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ByBi er Oslos urbane birøkterlag og
miljøorganisasjon, organisert som
lokalt birøkterlag under Norges
Birøkterlag. Organisasjonen ble
etablert i 2012, og har siden
oppstart vært avhengig av mye
frivillig innsats. I 2020 hadde ByBi
for første gang en heltidsansatt
gjennom hele året som daglig leder,
og ellers flere engasjerte i
prosjektstillinger. Gjennom
kunnskapsformidling, prosjekter,
kurs, honningsalg og aktiviteter, har
ByBi engasjert Oslosbeboere,
politikere, byutviklere, bybønder,
akademikere og næringsliv. 

2020 har vært et
annerledes år for mange,
ByBi inkludert. Vi har måtte
gjøre store tilpasninger for
å kunne gjennomføre vårt
grunnkurs, men med
digitalisering og små
grupper har vi
gjennomført. Vi har satt
opp og gjennomført en del
andre kurs også, men noen
ble avlyst og utsatt til 2021. 

. 

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 og nasjonal pollinatorstrategi
ivaretas. 



Ved hjelp av styret har ByBi også endret strategi i løpet av året,
da den oppsøkende virksomheten knyttet til ByBi BISTÅR ble
vanskelig å gjennomføre pga covid. I mai ble det besluttet å
satse mer på ByBi bedriftspartnerprogrammet.  I oktober 2020
kom Claire McAree inn i ByBi som frivillig og med dette som
hovedoppgave. 

Styre og tillitsvalgte i 2020

Styreleder: Monica Flo
Styremedlem: Marie Skjelbred
Styremedlem: Torill Syversen
Styremedlem: Gordon Ryan
Styremedlem: Trygve Reksten
Styremedlem: Per Håkon Stenberg
Styremedlem: Daniela Fuchs

Administrasjonen

Daglig leder: Ane Johnsen, 100% stilling
Faglig leder: Ragna Ribe Jørgensen, fakturering etter avtale. 

Styremøter

Det er avholdt seks ordinære styremøter i perioden 15.01- 11.11.
Noen av møtene ble holdt digitalt pga Covid. 
På styremøtene har administrasjonen deltatt, samt styrerressurs
Svein Heggedal og lokallagsleder Victoria Stemland.



Ressurspersoner

Kurslærer: Svein Heggedal
Lokallagsleder: Victoria Stemland
Birøkter og kursholder: Tora Fougner-Økland
Birøktere for ByBi: Nina Gudmestad og Håkon Berg Sundet
Smaks og kvalitetssjef: Anastasiya Dykyy
Merkevarebygger: Synne Hemsen
Honningsommelier: Veslemøy Hvidsten
Regnskap: Birgit Solbrækken, Abakus regnskap
Revisor: Even Frøen
Valgkomite: Ragna Ribe Jørgensen og Ane Johnsen

ByBi røkterCREW 

Ragna Ribe Jørgensen, Svein Heggedal, Tora Fougner
Økland, Nina Gudmestad, Håkon Berg Sundet, Sverre
Andenæs, Nanna Melland, Victoria Stemland, Ane Johnsen

Utsendinger til Norges Birøkterlags årsmøte 
AVLYST pga covid
Ragna Ribe Jørgensen, Even Frøen, Nils Peter Borgesen og
Daniela Fuchs
 
Utsendinger til fylkeslaget årsmøte 
AVLYST pga covid
Hele styret, samt Even Frøen og Carl Dons (vara)

Premiere "Bienes historie" på Det Norske Teatret



AKTIVITET I BYBI
Kurs i egen regi

Grunnkurs
Det var 100 deltakere på årets grunnkurs. 
Kursledere: Ragna Ribe Jørgensen og Svein Heggedal. Ane Johnsen har
vært koordinator og kontaktperson. Tora Fougner-Økland har ledet en
av de praktiske gruppene med bigårdsbesøk. 

Smakslab
Avholdt 2 stk og utsatt 2 stk pga Covid
Kursholdere: Ragna Ribe Jørgensen og Anastasiya Dyvkk
 
Lag dine egne bivoksark
Avholdt 2 stk og utsatt 3 stk pga covid
Kursholder: Ane Johnsen
 
Kosmetikk fra bikuben
Utsatt pga covid
Kursholder: Ane Johnsen
 
BeeBasic
Avholdt 5 stk
Kursholder: Tora Fougner-Økland
 
Alt om sverming
Avholdt 1 kurs
Kursleder Ragna og Victoria Stemland



FAGKVELDER MED EKSTERNE KURSHOLDERE
ByBi arranger flere foredrag og fagkvelder i løpet av året - for
birøktere og andre med interesse for birøkt, blomster og urbant
landbruk.

Nye regler, åpner for utenlandske birøktere. Status villbier vs
honningbier
Kursholdere: Camilla Larsen og 
Tora Fougner-Økland. 

Honning fra blomst til bord
Kursholder: Morten Bull

Varroaresistente bier
Kursholder: Terje Reinertsen 
og Melissa Oddie

Naturlig/biodynamisk birøkt
Kursholder: Eric Brinkhof UTSATT pga covid til 2021



BIRØKT

ByBis røkterCREW har denne sesongen røktet ved ByBis bigårder
hos Gartneriet Bygdø Kongsgård, Dronningparken, Kongsgården
og Oscarshall. ByBi har også hatt to bikuber på taket av Det
Norske Teatret i forbindelse med deres storsatsning på
oppsettingen «Bienes historie» av Maja Lunde. 

