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Fra gründer til PROFF
ByBi er en medlemsbasert organisasjon, organisert 
som lokalt birøkterlag for Oslo under Norges Birøk-
terlag. 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, byutvikle-
re, bybønder, akademikere og næringsliv. Gjennom 
vårt arbeid spres forståelsen for insekters betyd-
ning 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. Vi 
jobber strukturert med å øke andel pollinator-
vennlige vekster i Oslo, og samarbeider her med 
Bymiljøetaten, næringslivet, urbant landbrukssen-
ter Gartneriet Bygdø Kongsgård, Miljødirektoratet/
NINA/NMBU, Sabima, Naturvernforbundet, Hage-
selskapet med flere.

I løpet av ByBi’s fem års virke (2012-2017) har vi 
rekruttert og sertifisert 337 nye birøktere, hatt flere 
tusen deltakere på fagseminarer og andre events. Vi 
har bidratt i utarbeidelsen av landbruksmeldingen for 
Oslo, fremmet pollinatorenes sak via Pollinatorpassa-
sjen som har fått internasjonal blest, vi har arrangert 
bigårdsbesøk for barnehager, skoler, bedrifter og 
private, bidratt i kunstprosjekter, solgt stedshonning i 
butikker og på hoteller, bidratt i forskningsprosjekter 
m.m. 

Aktivitetsnivået har i alle disse årene vært svært høyt, 
frivillige har bidratt med mange timer og det har 
tidvis vært utfordrende å holde aktiviteten oppe. Nå 
har tiden kommet for organisasjonen til å få på plass 
en lønnet administrasjon, for å ta ByBi videre inn i 
fremtiden.

Vi ser frem til å ta løs på oppgavene vi står overfor.
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Fra, med og for bier, 
blomster og folk i Oslo.

ByBi ble etablert i 2012 av Anne Dubrau og Ragna 
Ribe Jørgensen. De ønsket å mobilisere og rekruttere 
birøktere i urbane strøk i hele Norge, samt bidra for 
økt økologisk matproduksjon og et økt marked for 
økologiske og kortreiste matprodukter – deriblant 
honning og honning-produkter. 

De begynte med å kartlegge mulighetene for å sette 
opp bikuber rundt om i Oslo, og å rekruttere interes-
senter. ByBi ønsket å plassere bikuber på tak, på kon-
torbygg, og i private hager. De ønsket også å være en 
læringsarena for mennesker med funksjonsnedsettel-
ser, drop-outs, og andre i utfordrende livssituasjoner. 

ByBi opplevde en formidabel interesse fra media og 
andre som var nysgjerrige på bier og birøkt, og Anne 
og Ragna ble stadig invitert til ulike tilstelninger for å 
fortelle om ByBi. 

ByBi 2012 - 2017

På oppfordring fra Norges Birøkterlag, ble ByBi i 
2013 registrert som lokallag under Oslo og Akershus 
fylkesbirøkterlag, og ByBi ble registrert som forening 
i Brønnøysund. Et omfattende arbeid med organise-
ring, medlemsregistrering, utvikling av nybegynner-
kurs i birøkt m.m. ble igangsatt. Og et profilerings-
arbeid med logoutforming ble satt i gang for å styrke 
ByBi’s identitet og merkevare. 

I februar 2013 kunne ByBi ønske velkommen til før-
ste nettverksmøte for nysgjerrige, med og uten bier. 
I april startet første nybegynnerkurs i birøkt, med 
Svein Heggedal som kursholder. 

ByBi vokser raskt
Etter hvert som ByBi vokste frem meldte det seg flere 
frivillige som ønsket å bidra, og ByBi dannet et team 
som de kalte ressurgruppa. Arbeidsoppgaver ble 
fordelt, og arbeidet skjøt fart. ByBi ønsket å bidra til 
en nasjonal dugnad for å bedre bienes kår.

ByBi var å se og høre om overalt - TV, aviser og 
radio.  De stod på stand med informasjonsbrosjyrer 

og honning så ofte som det lot seg gjøre. ByBi bidro 
på Hagemessen, Majobos ispirasjonskveld, Botanisk 
museum og i Abels Hage. 

Bikubene spredte seg rundt i Oslo - på Gartneriet på 
Bygdøy, på taket til Alna senter, i Dronningparken, 
og i større og mindre hager. 

Lobbying - for biologisk mangfold
ByBi’s engasjement for å bidra til en mer bærekraf-
tig framtid ble godt synlig da de inviterte politikere, 
forskere, bedrifter og organisasjoner til samarbeid 
om ulike prosjekter for å fremme biologisk mangfold. 
Dette arbeidet resulterte blant annet i samarbeid med 
bymiljøetaten, forslag om strategi for framvekst av 
bybier i landbruksmeld. for Oslo (fremmet av By-
Bi-venn Odd Einar Dørum), tegneseriestripe om bier 
i Nemi (av ByBi-venn, Lise Myhre), og annet.

