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Forord 
 
AgriAnalyse har, på oppdrag fra Norges Birøkterlag og Honningcentralen, gjennomført en 
spørreundersøkelse blant norske birøktere. Spørreundersøkelsen gikk ut til alle medlemmene i 
Norges Birøkterlag og målet var å få en bedre forståelse for hva birøkterne tenker om sin 
birøkt og om deres planer for framtida. Denne rapporten viser resultatene fra denne 
spørreundersøkelsen sammen med en beskrivelse av utvikling og status blant birøktere og 
antall bifolk i Norge, og utviklingen av norsk honningproduksjon.  

 
Vi takker Norges Birøkterlag og Honningcentralen for et interessant oppdrag, og for gode 
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Sammendrag 

Etter flere år med nedgang i antall birøktere og underskudd av norsk honning på markedet har 
pilene de siste årene pekt oppover for både antall birøktere og for honningproduksjon. Det har 
i befolkningen generelt vært en merkbart økende interesse for birøkt og for bienes rolle som 
pollinator, sammen med økt salg av honning. De siste 5 årene har antall medlemmer i Norges 
Birøkterlag gått opp fra 2 900 til 4 100 medlemmer. Etter nedgang i flere år har antall bifolk 
økt hvert år siden 2013. Fra bekymring om nedgang og «forgubbing» blant birøkterne har 
trenden snudd, og bikuber dukker opp på stadig nye steder. 
 For å få vite litt om hva birøkterne tenker om sin birøkt og om deres planer for framtida har 
AgriAnalyse på oppdrag fra Norges Birøkterlag og Honningcentralen gjennomført en 
spørreundersøkelse blant norske birøktere. Spørreundersøkelsen gikk ut til alle medlemmene i 
Norges Birøkterlag, og om lag 29 prosent svarte. Svarene i denne spørreundersøkelsen viser 
at birøkterne ser positivt på framtida, og mange har store planer om å utvide sin egen 
produksjon. Alle fylker var representert blant respondentene, men det var få respondenter fra 
de tre nordligste fylkene. 

En stor andel av respondentene har startet med birøkt de siste årene. Det er en større andel 
helt nye birøktere blant respondentene enn det er i medlemsmassen til Norges Birøkterlag. 
Dette kan ha påvirket resultatene.  

Birøkterne i spørreundersøkelsen oppgir mange grunner for å drive med birøkt. For veldig 
mange er det en givende hobby, for andre er det hovedinntekten, mens andre igjen bruker 
biene aktivt til pollinering i egen planteproduksjon, blant annet i frukt og bær. Birøkterne er 
spredt i alder, geografi, erfaring og interesse, men for nesten 9 av 10 er interesse for bier en av 
de viktigste grunnene til at de driver med birøkt, og over halvparten oppgir at interesse er den 
aller viktigste årsaken til at de driver med birøkt. I tillegg er det 56 prosent som oppgir at det å 
bidra til biologisk mangfold er én av de viktigste grunnene.  

Halvparten i undersøkelsen oppgir at mangel på tid er den største utfordringen de har med 
sin birøkt, mens 27 prosent oppgir manglende birøkterkompetanse. Mangel på tid oppgis i 
størst grad hos de som har holdt på lengst. Det er særlig blant de som startet de siste fem årene 
(2015–2019), at manglende birøkterkompetanse er en utfordring; over halvparten oppgir dette 
som en av de største utfordringene. Det var 23 prosent som svarte at dårlig lønnsomhet er en 
av de største utfordringene, og det var 12 prosent som oppga dette som den aller største 
utfordringen.  

Det er til sammen 2 av 3 som oppgir at de er helt enig eller enig i at de har god nok 
kunnskap generelt til å drive med birøkt, men det er likevel mange som ønsker økt kunnskap 
om birøkt (80 prosent). Selv om de føler de har god kunnskap, ønsker de økt kompetanse, og 
de tar gjerne flere kurs for å bygge på denne kompetansen. 
Birøkt er både hobby og næring, og de som driver smått med et par bifolk, lager samme vare 
som de som har flere hundre bifolk og som ikke har annen inntekt ved siden av. For 42 
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prosent av respondentene er ekstra inntekt en av grunnene til at de holder på, men bare 2 
prosent oppgir at det er hovedinntekten.  

