Årsmelding 2018

ByBi 2018
ByBi er Oslos urbane birøkterlag og miljøorganisasjon, organisert som lokalt birøkterlag under Norges
Birøkterlag. Organisasjonen ble etablert i 2012, og
har vært drevet primært av frivillige.
Gjennom kunnskapsformidling, prosjekter, kurs,
honningsalg og aktiviteter, har ByBi engasjert Oslos
beboere (både barn og voksne), politikere, byutviklere, bybønder, akademikere og næringsliv. Gjennom
vårt arbeid spres forståelsen for insekters betydning for en sunn og ren by, viktigheten av biologisk
mangfold, sosial inkludering og bærekraft. ByBi er en
direkte bidragsyter til at FN’s bærekraftsmål kan nås.
ByBi er også aktiv partner i Næring for klima og
jobber strukturert med å øke andel pollinatorvennlige vekster i Oslo, og samarbeider her med
Bymiljøetaten, næringslivet, urbant landbrukssen-

”

ter Gartneriet Bygdø Kongsgård, Miljødirektoratet/
NINA/NMBU, Sabima, Naturvernforbundet, Hageselskapet med flere.
I løpet av 2018 har ByBi sertifisert 70 nye birøktere,
hatt flere titals deltakere på fagseminarer og andre events, fremmet pollinatorenes sak, arrangert
bigårdsbesøk, bidratt i forskningsprosjekter, solgt
stedshonning i butikker og på hoteller, bidratt i NM i
honning m.m.
Aktivitetsnivået har vært svært høyt i 2018 som tidligere år. Frivillige har bidratt med mange timer og det
har tidvis vært utfordrende å holde aktiviteten oppe.
I mai ble Ragna Ribe Jørgensen ansatt i 50% stilling
i ByBi som falig leder. ByBi har i hele 2018 hatt en
prosjektleder/daglig leder i et 50% engasjment for å
jobbe med å få på plass en bærekraftig organisasjon.

Takk til alle som har bidratt
for ByBi i 2018

”

Styre og tillitsvalgte i 2018
Styreleder: Camilla Brox
Styremedlem: Nils-Peter Borgersen
Styremedlem: Torill Syversen
Styremedlem: Gordon Ryan
Styremedlem: Kristian Spiten
Styremedlem: Anne Dubrau
Revisor: Marie Skjelbred
Valgkomite: Hans Cats og Marie Skjelbred
Tillitsvalgt i ByBi: Carl Dons
Ressurs i styret: Svein Heggedal
Utsendinger til Norges Birøkterlags årsmøte
Ragna Ribe Jørgensen
Carl Dons
Styret i ByBi

Styremøter
Det er avholdt 4 ordinære styremøter i perioden
(07/02, 18/04, 26/9, 14.11), samt et ekstra 22.10.
Administrasjonen har deltatt på styremøtene.
Administrasjonen
Faglig leder: Ragna Ribe Jørgensen
Honningansvarlig: Marie Skjelbred
Daglig leder/prosjektleder: Camilla Brox
Birøkter og kursholder: Tora Fougner-Økland
Prosjektleder og biolog: Daniela Fuchs
Honningsommelier: Veslemøy Hvidsten
Kurslærer: Svein Heggedal
Sentral i admin (tm mai18): Ragnhild Almelid Simon
Regnskap (tm feb18): Åse Kristin Hemsen
ByBi røkterCREW: Tora Fougner-Økland, Anne
Sofie Hansen, Sverre Andenæs, Mikkel Dagestad,
Nicolay Kuryashkin og Matthias Hucke.

Forskningsprosjekt om
bienes dans: Salsa Ergo Sum

Aktiviteter i ByBi 2018
ByBi grunnkurs:
Det var 70 deltakere på årets grunnkurs. Kursets
hovedlærer var Svein Heggedal, og koordinator for
kurset var faglig leder Ragna Ribe Jørgensen.

Honningsalg til forhandlere
ByBi selger honning via forhandlere som små landehandler, kafeer, hoteller, samt ved ulike arrangementer, events, markeder hvor ByBi har egen stand.

Fagtreff/foredrag/events i regi av ByBi

Honningansvarlig i ByBi er Marie Skjelbred.

(se aktivitets/sesongplan for fullstendig oversikt):

ByBi arrangerte flere foredrag og fagkvelder i løpet av
året - for birøktere og andre med interesse for birøkt,
blomster og urbant landbruk.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Foredrag og filmvisning om bienes betydning for
planter og klima (Klimafestivalen 112)
Fagtreff – Sesongstart og bifolkvurdering
Fagtreff – Svermforebygging og å lage avleggere
Fagtreff – En proff røkters dronningavlsarbeid
Fagtreff – Vandring i lyng
Salsa Ergo Sum: Om bienes dans
Fagtreff – Honning med smak
Honningevent på VIPPA
Seminar om pollinerende insekter, Sentralen

Birøkt:
ByBis røkterCREW har denne sesongen røktet ved
ByBis bigårder hos Gartneriet Bygdø Kongsgård,
Dronningparken, Kongsgården og Oscarshall. Videre
har vi bistått Jobb34 med røkting i deres bigård i
Stensparken hvor de tilbyr arbeidstrening. Her har
Anne Sofie Hansen fra røkterCREWet og Matthias
Hucke bistått og vært med på å bidra til meningsfull
aktivitet for menneskene i tilbudet.
Honningen fra bigårdene har ByBi høstet, slynget,
tappet på glass, satt på etiketter og pakket ved hjelp
av Svein Heggedal og Ane Johnsen, samt flere frivillige i ByBi.