Støtte fra stiftelser
Flere av prosjektene vokste seg store og ByBi søkte og 
fikk støtte fra, blant annet Miljødirektoratet, Spare-
bankstiftelsen, Bergenstiftelsen, PwC, Norges Vel og 
Eckbos legater. 

Støtten gjorde det bl.a. mulig for ByBi å bidra på flere 
evnementer for barn: Verdens Kuleste dag arrangert 
av Sparebankstiftelsen, Beitedyras dag ved Bygdø 
Kongsgård, pollinatorkarneval i Stensparken, Mini-
øya og Verdens miljødag med over 200 barn tilstede. 

ByBi’s innsats for biologisk mangfold blomstret og 
rekruttering av nye birøktere og etablering av urbane 
bigårder var i sterk vekst.

Pollinatorpassasjen
I 2015 hadde ByBi hele 216 medlemmer, 88 birøktere 
og 172 bifolk (54 av dem i Oslo). Pollinatorpassasjen, 
som åpnet i mai det året, fikk stor oppmerksomhet i 
nasjonal så vel som i før internasjonal presse. Det ble 
over 200.000 delinger i sosiale medier.

” ”



Stedshonning fra Oslo
Etter hvert som det kom til nye birøktere og nye 
bifolk, fikk ByBi også en god del honning. Honnin-
gen ble slynget og tappet på glass, og solgt ved ulike 
utsalg/stands rundt om i Oslo.

Bier på taket til PwC, i Bjørvika
Rundt om i verden vokste ”grønne tak” frem - så 
også i Oslo. Noen av pionerene her var Price Water 
Coopers, revisorselskap i ett av byggene i Bjørvika. 
Der jobbet Marie Skjelbred, som var nyutdannet ByBi 
røkter. Sammen med ledelsen i PwC, skapte ByBi og 
Marie et egnet bomiljø for bier oppe på taket, over 
PWCs kantine i 12. etasje. Her ble det bygget et vak-
kert, moderne design som levegg for bykubene.

”Redd biene”
ByBi har hatt en egen evne til å få barna med i det 
viktige arbeidet med å gjøre by-insektenes liv lettere. 
Sparebankstiftelsen har aktivt lagt til rette for dette. 
I 2016 lagde ByBi i samarbeid med Sparebankstif-
telsen, en Pollinatorverktøykasse som ble delt ut til 

ByBi 2012 - 2017 forts.

barnehager rundt om i Oslo - til stor glede for mange 
små. ByBi arrangerte videre pollinatorparty i mai 
og sommerskole, og bygde mange insektshoteller 
sammen med store og små. 

Fra Gründer til Proff
Da det gikk mot slutten av 2017-sesongen, beslut-
tet ledelsen og styret i ByBi seg for å engasjere en 
prosjektleder for å bistå i arbeidet med å utvikle en 
strategi for videre drift av organisasjonen, samt for 
å kartlegge mulighetene for å få på plass en lønnet 
adm. Prosjektlederen ble engasjert 7.11.2017.

Samme måned ble ByBi invitert til toppledermøte i 
Næring for klima, et samarbeid mellom Oslo Kom-
mune og næringslivet i Oslo. Møtets målsetting var å 
inspirere til samarbeid i forbindelse med Oslo sin fei-
ring i 2019 - av tittelen som Europas miljøhovedstad. 
Møtet ble et vendepunkt for ByBi, og et spennende 
kartleggingsarbeid av muligheter ble startet.

ByBi’s ressurser
Per 1.1.2018 besto ByBi av en aktiv administrasjon 
bestående av faglig leder Ragna Ribe Jørgensen, 
prosjektmedarbeider Ragnhild Almelid Simon, 
biolog Daniela Fuchs, honningansvarlig Marie Skjel-
bred og prosjektleder Camilla Brox Flodin. I tillegg 
var et nytt styre tilsatt like før jul. Engasjerte styre-
medlemmer var klare til å bistå administrasjonen. 
I tillegg hadde ByBi mange frivillige som også stod 
klare til å bidra. 

Administrasjonens oppgaver
Administrasjonens oppgaver besto av kartlegging av 
muligheter for å sikre en bærekraftig organisasjon, 
planlegging av aktiviteter for 2018, møter med viktige 
interessenter og samarbeidspartnere og konseptuali-
sering. Målet var å få på plass en lønnet administra-
sjon innen biene våknet (mars/april).

Landets største lokale birøkterlag
ByBi hadde per 1.1.2018 337 medlemmer - og var 
landets største lokale birøkterlaget. Organisasjonen 
hadde god tilstrømming av interessenter for neste ny-
begynnerkurs i birøkt, og mange aktive medlemmer 
som stadig etterspurte fagtreff og faglig støtte. 

Bigårder og honning
Per 1.1.2018 hadde ByBi flere bigårder plassert rundt 
om i Oslo, deriblant på Gartneriet Bygdø Kongsgård, 
i Dronningparken og i Maridalen. Honning høstet i 
2017 var tappet på glass og klare for distribusjon til 
lokale forhandlere (butikker/caféer) og til salg ved 
ulike stands/eventer. 

