
bier, blomster og folk i samspill



2013 – ByBi i sin spede 
begynnelse 

Hva motiverte disse nye 
Oslorøkterene? 

Foto: Ragna Ribe Jørgensen / ByBi



Ca. 2007: Arbeiderbiene forsvinner fra tusenvis av bikuber, uten 
åpenbar forklaring 

Skjermdump: Kurzgesagt



Sammensatte
årsaker



Foto: Thor Due / Natur og Ungdom



Villbier, sommerfugler, humler, gullbasser… 

Foto: Hallvard Elven/ ArtsdatabankenFoto: Liam O’Brien



Honningbier som ambassadører

Foto: Ragna Ribe Jørgensen / ByBi



Pollinatorkrisen

• Pollinerende insekter er ofte den 
mest utsatte artsgruppen

• Hoveddrivere gjør insektene mer
sårbare for andre faktorer
• For eksempel blir klimaendringer

farligere på grunn av tap av habitat



Hva trenger urbane insekter?

Honningbier og ville pollinerende insekter trenger mye av de samme tingene: Mat, losji, og trygge omgivelser

…MEN de har ulike forutsetninger!

Skjermdump: 
Pollinatorpassasjen



Honningbier

• Generalister→mye mat

• Store samfunn→ sikkerhetsnett

• Birøkter som helseforsikring

• Garantert bolig

• Kun i Sør-Norge fra istiden (?)

• Synlig, karismatisk og velkjent
symbol fra oldtiden og frem til
moderne tid

Villbier og andre ville pollinatorer

• Gjerne spesialister

• Gjerne aleneforsørgere

• Ofte kresne boligkjøpere

• Overlever bedre i kalde klima

• Beskjedne

Foto: Sam Droege / USGS Bee Inventory



Pollinatorkrisen

• Pollinerende insekter er ofte den 
mest utsatte artsgruppen

• Hoveddrivere gjør insektene mer
sårbare for andre faktorer
• For eksempel blir klimaendringer

farligere på grunn av tap av habitat

• Hva med honningbiene?



For mye av det gode? 

Gir mer honningbier større sykdomspress på ville bier? 

Endrer honningbier plantesamensetningen i et område? 

Utkonkurrerer honningbier andre insekter når de skal finne mat og bolig?



Trending! 

(Herbertsson et al., 2016)(Herbertsson et al., 2016)



Forskning om: Sykdomspress

• Sosiale insekter har høyere smittepress enn solitære insekter

• Honnigbier og ville bier (inkludert humler) deler flere parasitter og sykdommer(Fürst et 
al., 2014, Murray et al., 2018)

• Bikubetetthet henger sammen med sykdomsforekomst i ville bier (Alger et al., 2019)

• Transport av bier sprer smitte til nye steder

• Patogenene finnes i felt (Alger et al., 2019), og feks. Nosema smitter via blomster til
andre arter (Purkiss & Lach, 2019)

• Hvordan påvirkes bestandens generelle helse? Hva med solitærbiene?



Forskning om: Konkurranse

• Konkurranse om mat og reirplasser

• Sterkere mellom honningbier og andre bier

• Påvirkes sterkt av landskapssammensetning (fragmentasjon og monokulturer) og tetthet
(Herbertsson et al., 2016) 
• Sterkest effekt på 800m og nærmere bikuber (Dietz, 2018) 
• Målbar i humlesamfunn i ensidige landskap

• Noen arter tåler en liten kostforandring bedre enn andre→ sårbarhet

• Kan spredte ressurser minske konkurranse? (Stange et al., 2017)



Andre utfordringer

• Honningbier er ofte hovedfokus for klarering av nye sprøytemidler

• Solitære, sårbare insekter er mye vanskeligere å følge med på og forske på

• Honningbier får lett mediafokus



Hva slags kunnskap mangler vi? 

• Mangelfulle studier – mange korrelasjoner, men få eksperiment
• Hvilke årsaker er sterkest? 

• Få studier gjort i Skandinavia

• Andre biesykdommer som kan smitte mellom arter? 

• Har noen av de nevnte problemstillingene langtidsvirkende effekter på ville bestander, 
eller er de begrenset til individene? 



Hva gjøres? 



Birøkt i Oslo i dag

• Bikuber i Oslo i dag: ca 300 Bikuber i Oslo i 1960: ca 1500
• Men bikubetetthet pr grøntareal er vanskeligere å si noe om 

• 243 medlemmer i Oslo, ca 40% har bier



Kubetetthet vs. vegetasjonsdekke

Stange, 2020



Foto: Bård Bredesen, BYM



Skjermdump: BYM



Hva må samfunnsaktører gjøre? 

1. Konstruktiv dialog! 

2. Bedre kår for alle pollinerende insekter

3. Vite om og følge opp sårbarhetssoner

4. Florapatriotisme



Hva må samfunnsaktører gjøre? 

1. Konstruktiv dialog! 

2. Bedre kår for alle pollinerende insekter

3. Vite om og følge opp sårbarhetssoner

4. Florapatriotisme



Vær Oslopatriot! 

• 1180 + arter er rødlistet i Oslo, Norges mest
artsrike kommune! 

• Åpen kalkmark→ unik i Norsk sammenheng

• Rundt 2/3 av Norges humlearter finnes i
Osloområdet

→Vi har et spesielt ansvar for å ta vare på
biomangfoldet

Foto: Ivar Leidus, Ragna Bruland , Marte
Jørgensen



MUSEUMSUTSTIKKEREN

Illustrasjon: J & L GIBBONS LLP 



Hva bør birøkterne gjøre?

• Fortsette den gode jobben! (kompetanse, 
nøysomhet)

• Friske bier som ikke svermer

• Varroa forsterker effekten og smitten av virus

• Følge sårbarhetssone-anvisninger

• Nødvendig å begrense mengden bikuber på ett
sted? 

• Begrense forflytning

→ Hva med vandrerøkt i EU?

Foto: Matthew Bryce



Hva skal vi med birøkteren? 



In order to limit the impact of managed bees, public land managers should consider site-specific attributes such as the species of managed 
bee and whether it is native to the region, the proposed densities of managed bees, relative resource availability (i.e. landscape diversity), 
whether managed bee colonies have been evaluated for pathogens and parasites, and whether there are declining wild bee species of 
conservation concern in the region before allowing managed bees on public lands. 

Commercial bee producers, including rearing centers, can furthermore limit the impact of managed bees by frequent screening for and 
treatment of pathogens. Industry guidelines that regulate the movement of managed bees across large regions will reduce the potential 
for pathogen introduction and spread. Finally, growers that use managed bees in greenhouse contexts could limit negative effects by 
ensuring that managed bees cannot escape to the wild, and growers that use managed bees in field settings may be able to reduce their 
impact by placing colonies in the center of agricultural fields or at maximum distances from natural habitats.

(Malliger et al, 2017)
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