutere.
1 1 - 2 0 1 7
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Reseptfri oksalsyre
Viktig å kjøpe på apotek

AV ROAR REE KIRKEVOLD,
FRILANSJOURNALIST
Endelig kan vi slå det fast: Du behøver ikke å gå
via en veterinær for å kjøpe oksalsyre til bifolkene
dine i vinter. Gå på apoteket, de har tre ulike forpakningsstørrelser å tilby deg. Men vær ute i litt
god tid, for enkelte apotek må bestille det, og det
kan ta litt tid. Det er alltid lurt
å velge et apotek som tilbyr
deg god og rask service.
Produktet heter ApiBioxal, forteller fungerende
generalsekretær Trond Gjessing i Norges Birøkterlag. Det
var nettopp Norges Birøkterlag som jobbet målrettet for
å få produktet til landet i tide
før alle birøkterne skulle ta
det i bruk. Det er en tidkrevende prosess å få et slikt
produkt på plass.

Ikke bruk den gamle oksalsyren du har liggende,
og kjøp ikke oksalsyre i andre typer butikker eller
i utlandet, råder Gjessing. Det er så enkelt som at
vi til nå (og i utlandet fortsetter de med det litt til),
har brukt oksalsyre av teknisk kvalitet. Api-Bioxal
er av medisinsk kvalitet, og det er det eneste som
vi skal bruke i bikubene våre. Det er dyr vi har med
å gjøre og mat som vi produserer. Derfor er det avgjørende at
vi kun holder oss til godkjente
produkter, advarer han.

Lav pris

Du må vite at alt du tilfører i denne
fabrikken, er godkjent og i orden. Husk at
de produserer mat.

Birøkterne har levd i uvisshet om de måtte
bestille resept til oksalsyren via veterinær. Dette
ville fordyre prosessen og kreve en del planlegging.
Det å nå kunne kjøpe det direkte fra apoteket, er
derfor en skikkelig god nyhet, hevder Gjessing.

Prisen på oksalsyren fra apoteket burde ikke skremme
birøkterne. Litt avhengig av
forpakningsstørrelsen,
bør
behandlingen ligge på under 10
kroner per bifolk. Det har alle
som driver med bier råd til, sier
Gjessing.

Pose, ikke boks

Den oksalsyren som du nå kjøper kommer i poser,
ikke i bokser. Det er en ulempe, men kanskje har
du en rengjort boks liggende fra tidligere behandlinger? Oksalsyrekrystallene skal blandes ut i en
vann- og sukkerløsning som før.

Bruk kun norsk oppskrift
På oksalsyreposen står det en foreslått blanding og
dosering. IKKE BRUK DENNE, advarer Gjessing.
Den er for sterk for norske forhold. Balansegangen mellom å drepe midden og å skade eller drepe
biene er ganske hårfin. På oksalsyreposen står det
en dosering som de bruker andre steder i verden.
Siden vår vinter er lengre, så MÅ vi holde oss til
den norske dosering som vi vet hvordan fungerer
etter mer enn 20 års erfaring akkurat under våre
klimatiske forhold, sier han. Norges Birøkterlag har
forsøkt å få produsenten til å føre på den norske
blandingen og doseringen, men det har vi ikke
lykkes med, sier Gjessing. De vil ikke godta våre

erfaringer uten selv å ha utført omfattende tester.
Derfor er det så viktig å opplyse alle om dette før
de tar produktet i bruk. Snakk gjerne om dette på
birøktermøtet også, oppfordrer han.
Det er nå som tidligere helt avgjørende at du
venter til du er sikker på at bifolket er helt fritt for
forseglet yngel og at du bruker diagnosebrettet for
å telle nedfallet av midd etter behandlingen.
Hvis det er få midd som faller ned kan det skyldes at det ikke har vært mange midd i bifolket, men
det kan også skyldes at behandlingen av en eller
annen grunn ikke har vært effektiv.
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Slik behandler du mot varroa
AV TROND GJESSING,
KONSTITUERT GENERALSEKRETÆRT
Varroa fins i de aller fleste bifolkene i Norge og
det er viktig at vi har kontroll på den.
Bor du i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal
eller i den nordligste delen av Nord-Trøndelag og
nordover, trenger du ikke å lese videre, men for
alle andre er det viktig å bekjempe varroamidden.
Er du HELT sikker på at du har lite varromidd
trenger du ikke å behandle biene med oksalsyre
nå i høst, men er du usikker på situasjonen eller at
du vet du har mye, vil vi anbefale at du behandler
biene.

Api-Bioxal

Oksalsyreproduktet Api-Bioxal kan du nå få
reseptfritt på apotek. Prisen for preparatet blir
fra 75 øre til 1 kroner pr tavle med bier som blir
behandlet avhengig av hvilken pakningsstørrelse man kjøper. Det vil si at det koster under 10
kroner å behandle ett bifolk.

Blandingsforhold og dosering

Vi har lang erfaring med å behandle biene våre
med oksalsyre mot varroamidd. Både i Norge og
våre naboland bruker vi en litt svakere konsentrasjon av preparatet og en litt mindre dosering enn
det som er i pakningsvedlegget.
Vi vil sterkt anbefale at man bruker den norske
konsentrasjonen og vi er redd for at den som er
anbefalt på pakningsvedlegget blir for tøft for
biene våre som skal overvintre en lang vinter her
i Norge.

Yngelfritt

Det man må være obs på er at oksalsyre ikke
dreper midd i forseglede celler, det er derfor
viktig at man venter med oksalsyrebehandling til
bifolket er yngelfritt. Man kan godt gjøre dette i
november eller desember.

Norsk oppskrift på Api-Bioxal

Api-Boxal
inneheloder
886mg
oksalsyre
dihydrat/g (resten er antiklumpemiddel etc)
B I R Ø K T E R E N

Bruker du 35g pakningen har denne
35*0,886*0,71 = 22,02g oksalsyre.
For å få 3,2% løsning må vi blande pulveret med
ca 670 ml 50% sukkerløsning (420 ml vann og 420
g sukker). Tabellen viser blandingsforhold og hvor
mange tavler du kan behandle.

Slik behandler du bifolket

1. Sjekk at bifolket er yngelfritt!
2. B
 estem styrken på bifolket som antall tavler
som dekkes helt av bier på begge sider.
3. B
 eregn 3,5 ml løsning per tavle dekket med bier
på begge sider, og trekk dette opp i sprøyta.
4. Drypp løsningen sakte utover biene, slik at løsningen ikke bare renner igjennom kuben. Biene
sprer effektivt løsningen i kuben.
5. Behandlingen skal kun gjennomføres én (1)
gang på høsten.

Vær forsiktig!!

Bruk alltid syrefaste hansker, beskyttelsesbriller
og åndedrettsvern ved håndtering av oksalsyre
krystaller! Syrefaste hansker og briller ved
drypping av oksalsyreløsning.
Oksalsyre er en organisk syre som finnes naturlig i honning. Såfremt det ikke finnes honning i
kubene under behandling øker ikke behandlingen syreinnholdet i honningen. Høstbehandling
med oksalsyre er en god behandlingsmetode mot
varroa, og sammen med fjerning av droneyngel
om våren samt eventuelt en maursyrebehandling
mellom sommer og lyngtrekk ved behov gir dette
en komplett varroabehandling.
Løsningen
rekker til

Apibioxal

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.
1 1 - 2 0 1 7
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Hvorfor kan ingen påta
seg å styre været?
AV ROAR REE KIRKEVOLD,
FRILANSJOURNALIST
Så har enda en bisesong gått. Igjen blir vi minnet
om at vi bor i et langt land. Og hvem kan skaffe
varroafrie bier til Finnmark?
Mange steder var våren sen og kald, med bier
i «slow motion». Ser vi landet under ett, kom det
inn noe mer sommerhonning enn i fjor, men viktige lyngområder glapp under trekket. Likevel kan
du lese at de fikk godt med den aromatiske lynghonningen andre steder.
.. så er det bare å legge planer for 2018.
Legg merke til at flere sier at dersom man spekulasjonsfôrer, så hjelper det på bistyrken. Sterke
bifolk (som ikke svermer), trekker inn mye mer
nektar og pollen.

Østfold

Mild vinter med lite vintertap og sterke bifolk ved
utvintring. Våren ble kald og regnfull. Det ga sen
vårutvikling og få flyvedager for å hente pollen.
I perioder lite pollen i kubene. Sen utvikling og
stagnasjon til tider.
Først var sommeren kjølig og regnfull. Så perioder med tørke som ga lyngen tørkeskader. Store
variasjoner på sommertrekket (20–30 kilo ved
kysten og 30–60 kilo innover i fylket).
Fint vær i første del av lyngtrekket. Så store
nedbørsmengder som ødela trekket. Unormalt
mye regn også under innvintringen. 8–15 kilo
lynghonning per bifolk.
Bra bistyrke og generelt sterke bier ved innvintringen.
Altså kaldt og ustabilt og alt i alt under et normalår.

Oslo og Akershus

Normal overvintring. Litt treg vår og vårutvikling. Når det kom, så ble det fint. De fleste fikk
over normalt med sommerhonning. Ingen intense
blomstringsperioder, så mange trekkplanter
blomstret lenge med jevn inngang av honning.

Ingen lange trekkpauser, så biene «spiste ikke av
lasset». Stabil egglegging.
I år var det lyngtrekk i Akershus (ikke hvert år).
Rimelig greit med lynghonning her.
Normal styrke ved innvintring.
2017 ble et fint år for birøkterne i og rundt
hovedstaden.
Birøkten preges av fortsatt mange nybegynnere. Over hundre deltagere på sertifiseringskurs
og god oppslutning om andre arrangementer er
hyggelig. Men, mange sliter med å få tak i bifolk
for å starte opp. Mange har sett at dette er et
interessant marked, så tilbudssiden vil trolig bli
mer balansert. Mange driver med aktiv avleggerproduksjon for utvidelser, noe som gjør at
mengde honning til salgs fortsatt er mindre enn
etterspørselen.

Oppland

Overvintringen i Oppland var bra med lite vinterdød. Normal bistyrke og vår, ga gjennomsnittlig
med bier til trekket, og derfor ble det bra med
sommerhonning.
Lyngtrekket her ble en trist sak. Flere melder
om én kilo i snitt. Beste de hørte om var 10 kilo.
Flere flyttet biene ut av fylket under lyngtrekket.
Lite varroa etter oksalsyrebehandling i fjor.
Sterke bifolk ved årets innvintring.
Opplendingene er optimister og gleder seg til
neste sesong. De mangler fortsatt bifolk, så de
oppfordrer alle til å produsere avleggere.

Hedmark

Meget bra overvintring. Mye dårlig vårvær, men
fin vårutvikling likevel. Delvis bra vær under
bringebærtrekket. Alle ble fornøyde med bra
blomstring og mye sommerhonning.
Mye regn under lyngtrekket og i innfôringen.
Middels til dårlig lyngblomstring. Lyngen ga lite
eller ingen honning i Hedmark i år.
Normal innvintring.