Forskning og utvikling (FoU)
ByBi fikk i 2017 støtte av Sparebankstiftelsen til et 
forskningsprosjekt i samarbeid med NINA. Prosjek-
tet startet i 2017, og fortsetter ved sesongstart våren 
2018. Prosjektet går ut på å kartlegge vegetasjonen 
rundt bigårder i Oslo, og kartleggingen gjøres ved å 
studere bienes dans.

ByBi samarbeid
I forbindelse med Oslo som Europas miljøhovedstad 
2019 var ByBi per 1.1.2018 i gang med kartlegging av 
Oslo’s byutviklere, bedrifter og organisasjoner for å se 
på mulighetene for samarbeid. ByBi var i dialog med 
flere arbeidstrenings-organisasjoner for å tilrettelegge 
for birøkt som arbeidstrening.

ByBi per 1.1.2018



 Bidragsytere gjennom tidene (fra A til Å)
• August Berglihn Hemsen: ByBis ambassadør for barn, 

birøkter 
• Agnes Lycke Melvær: tidl. sentral i ByBis admin, 

landskapsarkitekt
• Alexander Du Rietz: birøkter
• Anders Anker-Rasch: birøkter
• Anne Dubrau: tidl. sentral i ByBi admin, birøkter, 

sosialt entreprenørskap, styremedlem
• Anne Gro Innstrand: tidl. styreleder
• Anne Sofie Hansen: tidl. sentral i ByBi admin, eventer, 

birøkter
• Bente Aasgaard: birøkt, svermfanging
• Bjørn Herrman: birøkter
• Bo Thilkjær Eriksen: birøkter
• Camilla Brox Flodin: sentral i ByBi admin 
• Carl Dons: tillitsvalgt, birøkter
• Cecilie Egeland: tidl. styremedlem
• Christian Dubrau: tidl. sentral i ByBi admin, økono-

miledelse, birøkter
• Daniela Fuchs: sentral i ByBi admin, biolog
• Daniel Karm: filmfotograf
• David Barton: NINA, birøkter
• Eda Lyngra: design, birøkter
• Ella Stenersen Øksby: honningprodusent, eventer
• Elin Ingerid Hemsen: ansiktsmaler, events
• Engla Thilkjær Eriksen: birøkter, ByBis ambassadør 

for ungdom
• Erik Joner: forsker ved Nibio - på honning
• Erik Stange: forsker NINA
• Facu Arboit: arkitekt, eventer
• Fridtjof Rosenlind Falch: hjelpende hånd, birøkter
• Gordon Ryan: styremedlem
• Grey Coyle: birøkter, arrangement
• Hans Cats: birøkter, valgkomiteen 
• Hege Susann Hansen: filmfotograf
• Håkon Mella: birøkter
• Ine Tiller: honningprodusent, birøkter
• Indre Tamulynaite: birøkter
• Ingerid og Gunnar ved Kippåsen: karantenebigård
• Ivar Jorde: snekring, hjelpende hånd
• Ivar Naper: sosialt entreprenørskap
• Janet Rojas: honning, eventer
• Johan Dubrau: ByBis ambassadør for barn, birøkter
• Katarzyna Koprowska: tidl. sentral i ByBi admin, 

design og merkervarebygging, events
• Kirsten Sundland: birøkter
• Kjell Salbuvik: birøkter
• Klara Dubrau: ByBis ambassadør for barn, birøkter
• Kristian Spiten: styremedlem
• Kristin Brandtsegg Johansen: birøkter, events
• Kristoffer Nyhus: birøkter, hjelpende hånd

• Linda Kristiansen: birøkter
• Margrethe Maisey: swarm trooper, birøkter 
• Marie Skjelbred: sentral i ByBi admin, birøkter, leder 

av honninggruppen, tidl. styremedlem
• Marius Presterud: merkevarebygging, apiterapi, 

birøkter
• Marthea Vikse Hemsen: ByBi ambassadør barn
• Matthew Bryce: fotograf
• Matthias Buche: birøkter
• May Synnøve Rogne: birøkter, events
• Mikkel Dragestad: birøkter
• Nanna Melland: birøkter, kunstner 
• Nikolai Kuryashkin: hovedrøkter
• Nils-Peter Borgersen: styret, birøkter, hjelpende hånd
• Nina Marie Gudmestad: birøkter
• Nicolay Nicolaysen: birøkter
• Odd Arild Olsen: birøkter, valgkommite
• Ole Sundby: birøkter, nekring, 

hjelpende hånd
• Peder Stray: birøkter, svermfan-

ger, snillebier.reg
• Ragnhild Almelid Simon: sentral 

i ByBi admin
• Roar Ree Kirkevold: ressursper-

son
• Ruben Gran: birøkter 
• Runa Klock: design, merkevare
• Sabrina Diez: prosjektstyring 

