ByBi årsrapport 2014

Styre i 2014 har bestått av Anne Dubrau (styreleder), Ragna Ribe Jørgensen, Kjell Salbuvik, Torill
Syversen, Håkon Mella, Christian Dubrau & Ruben Gran.

På ByBi sin sesongplan kan dere se hva ByBi har holdt på med i 2014, se nede. Dessuten har ByBi fått sin egen

besøksbigård i Stensparken i Oslo (pluss IKO bigård St Hanshaugen, Strand bigård, Bærum, Tidemannsstuen bigård

vestkanttorget) og har begynt å bygge og videreutvikle den til en inkluderende læringsarena for birøktere, naboer, barn
politikkere og alle andre Oslobeboere.

Dessuten har ByBi satt en ny rekord i antall ny utdannede birøkter, bier i byen og laget et enda større nettverk rundt ByBi.
Organisasjonen har vokst drastisk og styre har jobbet med å få gode rutiner og styrearbeid på plass. Det er krevende i en

slik vekstfase – og helt uten fast ansatte og på frivillig basis. Takket være innsatsen og drivkraften til Ragna Ribe Jørgensen

har ByBi nå et sterkt driftsteam bestående av Agnes Lyche Melvær, Katarzyna Koprowska, Anne Sofie Hansen og Anne
Dubrau, i tillegg til styret.

ByBi har vært mye i media og har utnyttet potensialet sitt på sitt beste. Politikkere og næringslivsfolk har etterspurt både

kunnskap og ny input fra oss og vi er stolte over hvor ofte vi har satt bier og pollinerende insekter på agendaen i mange
forskjellige sammenhenger.

Vi takker styret for innsatsen – og gleder oss til ByBi 2015!

ByBi urban birøkt - fra, med og for bier, blomster og byfolk

ByBi 2014
Gul rad:
Sesonglanen utvides stadig med nye arrangementer
- oppdateres med jevne mellomrom.

Orange rad:
Rød rad:

ByBi ABC-kurs for nybegynnere i birøkt
Aktiviteter alle ByBi-entusiaster kan bli med på
Videregående kurs i birøkt

DATO

KL

STED

TITTEL

INNHOLD

11-12 jan

Hele dager

Honne
konferansesenter, Biri

Honnemøtet

Et av de store nasjonale røktertreffene i Norge. ByBi presenteres

14. feb

17:00

Filmens hus – sentrum
www.nfi.no/filmenshus

Nyskjerrig på bier og
birøkt?

Informasjonsmøte om hvordan man starter med bier. Om ABC-kurset. Om
anskaffelse av utstyr og bier

14. feb.

18:00

Filmens hus - sentrum

Vanishing of the bees

Introduksjon av Claus Kreibich, birøkter og avdelingsingeniør for birøkt ved NMUB
(tidligere UMB) www.vanishingbees.com Billetter kjøpes via filmens hus

27.feb

18-21

Tidemandsstuen

Videregående kurs:
dronningfornying A

Dette er en modul av tre av videregående kurs i birøkt. En ung og frisk dronning er
den sikreste garanti for suksess med bier. En dyktig dronning er en som legger godt
med egg og bygger et jevnt yngelleie I tavlene. Hun bør ikke være mer enn to år.
Jevnlig dronningfornying er en av røkterens hovedaktiviteter. Stikkord:
dronningkvaliteter, avleggerproduksjon, dronningløshet, svermhindring,
svermeceller, svermbehandling, svermerus, dronninginnføring. (Omlarving og
dronningproduksjon er eget temakurs og ikke del av modulen). Tidemandsstuen,

http://tidemandstuen.frivilligs
entral.no

17.mars

18-21

Tidemandsstuen

(modul 1)
Videregående kurs:
dronningfornying B
(modul 1)

Tidemandsgate 44.

Kursstruktur: 2 teorikvelder, 2 praksisdager (mai og juni - avh av biutviklingen)
11. mars

18-21

Kunstnernes Hus

ByBi ABC-kurs

www2.naturogmiljo.mgv.no/studieplaner/katalog/?nr=1212 ByBi strukturerer
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www.kunstnerneshus.no

Del 1

kursinnholdet litt annerledes enn du ser i linken, men alle temaene ser du her. Kafeen
på kunstnernes hus er åpen.

22.mars

14-16

Oberst Rodes vei 70e

Beskjæring og trepleie av
frukttrær

Beskjæring av frukttrær gjøres svært ofte feil. Da setter trærne ikke blomster, som er
viktig biemat tidlig om sommer. Ved Gartner og faglærer Margareth Skog. Kr 50,Arr: Hageselskapet Nordstrand.