Honningens hus/Stands
• Førpremiere av filmen Bien Maja
• Honningens hus – åpent hver onsdag i juni på
Gartneriet Bygdø Kongsgård
• Matstreif
• Økodagen
• Folkemuseets Julemarked
• Bykubens julemarked

ByBi har i 2018 jobbet videre med forskningsprosjektet Salsa Ergo Sum, i samarbeid med NINA.
Prosjektet kartlegger Oslos biologiske mangfold,
samt gir viktig informasjon om bærekraftig urban
birøkt og en eventuell konkurranse mellom
honningbier og ville pollinatorer.
ByBi hadde i 2018 fire forskningsstasjoner: en i
Sogn hagekoloni, en på Gartneriet Bygdø Kongsgård, en på taket på PwC i Bjørvika og en på taket
på Handelshøyskolen BI i Nydalen.
Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen, Eckbos
legater, Norges Birøkterlag og PwC.

ByBi er Oslos urbane birøkterlag og miljøorganisasjon. Gjennom vårt arbeid spres forståelsen for insekters
betydning for en sunn og ren by, viktigheten av biologisk mangfold, sosial inkludering og bærekraft.

Arbeid med å sikre bærekraft i organisasjonen
ByBi har aktivt jobbet med å skaffe inntekter til
foreningen. Dette gjennom salg av kurs, foredrag,
honning, røktetjenester m.m. ByBi har videre skrevet søknader, vært i kontakt med flere bedrifter for
potensielt samarbeid/sponsorat, samt sett på hvordan
best mulig benytte egne ressurser.

ByBi Bistår
ByBi har i 2018 vært i kontakt med firmaer, organisasjoner, urbane bønder og offentlige etater for å bidra
med etablering av frodige artsrike pollinatorvennlige
landskap. Det har vært jobbet med konseptualisering
for å gjøre denne tjenesten, som ByBi tidligere har
bidratt med uten kostnad, til en intekstkilde for ByBi.
Tjenesten har gjennom året tatt form og ligger an
til å bli en fremtidig bidragsyter til organisasjonens
bærekraft. Seminaret Hva skal til for å gjøre Oslo til en
mer bievennlig by, ledet av Daniela Fuchs, har bidratt
positivt til dette.
FNs Bærekraftsmål 15 har
som mål å ”beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig
bruk av økosystemer, sikre
bærekraftig skogforvaltning,
bekjempe ørkenspredning,
stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av
artsmangfold.” ByBi bistår!

Finansiell informasjon
Dette er klart først til årsmøtet. Oppdatert årsmelding vil da presenteres.

ByBis administrasjon har videre deltatt på seminarer og workshops om bier og andre pollinatorer, om
grønn byutvikling og biologisk mangfold, og vært
en aktiv partner i Næring for klima og i ulike sammenhenger tilknyttet Oslo miljøhovedstad 2019 hvor
ByBi er partner. Dette for å bistå med vår kompetanse og å inspirere for å sikre biologisk mangfold, men
også for å komme i posisjon for støtteordninger m.m.

Nye nettsider www.bybi.no
ByBi lanserte nye nettsider 1.november. Nettsidene skal til enhver tid inneholde informasjon om bier og

birøkt, aktiviteter i ByBi, tjenester og produkter. Det er også lagt opp til nettbutikk i de nye nettsidene som åpner for nye muligheter i årene som kommer. Sidene skal nå fylles med informasjon
og søkemotoroptimaliseres for økte treff. Se www.bybi.no
ByBi vil også rette en takk til:

August Berglihn Hemsen (ByBi ambassadør for barn, birøkter), Engla Thilkjer Eriksen (ByBi ambassadør for barn,
birøkter), Mikkel Hamre (ByBi ambassadør for barn, birøkter), Greg Coyle (arrangement, birøkter), Janeth Rojas
(honning, eventer), Margrethe Maisey (swarm trooper kontakt, birøkter), Siri Ramsey (kontaktperson gravferdsetaten,
birøkter), Agnes Lyche Melvær (landskapsarkitekt, prosjektleder) og Kristin Brandtsegg Johansen (birøkter, events).

For mer informasjon:
Besøk våre hjemmesider: www.bybi.no
Følg oss på Facebook: www.facebook.com/bybizzzzz/
E-post: post@bybi.no