biedansen
• Sigmund Barø: birøkter, hjelpende hånd
• Sigrid-Ann-Mortensen: hagemester, birøkter
• Silje Hemsen Berg: hjelpende hånd
• Siri Ramsey: kontaktperson gravferdsetaten, birøkter
• Svein Fuglestad: birøkter
• Svein Heggedal: Kurslærer, birøkter, ressursperson i 

styret
• Sverre Fuglestad: birøkter
• Sverre Andenæs: birøkter
• Thorbjørn Melby Larsen: birøkter, hjelpende hånd
• Tone Spirea: hageenutsiast
• Tora Fougner-Økland: hovedrøkter, kursholder
• Tori Bakke: Hammern bigård-fellesskap
• Torill Syvertsen: styremedlem
• Torunn Hognestad: birøkter, komunikasjon
• Veslemøy Hvidsten: honning sommelier, birøkter
• Vibeke Røyri: birøkter, kommunikasjon
• Vibeke Vigeland: birøkter, hjelpende hånd
• Åse Kristin Hemsen: Økonomistyring, tidl. styremed-

lem
• Åshild Roaldkvam: landskapsarkitekt, grønne tak

ByBi takker alle som har 
vært med og som er med” ”

Menneskene i ByBi

ByBi har hele tiden vært, og er drevet primært av frivillige krefter. De frivillige gis ikke vederlag eller annen 
økonomisk fordel for sin innsats. Derimot er de med på å ”redde verden” ved å spre det viktige budskapet. 



ByBi, som lokallag i Oslo under Norges Birøkterlag 
motiverer og mobiliserer for: 
• sikker og bærekraftig urban birøkt
• økt produksjon av, og marked for norsk honning 
• etablering av pollinatorvennlige landskap. 

Dette gjennom rekruttering av birøktere, gjennom 
kunnskapsformidling rundt pollinerende insekters 
livsbetingelser (kurs, fagkvelder m.m.), og gjennom 
samarbeid og nettverksbygging.

ByBi jobber for biologisk mangfold
ByBi bidrar til naturvern og vern av biologisk 
mangfold av blomster og insekter. 

Forretningsidè
Gjennom formidling av insekters betydning for en 
sunn og ren by, og viktigheten av biologisk mangfold, 
engasjerer ByBi Oslos beboere, politikere, urbane 
bønder, byutviklere, akademikere og næringsliv. 
ByBi inviterer til kurs og fagkvelder, selger honning 
fra Oslos bigårder, tilbyr aktiviteter for barn og voks-
ne - alt for å formidle det viktige budskapet og nå ut 
til flest mulig.

ByBi er en direkte bidragsyter til 
at FN’s bærekraftsmål kan nås.

Visjon

I dag løfter ByBi blikket og ser inn i fremtiden. En pollinatorvennlig, blomstrende fremtid med bier, blomster 
og folk i samspill. ByBi gleder seg til å bistå med kompetanse og engasjement, gjennom sine tjenester og et 
utvalg produkter. Gjennom god forvalting av kompetanse og midler fra samarbeidspartnere. 

ByBi skal ta ansvar som miljøorganisasjon, lobbyere og være bienes talsrører. For som vi liker å si: Vil du vite 
hva vi bør gjøre for en bærekraftig framtid, så: Spør ei bie!  

ByBi i dag - 2020

Bier, blomster og folk i samspill” ”



TJENESTER

ByBi grunnkurs
Hvert år arrangerer ByBi grunnkurs. Kurset er åpent 
for alle, enten de har bier eller ei. Kurset begynner 
på våren når biene starter sin aktivitet og avslutter 
når de har gått i vinterklase før jul. Her lærer delta-
kerne alt de trenger å vite for å bli en god røkter. Det 
er også en fin arena for å knytte nettverk med andre 
som deler interessen for bier og birøkt. 

• Kursets hovedlærer er Svein Heggedal.
• Koordinator for kurset er Ragna Ribe Jørgensen, 

ByBis faglig rådgiver. 

Pris: 
3900 per deltaker (inkl. kursmateriell) 
2500 for studenter 

ByBi fagkvelder
ByBi arrangerer flere fagkvelder i løpet av året. Dette 
er samlinger for birøktere og andre med interesse for 
birøkt, blomster og urbant landbruk.

Pris: 100 per deltaker

ByBi Bistår
ByBi bistår firmaer, organisasjoner, urbane bønder 
og offentlige etater med å etablere frodige artsrike 
pollinatorvennlige landskap. ByBi hjelper til med 
å synliggjøre miljøengasjement gjennom konkrete 
vakre biotoper, på tak eller bakke. ByBi’s rådgivere 
ser til at prosjektene tilpasses landskapet og kundens 
behov/ønsker. Dette kan være å bygge inn sosiale 
møteplasser i pollinatorhagene, noe som gir trivsel 
og opplevelser med av høy pedagogisk verdi. Noen 
ønsker også å integrere et hagefelt med dyrkning av 
egne urter og grønnsaker til lunsjbordet, samt å sette 
opp insektshoteller. Om honningbier inviteres inn i 
hagen er det mulig å produsere egne honningglass 
med egendesignete etiketter.