Buskerud

Store variasjoner fra kyst til hei. Middels til god
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overvintring med få tap. Mild vinter med lite sukmark og Aust Agder, noen til Buskerud. Dette ga
kerforbruk, men en del kondens. Til dels få bier i
store variasjoner: på det laveste fra 15-20 kilo i
enkelte bifolk.
Telemark til 40-60 kilo i Aust-Agder.
Middels til bra vårutvikling som stoppet da det
ble kaldt. Nattefrost og kaldt regnvær ga treg
På grunn av milde værforhold har innfôringen
utvikling i bifolkene. Snøbyger helt til begynnelgått fint og biene tok fôret fort. Dronningene
sen av april. Drivfôring hadde effekt og biene var
fortsatte med eggleggingen som gir forhåpninger
i rute til bringebærtrekket.
om en god overvintring.
Forsommerværet svært vekslende fra regn til
Telemark
tørke. Normal sommerblomstring. Meget
God
overvintring.
varierende med somDårlig
vårutvikling
merhonning. En del
(elendig i midtfylket).
hadde et bedre somNesten
fraværende
mertrekk enn i fjor.
med seljetrekk. Bedre
Ustabilt og til dels
ved kysten. Svært
dårlig vær under lyngvekslende
forsomtrekket. Særlig mot
mervær gjorde at flere
slutten. God lyngblomtrekk stoppet opp.
string, men mange
Bedre sommertrekk
regndager ga et kort
mot kysten.
lyngtrekk. Middels til
Også under lyngtrekket kom det en
dårlig med lynghonning. Enkelte steder
del regn. Likevel god
halvparten av fjoråret.
lyngblomstring og til
Andre steder ble lyngdels greit med lyngtrekket langt med godt
honning, varierende
med lynghonning.
etter høydeforhold.
På tross av god temEt middels år for
peratur, regnet det
mange
telemarksbirøktere, men noen er
mye også under innvintringen. Gunstig å
ned mot nivået for
gjøre biene vinterklare
avlingsskade-erstatVille bringebær er Norges
ning.
tidlig. God bistyrke.
viktigste sommerplante for biene.
Sterke bifolk ved
Altså: noen fikk sommerhonning og ikke
innvintring.
lyng. Andre motsatt.
Aust-Agder
Kald vår med mye innesitting ga en del sverming.
Normal overvintring og vårutvikling i en bløt og
Alt i alt noe under middels avling. Noe gjæring i
kald vår. Treg vårutvikling på grunn av dårlig vær.
tavler med forseglet lynghonning.
Variabelt forsommervær med mye vind og regn.
Vestfold
Likevel gode perioder både i juni og juli. Et norOvervintringen var stort sett bra. Det har variert
malår med sommerhonning.
noen steder, men uten store tap. Våren kom med
Våt og vindfull start på lyngtrekket, men det
kjølige perioder, regn og mye vind og det ble en
kom seg midt i august. Fin lyngblomstring, særlig
svak vårutvikling flere steder. Det kom seg etter
ved kysten. Sterke bifolk trakk godt mellom
hvert, men i noen deler av fylket kom bringebærbygene.
blomstring for tidlig i forhold til bistyrken og her
Variabelt vær også under innvintringen. Biene
ble det dårlig bringebærtrekk. Andre i midtfylket
er helt normalt sterke ved innvintring.
forteller om greit/bra sommertrekk.
Altså: En våt og kald vår og nok en normal
Det er ikke lyngtrekk av betydning i Vestfold.
sommer ga et gjennomsnittlig år for birøkterne i
Stort sett vandrer vestfoldingene sørover til TeleAust-Agder.
B I R Ø K T E R E N
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Vest-Agder

Mild og fin vinter med få utfordringer for biene.
Både selje- og løvetanntrekket gikk i vasken på
grunn av kulde i vår. Sen utvikling og kun behov
for én skattekasse i vest. Våt og relativt kald forsommer resulterte i lite sommerhonning. Mye
regn under hele lyngtrekket (nedbørsrekord i
deler av Vest-Agder). På tross av dette fikk mange
brukbart med lynghonning spesielt i østre deler.
Lite lynghonning i høyfjellet. Godt trekk langs
kysten fra Spangereid til Kristiansand.
Grei innvintring på grunn av temperaturer opp
mot 15 grader C. Sterke bifolk der det har vært
lyngtrekk.
Alt regnet har gjort at de som spekulasjonsfôret kom best ut i forhold til bistyrke.

Rogaland

Stikkordet her må være REGN med store bokstaver. Biene var svake ved utvintring på grunn
av dårlig lyngtrekk og lite pollen i kubene i fjor
høst. Våren og seljetrekket regnet bort, men litt
godvær i mai fikk biene til å bygge seg opp.
Platanlønnen blomstret lite (da var det litt sol),
men bringebærene blomstret normalt (regn).
De som klarte å ha to dager med opphold etter
hverandre, fikk litt sommerhonning. De andre fikk
stort sett ikke noe.
Også lyngtrekket regnet bort. Her var det litt
variasjon fra sted til sted, men stort sett lite lynghonning, særlig nordover i fylket. En birøkter fikk
20 kilo på 40 bifolk. Da er det lett å miste motet.
Men slik er ikke rogalendingene. I høst ser
biene bedre ut, og de har pollen i kubene. Flere
bifolk har fortsatt et par tavler med yngel når
dette skrives midt i oktober.
Fordi biene ikke kommer ut, vil bistyrken (antall
bier i bifolket) bli veldig høyt. Når man da får et
par dager etter hverandre med pent vær, er det
utrolig hvor mye honning som kan komme inn på
kort tid.

Hordaland

God overvintring, men mange svake bifolk hvor
noen hadde upara eller «tomme» dronninger
(dårlig parevær i fjor).
Få dager med pollentrekk i mars og april. Ikke
mer seljepollen enn de brukte etter hvert.
Fin utvikling med trekk på løvetann og frukt i
mai. For kaldt for honning.
Ustabilt og kaldt vær til etter Sankt Hans. Få
paredager og mange fikk ikke mer honning enn
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det som biene spiste opp. En del bringebærhonning i gode bifolk på Voss. I slutten av juli ble
det så varmt at det ble trekk på både klokke- og
purpurlyng ved kysten. Bra lindetrekk i Bergensområdet, men for surt for vill-lind i Hardanger
(blomstret først i begynnelsen av august).
Sent lyngtrekk, men flott blomstring og middels
med røsslynghonning. Dessverre noe gjæring,
spesielt i bifolk med avlsmateriale fra NB.
Flott vær for innvintring i slutten av september.
Bra styrke på biene.
Spesielt med godt trekk på springfrø i Ulvik
rundt 10. oktober.

Sogn og Fjordane

God overvintring på produksjonsbifolk. De mistet
noen avleggere som var svake ved innvintring.
Kaldt tidlig i vår og svak vårutvikling. Bedre vår
i indre strøk. Flere avleggere gikk ut.
De som drivfôret hadde god yngelproduksjon
og fikk sterke bifolk til sommertrekket.
Kaldt i hele fylket og nedbør i ytre strøk. Mange
måtte fôre biene i sommer for å unngå sult og
stopp i yngelproduksjonen. Ingen sommerhonning ved kysten. Litt i innlandet.
Bedre vær under lyngtrekket. Mange dager
med over 16 grader C. Årets fineste vær kom i
september. De som hadde lyngplasser fikk mye
lynghonning.
Bra innvintring og god kondisjon på biene mot
vinteren.
I ytre strøk er det produsert noen dronninger,
og antall bifolk har økt dette året.

Møre og Romsdal

God overvintring og lavt fôrforbruk. Normalt til
god vårutvikling i greit vær. Veldig bra i mai. Kaldt
nordavær med mye regn i juni og til midten av juli.
Måtte fôre sterke bifolk. Været var skyld i dårlig
sommertrekk (bortsett fra innerst i fjordene på
Sunnmøre). Finere vær under lyngtrekket enn på
lenge. God lyngblomstring og passe fuktighet ga
et variabelt, men stort sett veldig bra lyngtrekk.
God yngelproduksjon sist på sommeren, skulle
tegne bra for overvintringen.
Altså: Fin start. Elendig birøktvær frem til
lyngtrekket, og en sensommer som rettet opp
honningproduksjonen for mange.

Trøndelag

Få kuber har dødd i vår. Varierende bistyrke på
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tross av brukbar innvintring i 2016. Urolige bier
etter en mild vinter.
Sen start på våren. Først i mai kom de inn i
kubene. Varierende vårvær og nødvendig med
fôring og å bytte ut bunnbrett med styroporbrett.
Bra vårutviklingen på tross av svake bifolk. Sto
lenge på isoporbrettene. Gode forhold for selje i
det gode været.
Dårlig og varierende forsommervær med mye
regn (nedbørsrekord). Noen gode dager ga 15-20
kilo sommerhonning tross ellers dårlig vær. Vanskelig med dronningavl og paring.
Godt vær når lyngen blomstret. God blomstring, men tørt. Varierende lyngtrekk. Best først
i trekket. 12–20 kilo/bifolk.
Bra forhold under innvintring. Sterke bifolk som
tok ned fôret lett. Meget fint vær i september og
lite varroa å se.

Nordland

Nordland er langt, og det er svært store geografiske forskjeller. Det er 70 mil fra Majavatn til
Andenes og 45 mil fra Oslo til Bergen...
Mild vinter med lite snø i lavlandet (mye i
høyden) ga en normal overvintring. Litt senere
vårutvikling enn normalt (slutten av mars). Kald
og tørr april og mai med mye østavind ble avløst
av mye regn i juni og begynnelsen av juli.
De fleste måtte fôre i regnvær mens bringebærene blomstret. Sommeren kom i siste del av juli.
30 grader C. Sterke bifolk trakk inn en del sommerhonning.
Tidlig lyngblomstring. De sterke bifolkene trakk
en del lynghonning også.
Innvintringen har vært fin. Tørreste og varmeste september på 70 år!
God tilstand på bifolkene før vinteren.
Stimulering med byggevoks og andre slike tiltak
nytter ikke med så mye innesitting. I år svermet
selv fjorårsdronninger.

B I R Ø K T E R E N
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En spesiell sesong, men vi satser videre, rapporterer de.

Troms

Stabil vinter, men dårlig utvikling i fjor sommer ga
flere svake bifolk som måtte slås sammen.
Unormalt kald og fuktig vår, ga en ytterligere
negativ effekt. Flere måtte slås sammen. Mer
drivfôring enn normalt. Selja blomstret fint, men
biene fikk ikke utnyttet den. Meget treg vårutvikling.
Brått varmt i månedskiftet juni/juli. Flotte forhold for biene. Sen bringebærblomstring ga noe
sommertrekk selv i de svake bifolkene. Snitt på
5–7 kilo. Igjen en dårlig værperiode i juli. Dårlig
utvikling og liten nektartilgang.
Lyngtrekket begynte 5. august (burde vært en
uke før). Flott vær og lyngtrekk i to uker. Snitt på
6–8 kilo per bifolk.
Svært dårlig juli, men god august ser ut til å ha
gitt samme nivå på innvintringen som tidligere.
Det er anbefalt å slå sammen de svakeste bifolkene.
Altså under snittet i år på grunn av dårlig overvintring. Tilsvarende dårlig utgangspunkt før
vinteren.