25. mars

18-21

Kunstnernes Hus

ByBi ABC-kurs

www2.naturogmiljo.mgv.no/studieplaner/katalog/?nr=1212 ByBi strukturerer
kursinnholdet litt annerledes enn du ser i linken, men alle temaene ser du her. Kafeen
på Kunstnernes hus er åpen

Del 2
4-6 april

Hele dager

Hagemessen på
Lillestrøm

Birøktere på stand

www.messe.no/no/Hagemessen/ I kunnskapsgaten i messehaller møter du mange
entusiaster som jobber med å gjøre verden grønnere og mer spiselig for både
innsekter og mennesker. Biene er med og står på barkadene

8. april

18-21

Kunstnernes Hus

ByBi ABC-kurs

www2.naturogmiljo.mgv.no/studieplaner/katalog/?nr=1212 ByBi strukturerer
kursinnholdet litt annerledes enn du ser i linken, men alle temaene ser du her. Kafeen
på Kunstnernes hus er åpen

Del 3
22. april

18-21

Kunstnernes Hus

ByBi ABC-kurs
Del 4

www2.naturogmiljo.mgv.no/studieplaner/katalog/?nr=1212 ByBi strukturerer
kursinnholdet litt annerledes enn du ser i linken, men alle temaene ser du her. Kafeen
på Kunstnernes hus er åpen

26. april

12-16

Abels Hage, Colletts
plass

Bygging av insektshotell

Vinteren er dvaletid for ville insekter. Om våren våkner de til ny sesong og skal
bygge opp sitt samfunn. Noen på bare noen få individer, andre, som humlen, har
opptil 3-400 individer. De trenger alle steder å bo, Et flott insektshotell skal bygges,
og du kan få bli med. agnes@bybi.no

4. mai

Søndag

Bygdøy kongsgård

Velkommen til gårds –
beitedyras dag

Kl 11-16 Kuene på Bygdø Kongsgård skal søndag 4. mai igjen få lov til å komme ut i
solen. Da inviteres det til tradisjonsrike "Velkommen til gårds"-vårarrangement.
ByBi lodder ut ekte Oslohonning, i lekre posjonsglass som inneholder 15 biers
livsverk. Velkommen!

Midten av
mai

Selv

Bigården til Zygmunt
Stasiewicz

Avhenting av bifolk

Zygmunt Stasiewicz er profesjonell birøkter og dronningavler. De som har bestilt
bier, får dem med seg.

22. mai

19:00

Botanisk Hage

Hagevandring: fokus på
bier og blomster

Med Sigrid-Ann Mortensen, rutinert guide i Botanisk hage, fôr-vert for to bifolk og
en fabelaktig forteller. Sammen med OOB, Oslo-birøkterlaget, Begrenset med
plasser, påmelding ragna@bybi.no 50,-

25. mai

14:00 - 17

Stensparken bigård

Åpning av ByBis egen
bigård

Første besøk hos urbane Oslobier i denne nyetablerte ByBi bigården med seks
bifolk. Vi sjekker status hos bifolket. Finner vi dronningene tro?, Besøk fra vår
samarbeidspartnere i Slovakia dektar. Ta med drakt (vi har noen gjestedrakter).
Deilig suppelunsj og mingling. Avhengig av været og bienes vårutvikling

Mai-juni

Jevnlig

Jevnlig

Bigårdsbesøk i ulike ByBi

Mye skjer i bienes verden i mai og juni. Dette er deres periode hvor de formerer seg.

ByBi urban birøkt - fra, med og for bier, blomster og byfolk

25. 5

10-15

Botanisk hage

27.5

18-24

Cafeteatret på
Grønland

bigårder

Når bier formerer seg så svermer de og etablerer sin egen ”avlegger”. Vi åpner takene
ned i kuben og leter etter bistyrke, yngelmengde, svermetegn etc

Vårtreffet

Arrangert av Botanisk hages venner. Et meget populært arrangement. Masse planter
for biers ganer selges. www.foreninger.uio.no/botaniskhagesvenner/

ByBi
kick off

Alle medlemmer av ByBi inviteres til sesongstartåpning: ByBi nytt, samtale om
sesongen, sverming, ideer, sikker urban birøkt, En av Norges største nærings-røktere,
Jan Væringstad, tar med kubematriell og forteller om hvordan han jobber med
svermhindring og avleggere- (noe som henger sammen for Jan. Jans røkterkompis
Knut Åge Floor blir med og forteller om tilgangen på bifolk til salgs. Baren er åpen!

31. mai

Dagtid

Abels hagre

Pilfletting

Abels hage skal få pil-konstruksjoner som lager rom og korridorer på en ellers flat
plass. Lærer er velrennomerte Silja Levin i Skovstuen Pil. Workshop. Kontakt:
agnes@bybi.no

25. mai

14-17

I bigård

Videregående kurs:
dronningfornying C

Dronningfornying i praksis. Hva praksisen inneholder er avhengig av bienes
utvikling denne sesongen. Antydningsvis:. Forebyggingsarbeid mor sverming.
Behandling av svermerus. Dronningfornying ved avlegger, innføring av dronning.