Pris: 750 eks mva per time

ByBi foredrag
ByBi tilbyr foredrag om bier, og biers betydning, og 
om biologisk mangfold. Foredraget skreddersys til 
hver målgruppe.

Pris: fra kr 20.000 eks mva (varighet 45 minutter)

ByBi tilbyr

ByBi birøkt
ByBi har et røkterCREW bestående av kompetente 
røktere som på oppdrag kan forvalte bigårder på veg-
ne av kunder. CREWet kan videre bistå i prosjekter, 
eksempelvis for arbeidstreningsenheter som tilbyr ar-
beidstrening o1g meningsfull aktivitet for mennesker 
i sårbare livssituasjoner. ByBi samarbeider nå med 
Jobb34, Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon. 

Pris: fra kr 30.000 per sesong

ByBi Bieskole
Ferske birøktere kan støte på utfordringer og ha 
ønske om litt hjelp. Da kan ByBi kontaktes og det 
avtales møte med 1-1 veiledning. 

Pris: kr. 2000 per røkt (inntil 2 timer)

ByBi event
ByBi tilbyr flere aktiviteter for dem som er nysgjerrig 
på bier og birøkt:
• bigårdsbesøk
• bursdagsfeiring
• bieskole
• honningsmaking (for grupper, bedrifter etc.)   

Pris: Skreddersys ved forespørsel

ByBi forskning & utvikling
ByBi inviteres ofte til å bidra i forsknings og utred-
ningsarbeid som omhandler bier og birøkt. ByBi’s 
samarbeidspartnere bidrar til at ByBi kan stille på 
slike. Videre kan det også søkes om støtte til konkrete 
forskningsprosjekter. Eksempelvis fikk ByBi støtte av 
Sparebankstiftelsen til å forske på bienes dans gjen-
nom et prosjekt som ByBI har sammen med NINA.  

Pris: Støttes av bedrifter/organisasjoner og/eller stif-
telser, private givere.

ByBi Swarmtroopers
ByBi Swarmtroopers er en gruppe røktere som stiller 
som frivillig for å hente svermer. 

Pris: Støttes av bedrifter/organisasjoner og/eller stif-
telser, private givere.

PRODUKTER

ByBi stedshonning
ByBi selger stedshonning fra Dronningparken, 
Kongsgården, Gartneriet Bygdø Kongsgård m.fl. 
Disse selges primært ved ulike arrangementer, events, 
markeder hvor ByBi har egen stand, men kan også 
bestilles på mail.

Pris: 250 for 3-pakning med glass à 170g

ByBi stedshonning forhandler
ByBi selger også honning via forhandlere som små 
landehandler, kafeer, hoteller o.l.

Pris: Se forhandler

Innsektshoteller
ByBi selger innsektshoteller i ulike varianter og stør-
relser. Ta kontakt for tilbud.

Bøker om bier
Faglig leder i ByBi har skrevet 
boka Bier og birøkting - i By og 
bygd. Boka passer godt for dem 
som ønsker å vite mer om birøkt 
og hva som trengs for å starte.

Pris: 349 kroner

Pollinatorpakken
Den skal tidlig krøkes som insekt-aktivist skal bli! 
Pollinatorpakken er tilpasset barn, og inneholder en 
plakat, en pollinatorveske, blomsterfrø, et forstørrel-
sesglass og en tegnebrosjyre.

Pris: 89 per stk

Øvrige produkter:
• Pollinatormasker 20 per stk
• ByBi Caps 149 per stk
• Honningsnurrer 50 per stk



ByBi jobber kontinuerlig med å finne riktige 
kanaler for å nå sine interessenter - birøktere, 
potensielle birøktere, naturvernere og andre 
miljøinteresserte. 

Direktekontakt
ByBi sine kurs og fagkvelder, samt tilstedevæ-
relse på events/markeder o.l. er de viktigste og 
mest effektfulle arenaene for å nå ut med ByBi 
sine budskap. ByBi har videre to elektriske sykler 
hvor frivillige reiser rundt om i Oslo og selger 
honning. Dette er også en fin anledning til å nå 
ut med informasjon til interesserte. 

Hjemmesiden www.bybi.no
Hjemmesiden til ByBi er en viktig kanal som 
ByBi forsøker å holde oppdatert til enhver tid. 
Her finner alle som er interessert informasjon 
om bier og birøkt, aktiviteter i ByBi, tjenester og 
produkter ByBi tilbyr, kontaktinformasjon m.m.  

Kanaler

Nyhetsbrev 
ByBi sender jevnlig ut nyhetsbrev til sine med-
lemmer og øvrige interesserte som har meldt seg. 
Nyhetsbrevet gir tips og råd om birøkt, beplant-
ning av blomster og øvrige tips om hvordan 
ivareta miljøet.  