Finnmark

Vi prøver å få tak i bifolk til våren men det er ikke
enkelt. Tar imot tips med glede, vi har ikke så mye
å velge mellom, da varroaen er spredt utover,
mens vi sitter i et varroafritt område...(og bifritt
område).
I verdens nordligste birøktområde rapporterer
de om at det ikke var noen bifolk som overvintret.
Sen og hard vår (spiller liten rolle uten bier).
Bra sommervær, men de har ikke lyngtrekk.
Dersom vi ikke klarer å få tak i bifolk, så er vi
redde for at birøkten i Finnmark er over for denne
gang, skriver de.
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Øker markedsandelen
AV ROAR REE KIRKEVOLD,
FRILANSJOURNALIST
Det har vært et godt salgsår så langt for Honningcentralen. Økt fokus på konsum av honning har gitt
økonomiske resultater, sier salgs- og markedsføringssjef Knut Tisthal. Det er to måter å måle dette
på. I verdi økte Honningcentralen sin markedsandel
med 1,6 prosent til 76,8 prosent. Det betyr altså at
verdien av omsetningen av honningen solgt gjennom Honningcentralen er 76,8
prosent av den totale verdien av
all honning solgt gjennom dagligvarebutikker i Norge.
Målt i volum, økte markedsandelen med 2,7 prosent til
imponerende 78,4 prosent.

Hvor mye norsk honning de får inn, vil hun ikke
oppgi før lenger ut i sesongen. Fortsatt er det mulig
å melde inn honning (selvsagt). Det har vært en sen
innvintring, og da blir oversikten tilsvarende sen.

Nye bruksområder

Vi ser en positiv trend i at folk nå har fått øynene
opp for at honning med hell kan brukes til annet
enn å blande i yoghurt, te og som pålegg, sier Knut
Tisthal. Stadig mer honning går med til matlaging.
Det betyr som ingrediens i saus,
marinade og ikke minst som søtningsstoff i bakverk.

Luftige boller

Tisthal hevder at hvis oppskriften forteller deg at du skal bruke
for eksempel tre teskjeer med
sukker, kan du bytte ut disse med
to (altså en tredel mindre) med
honning. Honningen har en god
del høyere søtningseffekt enn
sukker. Det har et sunnhetsaspekt i seg. Dessuten gir honning
svært luftig gjærbakst. Gjærcellene foretrekker honning som
drivstoff langt foran vanlig sukker
ifølge markedssjefen.

Tiltak

NM i Honning som Honningcentralen arrangerte på
Matstreif i Oslo i september ga
mye oppmerksomhet og mange
presseoppslag i sentrale medier.
Vi har også fokusert veldig på
bruk av honning i sosiale medier
Knut Tisthal.
og på andre steder hvor vi vet at vi
når frem til folk, sier Tisthal.
Dessuten har vi hatt litt mer
norsk honning å selge i denne perioden. Det hjelper
på, men det virker som om markedet for norsk honning er umettelig for tiden.

Alle butikker

Honningcentralen har en enorm distribusjon. Norsk
honning skal i prinsippet finnes i alle (samtlige)
norske dagligvarebutikker. Av logistiske årsaker, kan
de samme butikkene stadig gå tomme. Det har med
distribusjonsteknikken å gjøre.
Vi bruker en hver anledning til å oppfordre birøkterne til å selge honningen sin til oss, sier han. Vi
kunne kjørt mye mer ut til forbrukerne, hadde vi
hatt varene inne. Daglig leder Kristin Slyngstad sier
at det har vært et godt år for sommerhonning, men
dessverre så uteble et tilsvarende volum med lynghonning. De viktige innlandsfylkene måtte innse at
bifolkene måtte hentes nærmest tomme hjem igjen.

Pizza med honning

Prøv honning på pizzan, smiler han. Jeg mener det.
Prøv!
Legg på tomatsaus og kjøttdeig, topp med chevre
og legg på litt flytende honning og ruccolasalat når
den er ferdig stekt. Eller prøv en hvit pizza med oster
og honning. En av oppskriftene som kom på pallen
under kåring av Norges beste honningoppskrifter,
var forøvrig en pizza med honning.
Han påstår også at den lokale pizzabakeren der
han bor har opplevd at denne typen pizza virkelig
har blitt en storselger.
Men fortsatt har vi nordmenn mye å gå på. Det
årlige forbruket av honning ligger på en halv kilo per
innbygger, mens tyskerne for eksempel, setter til livs
to hele kilo. Vi sammenligner oss jo ofte med nettopp Tyskland på andre områder innen matforbruk,
så forholdet er helt
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Beewraps, en utfordring
AV ROAR REE KIRKEVOLD,
FRILANSJOURNALIST
Heidi Spiten forteller oss at flere etterspør bivoks
for å lage beewraps. Det er tekstil som settes inn
med bivoks og brukes rundt matvarer i stedet for
plast. Brukt riktig, kan denne løsningen brukes
mange ganger (og dermed spare flere omganger
med plast). Et godt initiativ, sier Spiten, men som
birøkter, er det min oppgave og forsøke å forklare folk at vi ikke kan bruke norsk voks til dette.
Flere har blitt sure. Vi skal kanskje ikke forlange
at de forstår dette, for de forsøker jo å være miljøbevisste i beste mening. Vi burde kunne tilby
utenlandsk voks som kan brukes i disse tilfellene.
Folk lager både kremer og salver som inneholder bivoks. Derfor har vi birøktere en jobb å gjøre
ved å forklare at de ikke kan bruke vår norske
voks til dette.
Slike problemstillinger er viktige, sier fungerende generalsekretær Trond Gjessing i Norges
Birøkterlag. På den ene siden kan vi si at dette
ikke betyr all verden av volum, men det er riktig

som Heidi Spiten sier at det også handler om
opplysning og holdninger. Men jeg ville nok foretrukket å bruke norsk ren voks både i forbindelse
med mat og kosmetikk.
Gjessing legger også til at birøkterne må ta vare
på all voksen de kan. Han er enig med næringsbirøkter Stig Rune Sagberg som hevdet i Birøkteren
i høst at vokskrisen har både sitt utspring og sin
løsning i slyngerommet. Det finnes tekniske løsninger for skrelling av tavler som gjør at vi kan
høste vesentlig større mengder med voks. Vi kan
selvsagt ikke pålegge næringsbirøkterne å kjøpe
en slyngelinje for å kunne skrelle tavlene (pluss
å separere voks og honning, slik at de får ut både
ren honning og relativ tørr voks), men det blir
temmelig mye ekstra voks av å skrelle.
Nå når det er vinter, skal mange bytte ut dårlige tavler. Har du kun noen få, så tilby dem til
en næringsbirøkter i laget ditt, oppfordrer han. To
ting er det verste du kan gjøre: Ikke bytte voks, og
å grave ned eller brenne voksen som du skjærer
ut.

Ikke brenn norsk voks
AV ROAR REE KIRKEVOLD,
FRILANSJOURNALIST
Vokskrisa som rammer Norge og store deler av
vår del av verden, er ikke på noen måte over.
Birøkterne fortviler over stor mangel på ren voks.
Prisene stiger og bandittene fra for eksempel Kina
gnir seg i hendene og øser på med byggevoks som
verken biene, miljøet eller birøkterne vil ha.
Bladet Birøkteren har brukt mye plass på å
foreslå tiltak som kan hjelpe på situasjonen, og
det kommer vi til å fortsette med. Nå før jul, oppfordrer vi alle (hvis det er noen igjen som gjør det,
da) som skal støpe lys og figurer om ikke å bruke
norsk voks til dette. Kjøp heller inn annen voks
til dette arbeidet. Hver kilo med norsk ren voks
teller, sier Trond Gjessing.
Brenn ikke norsk voks til jul, altså.
B I R Ø K T E R E N

Det tar tid, men det blir mye voks av å skrelle (helst
maskinelt hvis du driver større, selvsagt).
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I 2016 søkte 720 birøktere om tilskudd til
30.951 bifolk (tilsvarende tall for 2015 var
646 birøktere og 29.656 bifolk). Tallene
for 2017 er ikke ferdige fra myndighetene
enda.
I 2016 mottok altså norske birøktere et
produksjonstillegg på 13.092.273,- kroner.
Norges Birøkterlag har fremforhandlet
en økning for hvert bifolk på kr 50,- fra i
år. Bare økningen gir birøkterne over 1,5
millioner kroner mer.

Nå kan du få
kontroll av biene dine
AV ROAR REE KIRKEVOLD,
FRILANSJOURNALIST
Fristen for å søke om produksjonstilskudd for
bifolkene dine var 15. oktober. En mye senere
frist enn foregående år. I år har regjeringen lagt
på 50 kroner per bifolk, så dette er et verdifullt
tilskudd til driften for profesjonelle birøktere.

Åpne kubene

Det er landbrukskontorene som får oversikten
over alle som har søkt om og fått innvilget produksjonstilskudd for biene sine. Det er også disse
som kan foreta stikk-kontroller når de måtte
ønske det.
Vi vet at det er flere birøktere som kvier seg
for å åpne bikubene så sent i sesongen, sier
fungerende generalsekretær i Norges Birøkterlag, Trond Gjessing. Det går alltid en del tid fra
søknadsfristen til alt er klart og kontrollene skal
begynne. Likevel er det ikke farlig å åpne bikuben
forsiktig, hevder han.
Løft rolig av taket og brett til side overpakningen. Det kan være en stor fordel med en duk
nederst mot rammene som kan bøyes alle veier.
Plater som må fjernes helt, lufter ut kuben mye
mer, men heller ikke dette er noen fare nå når
biene er uten yngel eller egg.

Biestyrken er viktig

Vi skal ikke forlange at kontrolløren kan mye (les:
noe) om bier. Vedkommende skal bare sjekke at

det er bier av et visst antall i bikuben (overvintringsdyktig bifolk). Har du en todronning, har
du sikkert søkt om produksjonstilskudd til begge
bifolkene i kuben. Det er fullt lovlig, men begge
bifolkene må være «overvintringsdyktige». Når
biene sitter tett i en vinterklase, kan det være
vanskelig å bedømme om bifolket er «overvintringsdyktig», men trolig er du ikke den første
birøkteren som kontrolløren skal sjekke. Det er
fort å lære seg hvordan et komplett og greit bifolk
ser ut.

Ikke løft tavler

Det burde være helt greit å kikke ned mellom tavlene, hevder Gjessing. Om nødvendig kan du ha
tilgjengelig en lommelykt. Da ser du biene godt.
Vil du være ekstra forsiktig, kan du ha rødt lys.
Det oppfatter ikke biene.
Jeg tror ingen kontrollør krever at du skal løfte
opp tavler, så det burde være greit. Skjer det, skal
du be om å få bistand, hvis du er utrenet.