ByBi har også hatt en fadderordning med PWC og Storebrand
hvor de har fått jevnlig oppfølgning gjennom sesongen med
veilidning fra ByBi røkter crew. Årets fadderlærere har vært Tora
Fougner-Økland og Håkon Berg Sundet.

Honningen ble slynget på låven, og tappet hos Svein Heggedal på
Årnes. ByBi har ikke hatt nok honning selv, og kjøpt inn fra ByBi
medlemmer Sverre fra Maridalen og Torill fra Nordstrand.
Mengde produsert selv er ca 840 kg, samt innkjøpt ca 160 kg
resulterer i ca 1 tonn Oslo honning.

ByBi fikk i 2020 ny design på sine etiketter, som nå også
inkluderer sommelierbeskrivelsen på de ulike honningene. 

Foto: Studio Dreyer/Hensley



ByBi BEDRIFTSPARTNER

ByBi har i 2020 vært i kontakt med flere firmaer og
organisasjoner som kan være interessert i å bidra gjennom vårt
bedriftspartnerprogram. Målet har vært å engasjere flere
bedrifter til å ha økt fokus på biologisk mangfold og spre
informasjon om forståelsen for insektenes betydning. Hvordan
kan vi sammen arbeide for en sunn, klimavennlig og ren by med
et rikt biologisk mangfold? Arbeidet er et dirkete bidrag til å nå
FNs bærekraftsmål, og arbeider med nasjonal
pollinatorstrategi. 

Samarbeidet finnes i tre ulike nivåer, GULL, SØLV og BRONSE. 

ByBi har inngått en SØLV avtale med Nordr Eiendom og
gjennomføre både bigårdsbesøk og honningsmaking som en del
av avtalen. De vil motta nyhetsbrev gjennom hele året og motta
råd for en mer pollinatorvennlig beplantning. 



NETTBUTIKK
I mai 2020 ble ByBis nettbutikk lansert og gir en ny
plattform å selge våre produkter som bøker, kurs og
honning på. 

HONNINGSALG 
ByBi selger honning via forhandlere i Oslo, hoteller, direkte
salg, markeder, nettbutikk og REKO ringer. Salget på honning
her redusert i 2020 pga hotellene som er helt/delvis stengt.
Økt satsning på direktesalg til jul, nettbutikk og REKO. 

BYBI RØKTERGUIDE
Årets vinterarbeid har vært å ferdigstille en røkterguide for
nybegynnere med bilder og tekst. Guiden er laget i et praktisk
A5 format som passer perfekt i lommen på birøkterdrakten din.
ByBi hadde mange bidragsytere fra sitt RøkterCREW. 



NM i HONNING

Dommerpanelet

HonningHub v ByBi arrangerte i 2020 NM i honning, i

samarbeid med Norges birøkterlag, Vossamøtet og

Fana Sparebank. 

Prosjketgruppen besto av: 

Vi vil forsterke norske birøkteres stolthet over honningen sin, motivere til

innovasjon og å synliggjøre/presentere deltakere på HonningHub.no.

Vi vil at NM i Honning skal bidra til nytenkning blant birøktere for å øke

mangfold av ulike norske honninger; særlig har Norge behov for norsk

flytende honning og flere norske sortshonninger.

NM opplevde en overveldende interesse og hadde totalt 207 honninger

påmeldt, av disse var 127 flerblomstret og 80 sortshonninger.

 

Deltagerene hadde tilbud om å få sensoriskanalyse v Anastasia Dykyy og

pollenanalyse ved Helge Høeg. 

Annonseringen av vinnere skulle skje på Vossamøtet med pga covid- ble dette

avlyst og digitalisert i steden. 

Alle deltagere har fått opprettet en egen profil på  honninghub.no og vil stå der

i et år. Der kan dere lese mer om den enkelte birøkter, lokasjon, smak på

honningen og hvodan dere kan komme i kontakt med birøkteren. 



INNVILGET SØKNADER
ByBi fikk i 2020 innvilget to søknader fra Oslo kommune, for vintertap av

bifolk i Dronningparken og midler for å kjøpe ny Cargo-sykkel til utlevering

av honning.

 

VIDERE DRIFT

Det arbeidet kontinuerlig med å få på plass en sikker og bærekraftig drift,

slik at ByBi kan holde aktivitetsnivået oppe. Grunnkurset vårt er en viktig

del av inntektsgrunnlaget vårt, samt øvrig kursvirksomhet. Med et ustabilt

år bak oss, gjør det at ByBi igjen ser på hvordan vi kan bli mer obuste i

årene som kommer. En viktig del av dette vil være å få med seg flere

bedriftspartnere og dette vil være den store satsningen i årene som

kommer. ByBi ønsker også å være synlig i bybildet gjennom

deltagelse/arrangere seminarer, workshops og kurs om grønn og

blomstrende byutvikling. 

Det arbeides med et konsept knyttet til bosted for ville pollinatorer som

også vil prioriteres i året som kommer. 

Fra 2021 ansattes Ragna i 50 % stilling, og Ane fortsetter i 100 %. 