ByBi - kanaler i sosiale medier
ByBi har en offisiell side på Facebook, samt en 
lukket gruppe for medlemmer. Videre har ByBi 
en Instagram-konto og en Youtube-konto. Her 
deler ByBi bilder og informasjon.

Media
Media er en viktig kanal for ByBi. Gjennom 
medieomtaler i aviser og magasiner, radio og TV 
når ByBi ut til mange, og har 
da fokus på å fremme budskap 
om viktigheten av bier, birøkt, 
og biologisk mangfold. 

Relasjonsbygging

Medlemmer
ByBi som medlemsbasert organisasjon ligger til 
grunn for organisasjonens virke. Medlemsopp-
følging er via ByBi sine kanaler som kurs og 
fagkvelder, hjemmeside, nyhetsbrev og sosiale 
medier. ByBi er videre tilgjengelig for sine med-
lemmer via telefon og epost.

Honningkunder
Butikker, kaféer og andre som selger ByBi 
stedshonning følges opp jevnlig av honningan-
svarlig i ByBi. ByBi-leveranser leveres månedlig 
av ByBi selv, og gir fin anledning til dialog om 
hvordan samarbeidet kan optimaliseres.

Samarbeidspartnere
ByBi’s samarbeidspartnere gjør det mulig for 
ByBi å opprettholde et høyt aktivitetsnivå og er 
svært vitkige for ByBi. Her er ByBi opptatt av å 
ivareta og stiller opp i henhold til avtale. ByBi 
synliggjør og fremsnakker sine samarbeidspart-
nere via sine kanaler. 

Norges Birøkterlag, Oslo & 
Akershus fylkeslag og øvrige 
lokallag i Norge er også svært viktige for ByBi og 
ByBi deltar og bidrar på samlinger og møter så 
ofte det lar seg gjøre. 

De frivillige i ByBi (Ressursgruppa)
ByBis frivillige er essensielle for ByBis fremtid, 
og følges opp tett via direktekontakt, epost, og 
lukkede grupper på facebook.

Interessenter
Øvrige interessenter av ByBi som følger ByBi i 
ByBi’s kanaler, samt dem som deltar på fagkvel-
der og som kjøper honning. 

Media
ByBi stiller opp for media så ofte det lar seg gjø-
re, og deler av sitt nettverk, kunnskap og bilder. 



ByBi har et engasjert styre som gjennom gode 
gjennomarbeidede strategier og budsjetter styrker 
administrasjonens daglige drift og veivalg. ByBis 
adminsitrasjon er frivillige som kjenner organisasjo-
nen godt, og som har kompetansen og engasjementet 
som skal til for å løfte ByBi videre. 

Fra gründer...
ByBis har siden oppstarten rekruttert medlemmer 
og arrangert kurs og foredrag. Disse aktivitetene har 
generert inntekter som har dekt utgifter til leie av 
kurslokaler, kursholdere og kursmateriell. 

ByBis engasjerte frivillige har kontinuerlig søkt, og 
fått, midler til ulike prosjekter fra ulike tilskuddsord-
ninger, stiftelser, legater og fra næringslivet. Støtten 
har blant annet gått til etablering av bigårder, innkjøp 
av bikuber og bifolk. Fra disse har ByBi kunnet høste 
honning som har blitt en liten inntektskilde. 
Honningen har vært slynget, tappet på glass og solgt 
på ulike markeder, eventer og via mindre forhand-
lere som kafeer og hoteller. Honningsalget har igjen 
bidratt til å få frem viktig kunnskap og informasjon 
om bier og andre pollinatorer, om blomster og om 
urban birøkt.

Etter hvert som ByBi har vokst har behovet for 
kontor- og lagerlokaler meldt seg og inntekter fra 
honningsalget har gjort det mulig å her inngå 
leieavtaler. 

Økonomi

...til lønnet administrasjon
ByBi har helt siden oppstart vært drevet av frivillige. 
Mange dyktige mennesker har i kortere og lengre 
perioder gitt av sin tid og kompetanse, og styrket 
ByBi som organisasjon i den tiden de har vært aktive. 
Utfordrende er det derimot å beholde disse gode 
ressursene så lenge det ikke finnes lønnsmidler.

Høsten 2017 jobbet ByBi aktivt med å finne grunnlag 
for en lønnet adminstrasjon, og styrket sin 
kompetanse innenfor ulike områder for å kunne 
tilby inntektsbringende tjenester og produkter (vist 
på side 12 og 13). Utfra dette arbeidet er det satt opp 
bærekraftige budsjetter og planer for 2018 og 2019 og 
besluttet å ansette faglig leder i 50% stilling og 50% 
stilling i daglig ledelse.

Bærekraftig framtidig drift
Arbeidet er i gang og omhandler å markedsføre, og 
selge ByBis tjenester og produkter, samt finne samar-
beidspartnere som ønsker å støtte ByBi med midler.  
Midlene skal bidra til at ByBi kan opprettholde og 
øke aktivitetsnivået for å nå ut til flest mulig.