Beskyttelse

Pass på at kontrolløren har beskyttelse på seg i
form av engangsutstyr for å hindre smittespredning. De har fått informasjon om dette, men til
syvende og sist er det du som har ansvaret for
biene i din drift. Det kan være lurt at du løfter av
toppakning og viser frem biene, slik at kontrolløren ikke behøver å ta i tavler eller utstyr. Det skal
også brukes beskyttelse utenpå fottøyet.
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Tre nye bunnbrettløsninger
fra Honningcentralen
AV ROAR REE KIRKEVOLD,
FRILANSJOURNALIST
Vinteren er tid for å fornye det du behøver i neste
sesong. Vi har hatt stor etterspørsel etter nye
bunnbrettløsninger, hevder daglig leder Kristin
Slyngstad i Honningcentralen. Flere birøktere har
gitt uttrykk for at de bunnbrettene som brukes
per i dag, blir for smale. Det går fint dersom bifolket ikke er for stort, men til tider av året, har biene
nytte av å ha en større plass mellom bunnlisten
på tavlene og nettingen i bunnbrettet. Dette rett
og slett som et oppholdsrom, sier Slyngstad. Hun
forteller om at da hun vandret med knallsterke
bifolk til lyngtrekket i år, så registrerte hun ved
selvsyn at hvis biene fikk et slikt klaserom (oppholdsrom) der nede, så var de mye roligere når
hun åpnet flyåpningen på lyngtrekket (og hjemme
etter at trekket var ferdig).
Derfor har vi fått tre nye løsninger fra vår leverandør i Serbia, sier hun.
Først er det en løs karm i treverk med en plate
oppå. Den skal brukes mellom det gamle bunnbrettet og yngelrommet. Platen må være der slik
at biene ikke bygger igjen åpningen ned til det
opprinnelige bunnbrettet. Høyden som biene kan
fylle blir omtrent seks centimeter, mot ca halvannen på det opprinnelige bunnbrettet.
Den andre løsningen er et tilsvarende brett/
karm som er spesialtilpasset for todronningsdrift.
Særlig her blir bifolket svært sterkt i sesongen
og derfor er det enda større nytte i et slikt brett,
hevder Slyngstad. Treplaten oppå her er delt i to
og den har ekstra luftespalter på langs (parallelt
med tavlene på todronningskuben). Biene kan
passere i disse spaltene.
Den tredje løsningen er et nytt komplett
bunnbrett med samme høyde på omtrent seks
millimeter. Dette bunnbrettet har klaff til å slå
ned foran og er i prinsippet likt det gamle Baraasbunnbrettet som mange av de birøkterne som
har drevet lenge, kjenner. Dette brettet har ingen
løsning for diagnosebrett, noe som er en ulempe i
forhold til varroakontroll.
B I R Ø K T E R E N

Brettet har også hjørneknotter av tre som
holder kassen fast. De er montert slik at de støtter de tradisjonelle ti-rammerskassene begge
veier og de nye elleve-rammerskassene i flyretningen (også den andre veien med litt slark, men
som virker helt greit).
Klaserom er det nye in-ordet blant en del birøktere. De nye bunnbrettløsningene finner derfor
sikkert sin kjøpegruppe i tiden som kommer.

Ekstra karm til dine gamle bunnbrett. Passer en-dronning.

Ekstra karm til dine gamle bunnbrett. Passer to-dronning.

Nytt bunnbrett med dypere klaserom.
1 1 - 2 0 1 7
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Nosema, en
undervurdert tarmparasitt?
To arter Nosema hos honningbier

AV BJØRN DAHLE,
SENIORRÅDGIVER

Biologi og påvisning

Nosema er en slekt av sporedannende parasittiske sopp som angriper voksne individer hos en
rekke forskjellige insekter, deriblant honningbier.
De utgjør en spesialisert gruppe parasitter som
gjennomfører hele livssyklusen inne i cellene til
verten. Hos honningbier overføres Nosemasporer
til andre voksne individ via fôring. Når sporene
kommer ned i mellomtarmen spirer de og danner
et rør som trenger inn gjennom celleveggen i tarmcellene. Inne tarmcellene formerer de seg ved
todeling før de senere produserer to typer sporer
som kommer ut i tarmen når tarmcellene sprekker. Tynnveggede sporer kan direkte infisere nye
tarmceller, mens tykkveggede sporer kommer ut
med bienes avføring.

Nosema ceranae sporer (øvst) og Nosema apis sporer
(nedst) i lysmikroskop. Strek = 5 my millimeter (Frå
Fries m.fl. 2006).

Nosema apis (N. apis) er en parasitt hos vår vestlige
honningbie Apis mellifera som historisk har vært
den mest utbredte infeksjonssykdommen hos
honningbier i Norge. Den asiatiske honningbia
Apis cerana har en tilsvarende parasitt Nosema
ceranae (N. ceranae). På samme måte som ved
spredning av varroamidd fra Apis cerana til Apis
mellifera har den asiatiske N. ceranae foretatt et
skifte av vert og finnes nå hos vår vestlige honningbie. Mange steder, spesielt med varmere
klima enn hos oss finner man nesten bare N.
ceranae, mens N. apis og N. ceranae ofte finnes
sammen i områder med kjøligere klima.

Symptomer og konsekvenser av
nosemainfeksjon

Nosemainfiserte bier mister evnen til å omsette
protein i mellomtarmen, og dermed evne til
å produsere forsaft. Dermed brukes protein
resursene raskere og det oppstår pollenmangel.
Bienes livslengde blir redusert med opp til 30%
og de mister motstandskraft mot andre sykdommer. Nosemainfiserte bier begynner å samle pollen
tidligere enn friske bier og dermed blir det færre
ammebier til rådighet.
Nosemainfeksjon på seinsommeren gir redusert
oppbygning av fettlegemet og dårlige vinterbier.
Beskrevne symptom på N. apis infeksjon inkluderer bukløp hvor biene gjør fra seg inne i, eller
ved åpningen av kuben, kravlende bier foran
bikuben, dårlig overvintring og dårlig vårutvikling med medføgende redusert honningutbytte.
Bukløp som er det mest klassike symptomene
birøkterne forbinder med nosemainfeksjon er ikke
et symptom forbundet med N. ceranae, ei heller
kravlende og døde bier foran bikuben. I et kjølig
temperert klima har både N. apis og N. ceranae
et syklisk forløp med sterkest infeskjonsgrad om
våren og avtakende infeksjon utover sommeren,
kanskje med unntak av en økning på seinsommeren. I varmere klima viser ikke N. ceranae denne
sesongvariasjonen. Begge arter formerer seg
best ved 34°C, men ved temperaturer over 37°C
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er det bare N. ceranae som kan formere
seg.

Spredning, forebygging og
påvisning

Nosemasporer kan overleve i brukte
vokstavler fra sesong til sesong og kan
på denne måten spres mellom bifolk og
bigårder. Dette er en av årsakene til at vi
anbefaler hyppig utskifting av vokstavler
i yngelrommet. I og med at biene får i seg
smitte gjennom munnen er det viktig å
ikke knuse bier ved stell. De øvrige bier
rydder bort knuste bier og suger i seg
kroppsvæske som kan være nosemainfisert. Som med andre sykdommer er
det slik at sterke bifolk i god kondisjon
(god tilgang på nektar og pollen), er mer
motstandsdyktige mot nosemainfeksjoner enn bifolk som er svekket av andre
stressfaktorer.
Nosemasporer er sensitive mot surt
miljø og eddiksyrebehandling av tavlelager er derfor en anbefalt metode for å
drepe nosemasporer og voksmøll i brukte
vokstavler (se kursheftet som brukes i
sertifiseringskurset eller www.norbi.no
for detaljer rundt eddiksyrebehandling).
Forsøk har vist at også N. ceranae infeksjoner kan reduseres med eddiksyrebehandling
av tavler. For oss som bor i et kjølig klima er det
godt å vite at sporene til N. ceranae er følsomme
for kulde og ikke overlever fra sesong til sesong
i tavler som lagres på kaldt lager. N. apis sporer
beholder derimot spireevnen selv etter flere års
dypfrysing.
Nosema kan påvises ved hjelp av mikroskopi
ved 400 gangers forstørrelse (se kursheftet som
brukes i sertifseringskurset for detaljer) eller ved
hjelp av PCR metoder som gjenkjenner arve
stoffet til parasitten. Fingernemme birøktere kan
også trekke ut tarmen på arbeiderbier. Tarmen til
sterkt infiserte bier er gulfarget mens tarmen til
friske bier har en mørkere farge.
I Norges Birøkterlags avlsarbeid selekterer vi for bier som er motstandsdyktige mot
Nosema. Resultater fra 2016 når vi analyserte
nosemaprøver fra 351 bifolk viste at bare 10% av
bifolkene hadde påvisbar nosemainfeksjon ved
bruk av mikroskopi. Samtidig ble Nosema påvist
i 25% av testbigårdene, noe som forteller oss at
Nosemainfeksjon også ser ut til å være knyttet til
B I R Ø K T E R E N

driftstekniske forhold. I Danmark har man funnet
at langvarig seleksjon for Nosemaresistens har
gitt bier som takler Nosema bedre enn bier som
ikke er selektert for denne egenskapen. Motsandskraften kommer også til uttrykk overfor N.
ceranae noe som ikke er uventet siden mikroskopi
som brukes for å analysere prøvene ikke kan skille
mellom N. apis og N ceranae.

Mer kunnskap om Nosema i Norge

I Danmark er Nosema ceranae den dominerende
arten, mens Nosema apis ser ut til å holde stand i
Sverige. I Norge har vi påvist Nosema ceranae, men
har liten kunnskap om hvor vanlig den er sammenlignet med Nosema apis. Norges Birøkterlag
har søkt Norges Forskningsråd om delfinansiering
av et nytt FoU prosjekt hvor en av problemstillingene er knyttet til Nosema. Vi ønsker å kartlegge
utbredelse og prevalens (hvor stor andel av bifolkene som er infisert) av Nosema apis og Nosema
ceranae samt se på sammenhengen mellom
beskrevne symptom på disse parasittene og faktisk infeksjonsnivå.
1 1 - 2 0 1 7
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Bier
i fengsel
AV ROAR REE KIRKEVOLD,
FRILANSJOURNALIST
Bigården på Berg fengsel ligger rett utenfor gjerdet. I hele år har næringsbirøkter og kursholder
Odd Gjermundrød holdt kurs for et titalls innsatte ved fengslet. De hadde lagt merke til meg
da jeg stelte biene mine her, forteller han og en
dag spurte de meg om jeg ville holde birøktkurs
for dem.
Jeg sa ja av flere grunner. For det første fordi
det alltid er spennende å holde kurs, men også
fordi jeg er ganske sikker på at birøkt vil bli en god
hobby eller kanskje til og med et delyrke for folk
som skal starte på nytt etter lengre fengselsopphold, sier han.
Etter at vi har holdt på i nesten en hel sesong,
må jeg si at jeg har møtt en gjeng menn som virkelig er åpne og ikke minst hensynsfulle. Først sa
de at de ikke var redde for stikk, og da ba jeg en
brette opp ermet, så skulle jeg gi ham et bistikk.
Jeg sa det som en spøk, og trodde vel ærlig talt

ikke at han ville gjøre det, men han brettet opp,
han. Så jeg tok ei bie og satte henne på. Han
måtte innrømme at det sved, men de andre var
ikke snauere enn at de ville teste det samme. Like
godt å hoppe i det. Slikt har jeg ikke vært med på
før, smiler Gjermundrød.
Katja Langensteiner er også birøkter etter å
ha gått kurs hos Gjermundrød tidligere sammen
med mannen sin. Hun er verksbetjent på Berg
fengsel og primus motor for birøktprosjektet. Vi
har jo vært veldig heldige som har fått med Odd
Gjermundrød som kursholder, sier hun, for birøkt
passer veldig godt i et fengsel. For det første er
ikke investeringene så store for å komme i gang,
og utsiktene for faktisk å tjene penger på birøkten, er absolutt tilstede. Det hadde vært en helt
annen prosess å få begynt med f.eks. hest, sier
hun. Hest koster mye penger hvert eneste år så
lenge man holder på.