(modul 1)
Juni

Kommer

I bigård

Videregående kurs:
dronningfornying D

Kursstruktur: 2 teorikvelder (feb og mars, 2 praksisdager (mai og juni)

(modul 1)
5. Juni

Arrangement
hele dagen

Se egen plan

Verdens miljødag

ByBi blir med på ”verdens miljødag” og inviterer store og små til bienes verden fra
morgen til kveld, du blir med på det du ønsker. Vi inviterer til bigårdsbesøk hvor du
får låne gjeste-røkterdrakt og blir med inn i en bikube. Kontakt agnes@bybi.no

15. juni

Heldag

Bigårdsbesøk hos Olav
Ramse

Proff røkter i aktivitet

Olav Ramse er profesjonell birøkter og dronningavler, en av Norges største. 6
bigårder rundt Oslo. Testbigård for dronninger for Norges Birøkterlag. Her lærer vi
mye.

17. juni

18-21

Kunstnernes Hus

ByBi ABC-kurs

www.kunstnerneshus.no

Del 5

www2.naturogmiljo.mgv.no/studieplaner/katalog/?nr=1212 ByBi strukturerer
kursinnholdet litt annerledes enn du ser i linken, men alle temaene ser du her. Kafeen
på Kunstnernes hus er åpen

Kunstnernes hus

ByBi ABC-kurs

12.8

18-21

Del 6

Om honning og honningbehandling, høsting og slynging, og biutvikling på
ettersommeren

23. august

11-16

Akershus Festning

Verdens kuleste dag

Gratis aktivitetsdag på Akershus festning i Oslo. Alle barn, unge, foreldre, familie og
venner er hjertelig velkomne til Verdens kuleste dag. Sparebankstiftelsen inviterer.
ByBi har lykkehjul og tombola!

31. august

12-17

Abels Hage

Collets gjestebud

Hagefest for pollinatorene i Abels hage på Collets plass
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Miljøpartiet De Grønne på Nesodden presenterer:
* grønt marked * foredrag * konserter * utstillinger * workshops * kultur *
panelsamtaler * minikurs * informasjon * overraskelser * barneaktiviteter *
underholdning * ByBi er med!

31. august

12-17

Hellviktangen,
Nesodden

Grønn festival

1 sept

17

Stensparken bigård

ByBi ABC-kurs

1 sept

18:30

IKO bigård, Colletts
gate 43

Del 7

2-14 sept

--

I din bigård

Høsting av skattekasser og
innvintring

13.
september

15:30

Spikersuppa,
Mellomscenen (telt)

Festivaluniversitetet

ByBi presenterer aktuelle temaer rundt bier og birøkt under Oslo Bokfestival,.
http://www.oslobokfestival.no/program/
https://www.facebook.com/events/1478360669088540/

12-13 sept

heldags

Oslo sentrum

Matstreif

ByBi deltar på Matstreif – vi selger 24 ulike kvaliteter og smaker av honning fra
ByBis 8 ulike bigårder – de lekreste delikatesser. Boka Bier og Birøkt I by og bygd
kan du også kjøpe. Vi star på rådhusplassen mot Oslofjorden. Du vil også treffe bier
face to face i observasjonskasse og barn får smake ekte tavlehonning.
http://www.innovasjonnorge.no/matstreif/

13. sept

15:30

Spikersuppa

Festivaluniversitetet

ByBi presenterer urban birøkt under Oslo Bokfestival . På Victoria Teater holdes
Festivaluniversitetet med høy stemning og interessante foredrag av svært ulik art.
http://www.nffo.no/Nyheter/Festivaluniversitet-inviterer-til-kattemjau-matematiskeeksperimenter-og-en-reise-ut-i-kosmos.aspx

13 og 14
sept

11-13 begge
dager

Stensparken bigård

Oslo Åpne Hus

Årets store bysafari arrangert av arkitekter og byutviklere. Stensparken bigård
inviterer til visning
http://www.osloåpnehus.no/?portfolio=0354-bybi

21 sept

11-16

Kongsgården på
Bygdøy

ØKOUKA

21 september åpnes økouka, et av Oslos nå mest populære miljøtreff. >Denne
søndagen er åpningen av økouka og ByBi stiller med rykende vfersk Oslo-honning
fra alle våre bigårder – sortshonning, delikatesser med like mange smaker som
byblomstene tilbyr av nektar. www.okouka.no/

Hos Arild, leder av
Oslo og Omegn
birøkterlag, Sofienmyr

Sesongavslutning med
honningsmaking

25 sept

19

Familiesøndag

Høsting av honning, innvintring, bestemme bi-styrken – i praksis ute i bigård . Tre
tidspunkter er satt opp, samme info gis hver økt. Velg hvilket som passer for deg.