Med god forvaltning av ByBis planer, vil ByBi fort-
sette å vokse og med tiden kunne styrke administra-
sjonen med flere ressurser.



Pollinatorene, blomstene og biomangfoldet 
trenger en stor innsats. Derfor jobber ByBi med 
et bredt nettverk av bievenner, urbane bønder, 
hageeiere, byutviklere og grøntsoneforvaltere.

ByBi er partner i Næring for Klima, et samarbeid 
mellom Oslo Kommune og næringslivet. ByBi 
deltar i byøkologiske programmer som Estimap 
og Urban SIS. 

ByBi er aktiv del av Nasjonal strategi for villbier 
og andre pollinatorer, som ledes av Miljødirekto-
ratet og Landbruksdirektoratet. ByBi jobber med 
likesinnede i utlandet, som Cornell University i 
NY USA, Kraj birøkterlag i Slovenia gjennom et 
europeisk Smart City prosjekt, det internasjonale 
prosjektet C.S.I. Pollen, og SensaTo programmet.

Norges Birøkterlag, fylkeslag & lokallag
Norges Birøkterlag er en landssammenslutning 
av birøktere og andre med interesse for birøkt. 
Medlemmene er organisert gjennom lokale 
birøkterlag og fylkesbirøkterlag. BYBI er landets 
største lokallag, under fylkeslaget for Oslo og 
Akershus. Lokallag, fylkeslag og Norges Birøk-
terlag jobber sammen for å ivareta medlemme-
nes interesser innen birøkt og alle områder som 
kan ha betydning for denne.

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet støtter ByBis arbeid for en 
grønnere, pollinatorvennlig by gjennom prosjek-
tet Autostrada for pollinatorer. Dette knyttes opp 
mot Miljødirektoratets eksisterende Summende 
hager, i samarbeid med Hageselskapet. Gjennom 
prosjektet er vi i aktiv dialog med NINA, Artsda-
tabanken, SABIMA, Skog og landskap, NMBU, 
Naturvernforbundet, Fagus, La Humla Suse, 
Bymiljøetaten, Idèbanken med flere.

NIBIO (tidl. Bioforsk)
Bioforsk tar tester av urban honning for å sjek-
ke for byrelaterte giftstoffer, tungmetaller og 
PAH-stoffer. Urban honning viser verdier under 
dekesjonsgrensen. 

Samarbeidspartnere

Oslo er kåret til Europas miljøhovedstad i 2019. I den forbindelse skal Oslo plasseres på kartet som en av 
Europas mest ambisiøse og handlekraftige byer, og vise at byen har tatt på seg ledertrøyen i det grønne skiftet. 
ByBi er med, og planlegger å ta med beboere i Oslo (både barn og voksne), nasjonale og internasjonale dele-
gater på en reise i mai 2019. Med støtte fra tilskudd, bedrifter og organisasjoner, planlegger ByBi å foliere en 
buss som ei bie og besøke pollinatorvennlige oaser, bigårder m.m. rundt om i Oslo. ByBi vil vise frem oaser 
hos bedrifter og organisasjoner, barnehager som har bier, sosialt entreprenørskap som tilbyr birøkt og andre 
miljøer som med sin innsats og kreativitet bidrar til å finne løsninger, endre kurs og ta grep.

ByBi er allerede godt i gang med planleggingen, og er i dialog med bedrifter og orga-
nisasjoner som i disse dager ser på muligheten for å å etablere grønne, blomstrende 
pollinatorvennlige oaser som kan vises frem. ByBi vil bistå de som blir med, her med 
sin kompetanse om hva bier og andre insekter trives med. Lykkelige insekter er beste 
målestokk for en sunn blomstrende by med et rikt biologisk mangfold. 

 

ByBi BeeTour - OSLO Europas miljøhovedstad 2019

Sparebankstiftelsen DNB
ByBi har gjennom flere år fått betydelig støtte av 
Sparebankstiftelsen. Støtten har gjort det mulig å 
etablere flere bigårder i Oslo, utstyr til disse og til 
materiell, som sørger for at folk får informasjo-
nen de trenger for å være birøktere. 

Sparebankstiftelsen har videre bidratt til verktøy-
kase til utbygging av pollinatorhager, insektsho-
tell, og sist til ByBis prosjekt hvor kunnskapen 
fra bienes dans skal fomidles. 

Støtten fra Sparebankstiftelsen gir liv og glede 
til byboere: både bifolk og røktere, naboer og 
besøkende, blomster og trær.

PwC
PwC har støttet ByBi med midler til birøkt i 
sosialt entreprenørskap, fadderskap, elsykkel og 
benyttet ByBis ekspertise på tak.

Mestergrønn
Mestergrønn har bidratt med midler til produk-
sjon av Pollinatorpakker til alle barnehagene i 
Oslo Kommune.  