Egne bier

Flere av delta gerne sier at de ønsker å begynne
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med bier når de slipper ut om noen år. På kurset
går det folk som snart skal ut, og andre som har
en del soning igjen. De kan bli hjelpeledere på
kommende kurs, hevder Langensteiner. Slik får vi
til en kontinuitet. Dessuten er birøkt mye mer enn
det å stelle bier. På verkstedet lager de utstyr og
så skal honningen høstes, slynges, behandles og
tappes.
Det ser ut til å bli et godt honningår, sier en av
deltagerne. Veiekuben veier 125 kilo. Det er sikker
femti kilo i gjennomsnitt på alle kubene. Pluss
lyngtrekket, da. Turen gikk til en av Gjermundrøds plasser i Telemark. Fordi selve vandringen
foregår om natten, får de ikke delta, men det ble
en tur ned på dagtid for virkelig å kjenne lukten av
fersk røsslyngnektar.

Kunder nok

Honningen skal selges til ansatte, til andre fengsler og ikke minst på høst- og julemarkedet. De har
interesserte folk til alle oppgavene. Du vet, smiler
en av deltagerne. Noen her har jo litt erfaring i
pushing fra tidligere.
Nettopp fordi birøkt kan gi et bra overskudd, er
det også lett å få fengselsledelsen med på å starte
opp dette prosjektet.
Vi er jo rimelig arbeidskraft, smiler en, vi går jo
for 67 kroner dagen. Men så har vi kost og losji og
fast adresse i tillegg.

Passer veldig godt

Linn Mathiesen er lærer i fengselsundervisning på
Berg. Birøkt passer utrolig godt i undervisningen
hos oss også, forteller hun. Ganske mange fag kan
belyses ved hjelp av bier. Bærekraft, økologi, økonomi, natur, biologi, sosiologi, samfunnskunnskap
osv.
I tillegg til selve birøkten, lager de mye utstyr
på verkstedet og honningen skal både slynges,
behandles og tappes på glass.

Må kunne formidle

Birøktere som påtar seg slike kurs, må kunne det
de driver med, sier Gjermundrød. Spørsmålene
du får er preget av at deltagerne lærer fort og er
interesserte. Må du hjem å sjekke det de spør om,
tror jeg du blir avslørt fort.
Dessuten er det viktig å kunne formidle. Det er
lett å drepe en birøktinteresse, hvis du ikke gjør
presentasjonene levende og med gode eksempler,
hevder Katja Langensteiner. Begge oppfordrer
B I R Ø K T E R E N

Odd Gjermundrød lærer innsatte med lange dommer
og drive med bier.
birøktere som både liker bier og mennesker om å
ta slike oppdrag.
Jo, jeg er helt sikker på at birøkten har vist de
innsatte noe nytt, hevder Odd Gjermundrød, men
også jeg har lært mye av denne jobben. Dette miljøet er faktisk vesentlig bedre til ikke å dømme
folk enn andre miljøer jeg kjenner, smiler han.
Katja forteller om at Odd har gitt beskjed om
at alle må unngå å knuse bier. Det passer de alltid
på. De dytter forsiktig vekk biene før de setter
kassene tilbake på plass.
Det har også slått meg hvor ydmyke disse
folkene virker, sier Gjermundrød. De har gode
spørsmål som viser at de følger med og at de forstår prinsippet i det som foregår. Hvis de virkelig
vil bli birøktere i fremtiden, tror jeg flere av dem
kan lykkes godt, hevder han.
Odd er en helt her, sier Katja Langensteiner.
Også innsatte som ikke deltar i birøktprosjektet,
vet hvem han er. Bier er et stort tema for oss. Det
har virkelig slått godt an, avslutter hun.
Flere innsatte går ekstra runder blant biene
om kveldene for å sjekke at alt er greit med dem.
En kar med tøft skjegg fanget inn en sverm som
hadde stukket fra en av Odd Gjermundrøds egne
kuber.
Det viser at selv ikke Odd er feilfri, sier han.
Mannen skal ut om tre år. Før det skal han være
lærer på kommende birøktkurs, og planene for
egne bier er klare. Vi avtaler et intervju med ham
når han er godt i gang på sin kommende adresse.
Han kommer til å klare det fint, smiler Gjermundrød. Han har håndlag med dyr.
1 1 - 2 0 1 7
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Betraktninger
om pollen og bier
AV ROAR REE KIRKEVOLD,
FRILANSJOURNALIST
Lars Erik Nygård fra Årnes i Akershus deltok i
Norges Birøkterlags pollenprosjekt for noen få år
siden. Her gjorde han noen interessante observasjoner, selv om han er den første til å se at man
ikke kan trekke bombastiske slutninger av dem.
Til det er de for små i omfang.
Nygard hadde en bigård med seks bifolk. Han
fulgte dem fra våren av og fordelte bunnbrett
med pollenfelle på 3 av disse, slik at gjennomsnittlig bistyrke var lik for de med pollenfelle som
de uten pollenfelle. Dette ble gjort i månedsskiftet mai/juni og de med pollenfelle sto kontinuerlig
med pollenfelle i hele juni og juli.
Hensikten var å følge utviklingen i bifolkene og
finne ut hvordan disse utviklet seg og samlet honning for sesongen som helhet. Det er en annen
sak. Her kommer Lars Erik Nygårds egne betraktninger.

Mye pollen

Totalt ble det samlet inn 7,5 kg pollen. Han har
tenkt å fortsette å samle inn pollen, men da vil
han vurdere når pollenfellene skal være aktivert

og når de bare skal slippe biene inn med alt pollenet de finner.
Bienes pollenforbruk er et spennende felt som
det sikkert kommer mye ny forskning på fremover. Trolig har vi hatt altfor lite fokus på dette
til nå.
Men altså, han setter på pollenfeller på tre av
bifolkene og lar dem være aktivert hele sommersesongen. Hver andre dag tømmer han dem
og legger pollenet rett i fryseren. Pollen mugner
veldig fort. Hvis været er spesielt tørt, kan det
muligens gå tre dager mellom hver høsting, men
det sikreste er to. Ved rått vær må du høste hver
dag.

Likt resultat

Det første han la merke til, er at alle seks bifolkene ga omtrent likt med honning, og de utviklet
seg helt normalt alle sammen. I dette tilfellet,
betyr det at biene ikke lider noe av å få tappet
omtrent 2,5 kilo pollen fra hvert bifolk med pollenfelle på. Han så ikke noen merkbar forskjell
på bistyrken om høsten eller neste vår heller. Alt
normalt. Dette gir ingen fasit, men gir en indikasjon på at det er mulig å samle relativt mye pollen
uten at det nødvendigvis vil gå hardt ut over
honningresultatet. Han tror imidlertid at det er
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viktig at man ikke er for tidlig på med pollenfeller
i sesongen da dette kan påvirke vårutviklingen.
Det var ikke noe lyngtrekk på disse kubene dette
året, det kan også bety noe for resultatet da lyngtrekket er avhengig av en fornyelse av biene i
sommersesongen.
Kan dette bety at biene får inn nok pollen likevel, kan de bli trigget til å fly mer og hente mer
pollen for å kompensere?

De sterke finner blomstene først

En annen interessant observasjon er at pollenet i
de tre bifolkene er temmelig ulike. Det må komme
av at biene flyr på ulike trekkplanter selv om de
står side om side i bigården. Dette er noe som
flere birøktere har lagt merke til. Kan det bety at
det ikke finnes noen kommunikasjon bifolkene
imellom?
Men, han observerte også noe annet. Det var
at de sterkeste bifolkene, altså de med antatt
flest ressurser, fant nye trekkplanter først og
hadde størst mangfold av pollen. Med litt øvelse
kjenner du igjen pollen fra de viktigste plantene
som biene henter nektar og pollen fra. Kanskje
viser dette at sterke bifolk også har ressurser til å
sende ut flere speiderbier som skal lete opp nye
trekkmuligheter?
Er dette en vesentlig grunn til at sterke bifolk
under trekkperioden finner forholdsvis mer honning enn en middels kube?

Fôrer med pollenet

Neste vår blander de pollenet med LITT vann (de
blander vanlig sukker i vannet til en sirup) og en
god porsjon melis. Konsistensen skal bli som en
relativt fast deig. De svakeste bifolkene får lagt
på en flat klatt på snaut en halv kilo oppå rammene med matpapir over (i stedet for kvikkpollen
og andre substitutter.
Det å fôre med eget pollen er svært aktuelt for
øko-birøktere som sliter med å få kjøpt kunstig
pollen. Det er imidlertid viktig å være klar over
at regelverket er strengt når det gjelder bruk
av pollen fra fremmede bigårder, slik at man må
benytte eget pollen. Dette for å unngå smitte av
bisykdommer.
Han presiserer at dette er et veldig kortfattet
sammendrag, men kan være grunnlag for mer
diskusjon og grunnlag for økt oppmerksomhet
på denne ressursen som en sesongtilpasset regulering av bifolkutviklingen. Han savner en mer
systematisk resultatoppstilling av de forsøkene
som er gjort, slik at birøktere som er interessert
kan benytte et større tallmateriale som grunnlag
for videre utvikling og bruk av pollen.
Som sagt er dette kun personlige betraktninger, men vi overbeviste likevel Lars Erik om at de
burde deles med birøkterne. Igjen mye å diskutere på vinterens birøktmøter.

Eli Åsen slutter
AV ROAR REE KIRKEVOLD,
FRILANSJOURNALIST

Jeg håper at jeg får plass til å fortsette birøkten
min også på ny adresse. Bier er ålreite dyr.