Årets ferske birøktere høster og innvintrer i egen bigård. Sjekk vannprosenten.
Om den er under 20% ringer du en av to slyngerom/røktere og lager avtale for
slynging: Svein Heggedal 930 66 323 (Årnes) eller Terje Reinertsen 911 77 518 /
922 31 629 (Gjerdrum). Ta med bøtte med lokk, stor nok til å romme honningen
din (heltavle ca 2 kg, halvtavle ca 1.2 kg).

ByBi slår seg sammen med det andre Oslo-birøkterlaget Oslo og Omegn birøkterlag.
Vi oppsummerer sesongen, utfordringer diskuteres, forteller litt skrøner., smaker
honning. Det blir en enkel servering (ca 50 kr pr pers). Sofiemyrveien 8 1412
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27 sept

14:30

Bysafari

ØKOUKA
Honning og bygdefest

16. oktober

Sofiemyr
Food Studio og ByBi samarbeider om å synliggjøre prosessen fra nektar til honning.
Avsluttes med stor låvefest på Bygdøy Kongsgård. Kl 16:00.
http://www.okouka.no/category/27-09-2014/

Slottet

Stortingsmiddagen

Både Kongen og stortingspresident Olemic Thommessen omtaler bier i talene sine.
Kongen forteller om dronningene Ella, Nemi og Nemi i Dronningparken.

21. oktober

12:45

Stensparken bigård

Fokus på urbant landbruk
– gjevt besøk

Landbruksminister Sylvia Listhaug besøker Stensparken bigård. Tilstede er også
landbruksdirektør hos fylkesmannen Morten Ingvaldsen, landbrukssjef i Oslo Knut
Samseth mf. Fokus på urbant lndbruk og ByBis bidrag til Norsk birøkt og honning.
Bydelen deltar, Bolteløkkas barnehage planter løk og tapper honning, Agnes og
Vibeke, Kacia (insektshotell) og RRJ: bieskole. Anne Sofie lager suppe med tilbehør
basert på honning. Selvtapp av honning.

25. okt

18:00

Fritt ord,
Uranienborgveien 2

Norsk sakprosafestival

Festivalen varer fra 12:00 og ut dagen. Den avsluttes med lynintervjuer av forfattere
som er ute med bok i høst. ByBis Ragna R Jørgensen deltar med ”Bier og birøkt i by
og bygd”.
http://norsksakprosafestival.no/
http://norsksakprosafestival.no/program-oslo/
http://norsksakprosafestival.no/fest-og-lynintervjuer/

2. nov

11-15

I bigårdene Strand,
IKO og Stensparken

ByBi ABC-kurs

Varroa medisinering

Del 8

2. nov

13-15

Stensparken bigård

Bie- og honningtreff

Folk interessert i ABC-kurset 2015 inviteres til informasjon, spørsmål og svar.
Oslohonning og bieboka til salgs.

18. nov

14-16

Stensparken bigård

Drivdal – på barikaden for
biene

Nils Jacob Drivdal er økologisk næringsrøkter med dyp forståelse for naturen og dens
prosesser. Etter en forelesning med Drivdal tidligere i år satt jeg igjen svimmel og
lykkelig og med stor iver på å forstå mer. Han er en allviter, en ekte filosof med beina
godt plantet på jorden. Han er avsporingens mester så temaer er skummelt å fastsette.
Men antydningsvis vil han snakke om Økologisk birøkt med bred pensel, bienes
historikk (inkl genetikk, biologisk mangfold og avl, om brunbia og de andre) og
røkterens historikk (inkl mattilsynet og politikk). Kun få plasser – påmelding
ragna@bybi.no

Kr 100,-

Økologisk birøkt – med
bred pensel

21-23 nov

heldags

Lillestrøm varemesse

Alternativmessen

http://www.alternativmesse.no/lillestrom/?epslanguage=en

1. des

18:00

Stensparken bigård

The Honey Bank

ByBi møter den Franske ambassade og den franske kunstneren Olivier Darnie for å
innlede et samarbeid i 2015.
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ByBi på stand for biene

http://www.psfk.com/2014/08/honey-bank-installation-bee-population.html
How? By creating an art installation known as The Honey Bank, designed to educate
people on what they can do to help save these creatures.
Using the tag line “Time is honey,” The Honey Bank allows people to create a bee
savings account, where they put actual money. Their return is not in cash, but in
honey, the bee’s natural product. This way, people directly invest in the feature of
this highly important species and get back something sweet for their good dead. The
campaign is open to anyone who wants to participate but they do have to attend the
installation physically.”
http://www.stroom.nl/nl/kor/project.php?pr_id=2103212
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