Norges Vel
Norges Vel har støttet utviklingen av ByBis 
programmer for sosialt entreprenørskap.

Eckbos legater
Eckbo har gitt støtte til ByBis samarbeid med 
Norges Birøkterlag, Oslo og omegn birøkterlag 
og Bymiljøetaten Oslo kommune om å utvikle 
programmer for urban birøkt med høy sikkeret, 
og med fokus på støtte biologisk mangfold.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
ByBi har fått hjelp av FOA til å utvikle ulike stra-
tegier for å dra best nytte av våre bigårder som 
læringsarenaer, samt oppbygging av Gartneriet 
bigård i Bygdø Kongsgård.

Bergesenstiftelsen
ByBi har fått økonomisk støtte fra Bergenstiftel-
sen til å etablere et rasjonellt slynge-og honning-



ByBi PARTNER #2 innebærer et samarbeid hvor 
bedriften/organisasjonen får et skreddersydd to events 
tilpasset sin bedrift/organisasjon, omtale på ByBi sine 
nettsider, samt bistand på andre områder der ByBi har 
særlig kompetanse. 

ByBi #2 pakken kan inneholde:
• Røkting av inntil 2 bifolk
• 2 event (foredrag/honningevent)
• Bistand i utarbeidelse av bærekraftsrapport(er)
• Logo på ByBi’s hjemmeside

Pris: 150.000

ByBi PARTNER #3 innebærer et samarbeid hvor 
bedriften/organisasjonen får et skreddersydd event til-
passet seg, omtale på ByBi sine nettsider, samt bistand 
på andre områder der ByBi har særlig kompetanse. 

BRONSJE pakken inneholder:
• Røkting av inntil 2 bifolk
• 1 event (foredrag/honningevent)
• Logo på hjemmeside

Pris: 50.000

ByBi PARTNER #2 ByBi PARTNER #3

ByBi PARTNER #1 innebærer et faglig og strategisk 
samarbeid og er fortrinnsvis et samarbeid over flere år. 

Et ByBi PARTNER #1 samarbeid skreddersys den enkel-
te partner, utfra beliggenhet og tilgjengelig utearealer. 
ByBi BISTÅR med å etablere en pollinatorvennlig oase 
med et frodig, blomstrende biologisk mangfold - enten 
på tak eller på bakken - en oase til glede for ansatte, 
besøkende og pollinatorer som viser partnerens enga-
sjement for bier, blomster og folk i samspill. Oasen vil 
inneholde pollinatorvennlige blomstrende vekster og 
tilpasses grøntarealer, sitteplasser, insektshotell, bikuber 
osv.

Et ByBi PARTNER #1 samarbeid inneholder videre 2 
events i året, et lærerikt foredrag om bier og andre poli-
natorer, og ett honningevent. Vi bistår gjerne i utarbei-
delse av samfunnsansvars- og bærekraftsrapporteringer, 
der ByBi har særlig kompetanse. Partneren blir også 
omtalt på ByBi sine nettsider.
ByBi har i 2018 et pågående forskningsprosjekt i sam-

BLI ByBi PARTNER

arbeid med forskningsinstitusjonen NINA. Prosjektet 
er støttet av Sparebankstiftelsen og forskningsmediet 
er nobelprisvinneren for 19...bienes dans.  Om det 
er mulig/ønskelig kan en av forskningsstasjonene til 
prosjektet plasseres i partnerens nærhet. Prosjektet er 
ventet å trekke mye oppmerksomhet. Om dette er av 
interesse, tar ByBi gjerne et møte for en videre kartleg-
ging av muligheter.

ByBi #1 pakken kan inneholde:
• ByBi BISTÅR
• Event knyttet til ByBi’s BeeTour ifbm Europas mil-

jøhovedstad 2019 (for 2-årig samarbeid)
• Forskningsstasjon (om mulig/ønskelig)
• Røkting av inntil 2 bifolk
• Foredrag/honningevent for ansatte/kunder
• Bistand i utarbeidelse av bærekraftsrapport(er)
• Logo på ByBi’s hjemmeside

Pris: kr. 300.000

Som ByBi PARTNER bidrar dere til at ByBi kan fortsette det viktige arbeidet med å spre 
forståelse for insekters betydning for en sunn klimavennlig og ren by med et rikt biologisk mangfold. Sammen 
med ByBi er dere med og bidrar til at FN’s bærekraftsmål kan nås. ByBi tilbyr tre ulike samarbeidspakker, 
men er positive til innspill til andre måter å samarbeide på. Ta kontakt mer for utdypende informasjon om 
samarbeid og/eller for å bli PARTNER. Vi gleder oss til å høre fra dere.

ByBi PARTNER #1

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.” For å lykkes 
med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringsli-
vet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling (Mål 17).



For mer informasjon:
Besøk våre hjemmesider: www.bybi.no

Følg oss på Facebook: www.facebook.com/bybizzzzz/
E-post: camilla@bybi.no

Mob.: 941 71 118