Eli Åsen har sagt opp som seniorrådgiver i Norges
Birøkterlag. Hun har fått jobb som rådgiver i
Nord-Odal kommune. Hennes siste arbeidsdag
for oss blir nyttårsaften i år.
Alltid synd å miste flinke folk, sier fungerende
generalsekretær Trond Gjessing. Vi får være
glade for hennes innsats og hyggelig humør i de
ti årene hun har vært her. Jeg tror jeg har hele
næringen bak meg i å ønske henne alt mulig godt
i hennes nye jobb.
Jeg har hatt ti kjempefine år i birøkterlaget og
jeg har møtt så mange flotte birøktere, sier hun til
Birøkteren. Jeg har lært mye av dem, og håper de
har lært noe av meg.
B I R Ø K T E R E N

Eli Åsen.
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Kan noen
ha bier her?
AV ROAR REE KIRKEVOLD,
FRILANSJOURNALIST
Blomstringen i Hardanger er et begrep i norsk
turistnæring. Vi ser postkortbilder av vakkert
malte bikuber i et hvitt og fiolett hav av blomstrende bær og frukt, men hvordan ser det
egentlig ut bak kulissene? Hva skjer med bier og
honning når bifolkene blir brukt til intensiv pollinering midt inne i store frukthaver som sprøytes
flere ganger?
Reidar Nydal Sekse på Hovland i Hardanger er
birøkter og fruktprodusent. I fjor dukket plutselig
Mattilsynet opp. De skulle ta prøver av honningen. Tre prøver for medisin- og antibiotikarester
og for rester av plantevernmidler. Alle bifolkene
hadde stått på pollineringsoppdrag i områder
med sprøyting. En av prøvene var fra biene til to
nybegynnere, de to andre fra Sekse.
Prøvene ble tatt ut på slyngerommet av sommerhonning. Dette viser at Mattilsynet nå er mer
på og gjør jobben sin. Det er bra.
Bruk av plantevernmidler er dessverre nødvendig for oss fruktdyrkere, slik at vi kan skaffe den
kvaliteten som markedet krever, sier Sekse. Antall
sprøyterunder avhenger selvsagt av mange faktorer, men 8-10 runder er vanlig. Selv økologisk
frukt blir også sprøytet mange ganger. Gjerne
flere ganger på grunn av at de må bruke litt svakere midler. Fruktdyrkinga følger på mange måter

biene fra våren av. Når varmen kommer utover
våren og sommeren, så våkner også soppsporene
og de andre skadegjørerne til liv. De er på det
mest offensive til juni er over. Ofte blir de roligere
mot høsten.
Det er i tiden rundt fruktblomstringen vi dyrkere gjør den viktigste delen av sprøyting og
gjødsling. Samtidig er det da vi behøver tilstrekkelig med bier til pollineringen. Bifolkene står ofte
inni eller helt inntil frukthagene som sprøytes,
sier han.
Reglene rundt bruk av plantevernmidler er
strengt, og stort sett har fruktdyrkerne en høy
moral rundt bruken av slike preparater.
Så lurer du sikkert på hvordan det gikk med
Mattilsynets prøver: De viste at honningen var
helt ren og fin. Ikke et fnugg av forurensning og
ingen rester etter plantevernmidler.
Det er flott at biene ikke tar med seg noe som
helst av rester inn i tavlene, slår Sekse fast.
Før sprøytet man regelmessig uansett. Nå gjøres
dette kun ved behov, og vi i Norges Birøkterlag
har ikke fått inn meldinger om sprøyteskader
på biene på mange år, sier seniorrådgiver Trond
Gjessing i Norges Birøkterlag. Stikkprøvene i
Hardanger viser også at sprøytingen ikke er noe
problem for honningen, og det er veldig flott. Vi
ser den samme renheten midt i Oslo, selv om
sprøytemiddelrester kan forekomme i honning,
avslutter han.
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Fikk kreft og ble
økologisk birøkter
AV ROAR REE KIRKEVOLD,
FRILANSJOURNALIST
Det skjuler seg en historie bak alle mennesker. På
Matstreif i september fikk Heidi Midtflå fra Skotselv i Buskerud overrakt den gjeve prisen som
produsent av Norges beste økologiske honning.
Honningcentralen hadde nemlig gjennomført
NM i honning med skikkelig kjendisjury ledet av
Arne Hjeltnes. Heidi kom opp på scenen foran
Oslo rådhus og mottok prisen foran presse og
publikum.
Men, hun hun visste hva hun gikk til. Tidligere
på dagen hadde hun vært i et TV-studio for aller
første gang. Honningcentralens kvalitetssjef Tora
Snorradottir hadde ringt henne og avtalt at hun
skulle være med på TV2s Go´morgensending.

B I R Ø K T E R E N

Heidi hadde blitt sminket og benyttet seg av
anledningen til å se seg litt om i TVens og kjendisenes verden. Hun hadde stusset litt på at det
ikke var flere øko-birøktere der, men det var så
mye som skjedde at hun rakk ikke å tenke noe
mer over det.
For åpent kamera fikk hun plutselig vite at det
var hennes økologiske honning som hadde blitt
kåret til Norges beste øko-honning.
Jeg fikk en klump i halsen, men det tror jeg ikke
noen la merke til, forteller hun til bladet Birøkteren hjemme i det røde huset sitt i Skotselv et
drøyt døgn senere.
I ren jetset-stil ble hun ikke med på samlebildet som pressebyråene tok. Hun hadde allerede
forlatt hovedstaden til fordel for Småbrukarlagets
Øko-uke i Drammen. Premie og glamour får være
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hva det er. Hun hadde en jobb å gjøre for laget
sitt.
I hele oppveksten jobbet jeg på nabogården på
Nordmøre. Det var onkelen min som drev med
melk, og mens far var sjømann, så var det helt
naturlig at vi barna hjalp til med det meste. Hun
forteller om mor som kom med mat og at hun
senere fikk jobb som avløser her ute ved storhavet. I 1999 tok hun med seg alle fire ungene og
flyttet til Hokksund. Hun utdannet seg innen data
og programmering i Drammen.
Det ble for mye stillesittende kontorarbeid, så
hun sa opp uten å ha noe annet å gå til. Jeg er nok
kjent for at jeg er litt impulsiv, smiler hun.
Så gikk hun innom mølla til Felleskjøpet i nærmiljøet. Her fikk hun jobb et par dager i uka, men
det ble full stilling fra dag én. Etter halvannet år
ble hun butikksjef i FK-butikken på stedet.
Mye moro, men også mer og mer kontor.
Igjen sa hun opp og fikk jobb på godsterminalen
til Omdal Transport. I 2012 kjøpte hun det røde
huset i Skotselv.
Det var på en onsdag.
Torsdag, altså dagen etter, fikk hun beskjeden
på sykehuset. Du har brystkreft.
Tiden som fulgte var vond, men ga også tid til
ettertanke.
Hva er det egentlig vi mennesker setter til
livs. Hva inneholder kaviar eller ostepop? Hun
begynte å lese varedeklarasjonene, og gikk hjem
for å google det.
Jeg blir helt uvel bare av å tenke på det, sier
hun. Det er så mye kjemi som vi får i oss. Dessuten er det avgjørende at vi klarer å dyrke jorda
og fø folk uten å ødelegge kloden. Vi som lever
nå har et stort ansvar. Kjæresten hennes, Robert
fra Vestlandet, hadde heller ikke tenkt så mye
på miljø og helse før. Ikke det at vi har blitt fanatikere, smiler de begge, men vi forsøker å være
bevisste og bidra positivt.
Oppi alt dette leste hun om biedøden i verden.
Hun som alltid hadde vært livredd for alt som har
vinger og brodd, begynte å undre seg over bienes
forunderlige verden. Det man ikke vet noe om, er
det lett å bli redd for, forteller hun. Jeg var så redd
for bier, at jeg tenkte at de må jeg lære mer om.
Da det ble annonsert nybegynnerkurs i Drammen, meldte hun seg på uten betenkningstid.
I mellomtiden hadde hun blitt frisk og begynt
å arbeide igjen. Men senskadene etter stråling
og tøff cellegift, satte en stopper for yrkeslivet.

Hun ble uføretrygdet fordi hun måtte kunne styre
dagene etter dagsformen.
Biene fikk meg opp av TV-stolen, smiler hun. De
små husdyrene fylte tomrommet inni henne. Hun
råder alle som kan, til å finne på noe meningsfullt
å gjøre. Det er en behandling i seg selv.
De må ha et godt kursopplegg i Drammen, for
etter noe teori, fikk hun to egne kuber. Hver uke
gikk de gjennom «pensum» i skolebigården før
hun reiste hjem og stelte sine egne to bifolk. Det
var vrient, og kanskje må man gjennom mange feil
for virkelig å lære, sier hun, men et nybegynnerkurs gjør at du slipper å gjøre ALLE feilene selv.
Heidi skryter av mentorordningen. Hun opplever mye åpenhet og folk som villig deler av sin
store kunnskap i birøktmiljøet. Min mentor heter
Jon Ola Tobiassen og bor like ved her, forteller
hun.
Alle som melder seg som mentorer, vet at de
blir mast på, så det er greit, men Jon Ola har vært
enestående. En gang hadde jeg forsøkt meg med
store operasjoner i kubene. Til slutt var det helt
kaos. Da ringte jeg ham.
Da han kom, var han helt rolig. 40 års erfaring
syntes utenpå. Han hadde sett det før. Dette går
bra, husker jeg at han sa. Så gjorde han litt slik og
litt slik, og så forklarte han meg prosessen. Virkelig imponerende, smiler hun. Et forbilde rett og
slett.
Allerede på nybegynnerkurset, spurte hun om
økologisk drift. Jeg var klar på at jeg ville drive
økologisk. Det har med hele kretsløpet, inkludert forholdene der sukkeret blir dyrket å gjøre.
I tillegg vil jeg beskytte biene mine mot gift og
forurensing, hevder hun.
Men jeg opplevde litt motstand både i laget og
på Facebook-gruppen Ferske birøktere. Vent litt
med økologisk drift, sa de. Lær deg birøkt først.
Det tillater jeg meg å være uenig i.
Hvis noen spør meg til råds, vil jeg si at det ikke
finnes noen fasit verken om du skal drive økologisk eller hvor fort du skal bygge deg opp. En
på kurset klinte til og økte til 30 bifolk etter to
sesonger. Han er svært dyktig og for ham var det
riktig, mens vi andre må gå litt roligere frem.
Slik er det med økologisk drift også.
Du må spørre deg selv om hva du vil og hva som
er viktig for deg. Så må du lese og sette deg litt inn
i hvilke valg du kan ta. Etter alt det, kan du ta en
avgjørelse.
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Heidi bor i et fantastisk område for birøkt. Dyp
leirholdig jord med mye ville bringebær og skogene fulle av blåbær. Selv lynghonning får hun
fra bigården bak huset sitt. På våren 2015 fikk
hun sine to første bifolk. I 2016 hadde hun økt til
fem og i 2017 gikk hun dronningavlskurs og lagde
egne dronninger (og avleggere) til de 15 hun vintrer inn på halvkassene sine nå i høst. Målet er litt
usikkert, men hun vurderer 100 bifolk på litt sikt.
Markedet for økologisk honning er der, forteller
hun. Til nå selger hun all honningen i 250 grams
glass til 100 kroner stykket.
Det koster å bygge seg opp. Hun har laget et
lite, men veldig hyggelig, slyngerom. Her står det
en enkel sveiveslynge som tar seks halvrammer.
Til lynghonningen låner hun en honningløsner.
Motorslynge får komme senere, sier hun.
Tæring etter næring.
Det viktige nå, er å legge gode planer for birøkten. Hun er ikke lenger redd for biene, men hun
steller alltid med slør og hansker.

Hun er ikke redd for fremtiden, for hun vet at
hun kan og hun gleder seg over hvor meningsfullt
det er å produsere økologisk honning fra lokalmiljøet.
Så vet hun at honningen hennes er god. Faktisk den aller beste økologiske honningen i hele
landet.
Til uka skal hun produsere en tilleggsetikett
hvor det står at akkurat hennes honning gikk helt
til topps i NM i Honning.
Det var en utrolig kick etter en tid med mye opp
og ned, sier hun og går tilbake til slyngerommet
for å henge opp igjen diplomet hun fikk denne
helgen. Det henger på veggen bak slynga slik at
hun kan se det hele tiden.
I taket planlegger hun et spotlys. I utgangspunktet skal det lyse rett ned i slynga slik at hun
kan se når det slutter å sprute ut av rammene.
Så kanskje det skinner litt på diplomet også,
men det er en bi-ting.

Heidi Midtflå har landets
beste økohonning.
B I R Ø K T E R E N
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Mario og øko-biene
AV ROAR REE KIRKEVOLD,
FRILANSJOURNALIST
Mario Burri er fra en bondegård i Udligenswil
et par mil utenfor storbyen Luzern i Sveits. Han
arbeider med data og har et vennlig smil. Hele
mannen er vennlig. Som skapt for birøkt, egentlig.
Det strømmer til med folk som vil bli birøktere i Sveits for tiden, forteller han når vi møter
ham i gartneren Lukas sin bigård utenfor Lukaskirken i bysentrumet. Det bor åtte millioner
mennesker i Sveits, og 13.000 av dem er birøktere. Snittalderen går ned hvert år og ligger nå på
50-55 år. Kvinner og byfolk er mest ivrige. Det
varierer jo ganske mye, men får du 15–30 kilo per
år, er du normalt heldig, sier han. I gjennomsnitt
har hver birøkter 10 bifolk, aller mest Dadant
kasser med krainerbier. Det betyr at det produseres 2. – 4.000 tonn honning her i alpelandet.
Det er langt unna det vi spiser, sier Mario. Selv om
bietettheten er fryktelig stor der det bor folk, er
det mulig å få presset inn flere.

skyter inn at dyrehelsen her er mye bedre enn
nabolandene. Det må vi verne om, sier hun.
Derfor har han bare kasser i tre, ikke plast. Så
vingeklipper han ikke dronningene, slik de aller

Liten forståelse

Det var Marios mor som begynte med bier. Mario
gikk på kurs for å kunne hjelpe henne, men hun
hadde det så travelt at Mario endte opp med
birøkten. Det er helt greit, for alle som driver med
bier, vokser på en måte sammen med biene sine,
hevder han. Gården han kommer fra, og som far
og brødre driver, produserer økologisk melk. Jeg
er nok også en idealist, sier han, for jeg bestemte
meg fort for å produsere økologisk honning.
Det å tenke økologisk kommer for fullt og
markedet er nok der, men både landsbybefolkningen og ikke minst birøktkollegaene, har liten
forståelse for økologisk honningproduksjon.
Honningen er ren uansett, sier de. Hvorfor skal vi
drive økologisk da?
Jeg driver økologisk uansett. Vi må forstå at
naturen snart ikke tåler mer gift og industriell
tenkning.

Strenge krav

Sveits, som Norge, er ikke med i EU. Våre regler
for økologisk birøkt er strengere enn det de stiller
i EU, mener han. Kjæresten hans, Verena Landolt

Mario Burri viser oss bier i Luzern, Sveits.
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fleste birøkterne i omegnen gjør med dronningene sine. Det blir som å kutte hornene av kuene.
Vi må passe på å følge naturen. Unge dronninger
og produksjon av avleggere, hindrer sverming
uten denne vingeklippingen.
For å få godkjent økologisk drift, må minst
50 prosent av arealet innenfor en radius på tre
kilometer fra bigården enten være skog, eller
økologisk drevet innmark. Og det hjelper ikke å
jukse, for hvert år kommer kontrollørene på en
obligatorisk sjekk. I tillegg kan du regne med at
de dukker opp en gang til på en uanmeldt kontroll. Helt greit, sier Mario. Han skal opp i over 30
bifolk, slik at han på sikt kan satse mer på bier og
arbeide mindre med datamaskinen. Det er biene
som gir liv, luft og glede.
Kjæresten Verena er enig. Hun hjelper til der
det behøves, men det er Mario som er birøkteren,
smiler hun.

honningen i Zurich, der folk setter pris på dette.
Halvparten av honningen selger han selv i nærmiljøet, og halvparten selger han til en øko-bonde
som tar den med på markedet sammen med blant
annet økologisk ost. Jeg får 14 sveitsiske franc
per halvkilo (ca 120 kroner), men jeg forsøker å
komme opp i 16 (135 kroner). Selger du til butikker slik Lukas ved kirken gjør, så får du fortsatt
omtrent 14 franc per halvkilo. Det normale er
at butikken legger på 30 prosent før de selger
videre.

Yngelråte

Voks

For oss få øko-birøktere er ren voks et problem.
Vi får normalt ikke kjøpe av andre, men må skaffe
egen voks som blir testet. Må vi kjøpe for å bygge
oss opp, kan vi kun kjøpe godkjent økologisk byggevoks. Den kommer fra Afrika, forteller han. Jeg
kommer til å kjøpe utstyr til å lage min egen byggevoks.

Sveits sliter med biesykdommen yngelråte. Oppdager du noe mistenkelig, er du pliktig til å si ifra,
forteller Mario. Da kommer det en myndighetsperson og tar prøver av alle bifolkene. Blir smitten
oppdaget i fler enn halvparten av bifolkene, sanerer de alle biene dine. Hvis ikke, sanerer de bare
de smittede bifolkene. Dessuten blir du pålagt
flytteforbud. Bare i Luzernområdet er det 15 ulike
soner med flytteforbud. I lys av dette, er den nye
diagnostiseringsteknikken til Norges veterinærhøyskole svært banebrytende. Klarer vi å bli kvitt
siste rest av smitte i Aust-Agder, så har vi gjort
noe enestående i hele verden. Vi er nesten helt
i mål, så verdens øyne er rettet mot oss i denne
sammenhengen.

Krainer

Utdannelse

Nesten alle i Luzern-området, har krainerbier.
De egner seg svært godt her. Noen har buckfast,
men de sier det ikke til noen. Det å ha en annen
type bier, er ikke populært blant birøkterne. Hvis
alle har samme rase, så blir friparingen mye lettere. Det sier seg selv at det er vanskelig å finne
plasser til parestasjoner når folk (og bier) bor så
tett.
En annen trend er at flere og flere begynner med brune bier. Denne rasen (Apis mellifera
mellifera) har svært lang historikk i Sveits. Brunbirøkterne har dannet egen forening, og de får
ganske mye økonomisk støtte fra myndighetene,
forteller Mario. Selv kommer jeg nok til å holde
på krainerbiene. De fungerer godt, og da har alle
birøkterne i området samme rase.

Salg

Jeg gleder meg til folk får mer forståelse for økologisk honning, innrømmer Mario. Slik det er nå
får jeg ikke mer betalt selv om jeg er økologisk
honningprodusent. For å få det, måtte jeg solgt
B I R Ø K T E R E N

Mario Burri har startet på en treårig utdannelse
som birøkter. Hvert år blir klassen fylt helt opp
med 46 studenter. Ni hele dager i året i tre år med
diverse oppgaveskriving innimellom. Når du har
levert den 30-40 sider lange eksamensoppgaven, får du et flott kursbevis og halvparten av de
4.000 sveitsiske franc´ene i retur (ca kr 35.000,-).
Den store dagligvaregiganten Migros står for
sponsingen.
De forsøkte først med Coop som er landets
største, men de krevde 100 tonn honning i retur,
og det kan ingen garantere, forteller Mario.
Derfor er de svært glade i Migros som forsto at
de må så før de kan høste.
Mario Burri ser lyst på femtiden. Han har lært
seg dronningavl og skal satse på mer birøkt. Markedet ligger der, og når folk forstår viktigheten av
å tenke økologisk skal jeg få mer betalt for honningen, sier han. Prisen på sukker og annet går jo
også opp når man er idealist og vil drive mer i pakt
med naturen.
1 1 - 2 0 1 7
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Fem minutter med HC
Se mer informasjon på: www.honning.no
Telefon sentralbord HC: 63 94 20 60. Epost: post@honningcentralen.no
DAGLIG LEDER
KRISTIN SLYNGSTAD

Vi tar imot alt fra 1 spann og o
 ppover,
lever alt dere kan til HC!

Gjennom Honningcentralen får norske birøktere markedsadgang til det store dagligvaremarkedet!
Ikke alle vet at HC tar imot fra 1 spann og oppover, samt at vi tar imot både krystallinsk honning og
honning som evt har vært fryst. Vi trenger spesielt
lynghonning i år, håper alle leverer alt de kan til oss så
vi får produsert nok av den kjente blikkboksen vår som
norske forbrukere vil ha!
Grunnpris inkl moms for sommerhonning er nå hele
81,25 og 87,50 for lynghonning. Ikke-andelseiere kan
også levere honning til oss i år. Send spannet ditt med
en annen birøkter dersom du synes veien er lang til
leveringssted!

Andelseiere som leverer honning til
HC har rett på å få kjøpe returhonning
tilbake!

Ikke alle er klar over at de faktisk kan kutte ut alt som
heter finsiling, røring og tapping av honningen sin som
spesielt for lynghonningen er en kjempejobb som
tar mye tid. Ikke alle har utstyret som
trengs eller erfaringen som skal til for å
få et ønsket resultat; en god, smøremyk
kvalitetshonning å gi ut til grunneiere,
familie og venner. Visste du at dersom
du leverer honningen din til Honningcentralen har du rett på å få kjøpt en
mindre mengde returhonning tilbake og
at HC både har 350 g glass av sommer og lyng, samt
2 kg spann som andelseiere får kjøpt til egne retur
honningspriser?

Geir Slemdal promovert til Driftssjef i HC!

I ethvert firma er det viktig å ha en organisasjon som
til enhver tid støtter oppom en bedrifts overordnede
målsetninger og fremtidig strategi.
Geir Slemdal er en kjerneressurs for HC og har vært
her i over 11 år, de siste årene i rollen som Produksjonssjef. For 2 år siden begynte han også som birøkter
og bringer med seg verdifull erfaring inn i en nyopp
rettet stilling som Driftssjef i HC.
Her blir den viktigste oppgaven å definere og sikre
operasjonalisering av HC gjennom å etablere struktur,
prosesser og rutiner innen området drift (produksjon,

lager, butikk HC inkl mottak). Geir vil få personalansvar
for alle i disse avdelingene og fremdeles være ansvarlig Produksjonssjef. I tillegg vil Geir ha ansvaret for
oppfølging av Birøktens Hus og lokalene i Grimstad,
samt spesifikke prosjekter. Vi gratulerer Geir med
nyutnevnelsen og lykke til med nye oppgaver.

NM i honning en kjempesuksess for
norsk birøkt!

Vi har sendt ut en egen mail til våre andelseiere med
presseklipp HC klarte å få takket være arrangementet
NM i honning. Honningcentralen og birøkterne har
vært på TV2 frokost-tv og i mange ulike nasjonale
og lokal presse. Verdien av dette om vi skulle betalt
dette som annonsekroner er uvurderlig, vi håper alle
norske birøktere ser verdien av det fokuset vi har
fått i kjølevannet av NM i honning. Her var hovedfokus honning som råvare, bredden i de ulike norske
honningvariantene, fokus på den norske birøkteren og
jobben som gjøres ute med pollinering mm – og ikke
minst fokus på å øke forbruket av honning i matveien.
HC planlegger å lage samme arrangement: NM i honning i 2018, dette betyr ikke at det bare
er honning fra 2018 som kan innleveres.
Husk derfor allerede nå å sette til side på
et tørt og kaldt sted din beste honning fra
året som er gått og spesielt lynghonningen
fra 2017 da neste års ikke er klar når
arrangementet er midten av sept.

Skuta går bra, resultat for 2017 lover godt!

Vi har meget gode resultater å vise til også i år, så det
gjelder å få levert all honningen dere kan til oss i år.
Nylig fikk vi markedstall fra AC Nielsen, som viser
kjedenes salg ut til sluttforbruker. Den viser at på tross
av vår allerede høye markedsandel, tar HC ytterligere
andeler i et krevende honningmarked. Det er gledelig
å se at både samlet verdi og antall solgte enheter øker.
Dette viser at det nytter å bygge markedet for honning
ytterligere, samtidig som vi bygger vår egen merkevare.
Vi har gjennomført NM i honning som ga honning og
Honningcentralen mye oppmerksomhet. I tillegg har vi
hatt mange andre aktiviteter rundt 90-årsjubileet mm.
Vi satser på utbytte i år også, uten å love for mye – og
her gjelder det at etterbetaling skjer iht hvor mange kg
du har levert til HC!
Varm hilsen fra Kristin
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A N N O N S E

Leverer du honningen
til Honningcentralen
har du rett på å få
kjøpt returhonning!

Honningcentralen
tar imot honning hele
året, lever til Kløfta eller
til en av våre videre
forhandlere.

Visste du at du når du som andelseier
i Honningcentralen leverer råhonning
til oss så har du rett til å få kjøpt noe
høykvalitetsreturhonning tilbake?
Vi lager både 350 g glass sommerhonning
og lynghonning, og har 2 kg spann sommerhonning og lynghonning.
Hermed slipper du å finsile, røre, tappe,
etikettere honningen din som skal til grunneier, familie, venner mm.

Planlegg birøkt-utvidelsen din for 2018
allerede nå, handle i god tid!

Nå er tidspunktet å planlegge for vårens birøkt, for deg som skal utvide er det fint å få kjøpt inn
ekstra kasser og rammer osv. Alle bør gå igjennom tavlelageret sitt og sortere ut gamle, svarte og
dårlige rammer. Pakk dem inn i bananesker og lever de til Honningcentralen
For
på Kløfta eller på Grimstad. Vi smelter dem om for deg (inkl grundig vask
priser, se
og desinfisering). Slik slipper du arbeidet og får dine egne rammer pent
honning.no
buntet sammen i retur. Vi tar også imot tavleutskjær pakket i søppelsekker
og levert til Kløfta eller Grimstad.

Reduserte priser for rammevask

i Grimstad for å få inn mer voks (priser pr ramme uten mva).
Smelting og vask av rammer

Bare rammevask

for andelseiere:
for ikke andelseiere 4,-

for andelseiere:
for ikke andelseiere 5,-.

3,-

4,-

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

B I R Ø K T E R E N
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I prisen
over gis det ikke
kompensasjon for
voksen. Minstekvantum
for levering er 50 rammer.
Frakt betales av birøkterne.

N B - S PA LT E N

Tid for studieaktivitet

Nå er det tid for å skaffe seg mer kunnskap, og
kanskje det er inspirerende å gjøre det sammen
med andre, både faglig utviklende og ikke minst
sosialt.
Gjennom å melde inn kurs til Studieforbundet
natur og miljø får man en studiestøtte på 100
kr/timen for gjennomførte kurs, forutsatt at de
er innmeldt før kursstart. Om dere i lokallaget
ønsker det kan møtekvelder gjennom vinteren
legges opp som kurs om det legges opp til faglige innledninger. Dette forutsetter kun en enkel
studieplan. Mal for dette, og annen informasjon
om studiestøtte finnes på studieforbundets hjemmeside: www.naturogmiljo.no.
Husk også å sende inn kursrapport etter kurset
- først da blir godkjent kurstilskudd utbetalt.
Fylkesmannen har tilskudd til rekruttering og
kompetanseheving i landbruket. Søknadfristen
varierer fra fylke til fylke. Ta kontakt med Fylkesmannen for mer informasjon og søknadsskjema.

Husk KSL egenrevisjon

Vi minner om KSL egenrevisjon. I oktober ble
revidert KSL-standard lagt ut på din side i KSL –
det vil si via pålogging på www.ksl.no. Det er kun
små tekstendringer i sjekkliste 10 – Honning. De
som bare har honningproduksjon og ikke andre
produksjoner trenger ikke å gå igjennom mange
av spørsmålene som gjelder generell gårdsdrift.
Krysser du av at du bare driver honningproduksjon er det bare relevante spørsmål for vår
produksjon som skal krysses av.

Sukkerproduksjon i EU

I EU har de hatt et kvotesystem og prisstøtte
på en del jordbruksvekster bl.a. sukkerproduksjon. Nå er denne ordningen slutt og bønder kan
bestemme hvor mye de skal produsere selv. Her
blir nå produksjonen og pris regulert i henhold til
tilbud og etterspørsel. Det er vanskelig å spå om
dette vil føre til lavere sukkerpriser på verdensmarkedet.

Kurslederkurs avlyst

Med bakgrunn i at Norges Birøkterlags sekretariat
i en periode framover vil ha redusert bemanning, må man dessverre måtte gjøre en hard
prioritering av de oppgavene som skal gjøres.

Trond Gjessing

Vi vil derfor ikke arrangere det årlige kurset for
kursledere i organisasjonen som normalt holdes i
januar-februar. Kurset har vært et samlingspunkt
for mange av de som har holdt kurs i organisasjonen i mange år, og også et tilbud til de som ønsker
å gå på denne oppgaven i framtiden. Vi tar sikte
på å komme sterkere tilbake i 2019.

Søknad til Forskingsrådet

Norges Birøkterlag har sendt en søknad om nytt
Forskning og Utviklingsprosjekt (FoU) på bihelse.
Søknaden ble sendt til Norges Forskningsråd
(NFR) programmet BIONÆR og er av kategorien
IPN (Innovasjonsprosjekt i Næringslivet) med
maksimalt 50% finansiering av norske prosjektkostnader. Prosjektet som er planlagt i perioden
april 2018 til desember 2021 har et budsjett på 7
896 000 hvorav 3 798 000 er søkt NFR. Samarbeidspartnere er Norges Miljø og Biovitenskapelig
Universitet (NMBU), parasittologisk laboratorium
(Nosema), Københavns universitet (Kalkyngel) og
Universitetet i Bern (Varroaresistens). Honningcentralen ble invitert med som prosjektpartner,
men avslo tilbudet om å være med.

Museumsgjenstander

Norges Birøkterlag har i nesten hele organisasjonens 133 årige historie samlet inn og tatt vare på
museumsgjenstander. Gjenstandene er registrert
i databasen til Museene i Akershus (MiA).
Styret har i lengre tid vært på jakt etter et
museum som kan ta vare på gjenstandssamlingen
og helst også bruke denne i utstillinger for å vise
norsk birøkt.
Det er nå gjort avtale med MiA om at de overtar
eierskapet til gjenstandene. Ved overdragelsen vil
det i samarbeid med Norges Birøkterlag bli gjort
en museumsfaglig vurdering om hvilke gjenstander som en skal ta vare på og hvilke gjenstander
som kan brukes mer som rekvisitter på ulike
museer. Gjennom dette samarbeidet sikrer vi at
vår historie blir ivaretatt på en forsvarlig måte.
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GENERALSEKRETÆR

Vi søker rett
person til bransjen
mest spennende jobb.
Se: norbi.no/stillinger

DAGLIG LEDER
KJØP

Ønsker å kjøpe tidligere utgaver av
Birøkteren. SMS/tlf 988 70 259.
Robert.

NORGES
BIRØKTERLAG

Jubileumshefter og eldre birøktbøker
kjøpes. Tlf 908 27 397.
Epost: roar.ree@kirkevold.no

HONNEMØTET
- hold av 5. – 7. januar 2018

Skal du starte 2018 med ett skikkelig nyttårsløfte til deg selv,
ja da foreslår vi deltakelse på det såkalte Honnemøtet. Dette er en fagsamling
som årlig arrangeres av Oppland og Hedmark Birøkterlag.
I år inviterer vi igjen til Honne Konferansesenter på Biri fredag den 5. januar
kveld til søndag 7. januar lunsj – og de første 110 påmeldte får plass.
Deler dere rom får vi plass til flere.
Årets program vil være noe for enhver smak
– enten du er dreven birøkter eller føler deg som
er fersking.
Vi stiller også i år med utstilling av utstyr.
Kan også gleder dere med at «Smak av honning»;
honningbedømmingen er tilbake igjen så ta med
dine produkter.
MER INFORMASJON
kommer på www.norbi.no
når programmet er klart.
PåmeldingsKomplett program i neste
frist blir 13.
nummer av Birøkteren.
desember.

B I R Ø K T E R E N

NOEN SMAKEBITER FRA PROGRAMMET:
«Hvordan effektivisere min birøkt»
v/birøkter Knut Åge Floor
«Oppstart som yrkesbirøkter med 2-dronning drift»
v/Tore Valen
Fredag kveld deles deltakerne i to grupper;
nybegynnere og de som driver næringsrettet:
Geir Holte og Birgit Nordby snakker med birøkterne
som har inntil 3 års erfaring.
De som driver næringsrettet diskuterer hvordan en
optimal driftsbygning skal se ut.
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Returadresse:
Norges Birøkterlag
Dyrskuevegen 20
2040 Kløfta

B-Economique

DET GODKJENTE OKSALSYREPRODUKTET MOT VARROA
KVALITETSSIKRET
for bier, bieprodukter
og forbrukere
OPTIMAL KONSENTRASJON
for maksimal effekt (>96%)
og utmerket toleranse
BEHANDLINGSMETODE:
Vinter (lite eller ikke yngel)
Vår (svermer og skaksvermer)
Sommer (blokkert egglegging

2 BRUKSMETODER

Drypping

Fordamping

Tilliten til en godkjent behandling

35g pose
for 10 bifolk*

175g pose
for 50 bifolk*

350g pose
for 100 bifolk*

*Forutsatt drypping av 10 rammer med bier
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