Honningproduksjon har historisk vært preget av store svingninger. Både antall birøktere, 
bifolk og produksjon av honning har gått opp og ned. Noe av variasjonene fra år til år kan 
skyldes vær, sykdom osv., noe skyldes priser på honning, og noe skyldes trender i samfunnet. 
De siste årene har prisene gått opp dramatisk som en følge av underskudd på norsk honning.  

Salget av norsk honning gjennom Honningcentralen og direkte salg har økt siden 2013. 
Prisutviklingen har vært positiv lenge, men prisene på direkte salg har økt raskere enn prisen 
birøkterne får fra Honningcentralen. Over 70 prosent av birøkterne i undersøkelsen selger alt 
eller noe av honningen sin direkte til forbruker gjennom eget utsalg eller REKO-ring. Men 
størst andel av honningen i volum blir solgt gjennom Honningcentralen, 57 prosent.  

 Respondentene oppgir tilsammen store planer for å utvide birøkten sin de neste årene. 
Både blant de små hobby-birøkterne og de større er det planer om å utvide antall bifolk. Men 
det er blant de aller nyeste det er størst andeler som planlegger å øke.  

 Basert på svarene i spørreundersøkelsen og så lenge honningprisene holder seg på samme 
nivå som i dag, er det grunn til å tro at produksjonen vil opprettholdes og antagelig også øke 
de neste årene. At alle vil øke så mye som de oppgir i undersøkelsen, virker likevel lite 
realistisk. 

Vi har sett på forskjellige scenarioer for utvikling de neste fem årene, både med bakgrunn i 
svarene fra spørreundersøkelsen og basert på utviklingen de siste årene. Tabellen under viser 
hvor mange tonn med honning som forventes produsert i 2024 dersom disse framskrivingene 
stemmer, og dersom man antar en gjennomsnittlig produksjon på 25 kg per bifolk. Vi har her 
forutsatt at prisene vil være de samme eller ikke gå ned dramatisk i perioden. Vi har startet 
med 50 000 bifolk i 2018. Dersom birøkterne i undersøkelsen utvider med så mange bifolk 
som de oppgir, får vi flere bifolk i 2024 enn det har vært registrert i Norge noen gang. Basert 
på historiske tall får vi de minste anslagene. Følger vi den gjennomsnittlige utviklingen fra 
2014 til 2018, får vi en årlig økning på rundt 4 prosent, mens dersom man antar at denne 
utviklingen vil flate litt ut, har vi også laget en framskriving på 2 prosent årlig økning.  
Dersom vi derimot bruker svarene fra spørreundersøkelsen og antar at alle birøktere totalt vil 
øke like mye som respondentene i undersøkelsen, får vi en årlig økning på 12,4 prosent og 
totalt over 100 000 bifolk i 2024. Da en slik økning virker lite realistisk, har vi også laget 
framskrivinger som er noe lavere, men fortsatt er økning på 7 og 9 prosent årlig betydelig 
høyere enn de siste års utvikling.  

 
Årlig endring i antall bifolk  2 % 4 % 7 % 9 % 12,4 % 
Antall bifolk i 2024 56 308 63 266 70 926 79 344 100 825 
Tonn honning produsert i 2024 
totalt 

1 408 1 582 1 773 1 984 2 521 

 
Honningbier er også en viktig pollinator både for en del kommersielle planter og for ville 
planter. Mens det i andre land har vært mer vanlig å leie ut bikuber for pollinering av 
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jordbruksplanter, jobbes det også i Norge for at man i større grad kan øke bruken av 
honningbier til aktiv pollinering i frukt- og bærdyrking.  

Verdien av pollineringsarbeidet biene gjør, regnes for å være mange ganger større enn den 
verdien av honningen som høstes. Tall brukt i jordbruksforhandlingene i 2018 indikerte at den 
årlige verdien av pollinering av frukt, bær, oljevekster og lignende for norsk landbruk er 
minimum 240 millioner kroner. Her er det et stort potensial for å øke denne verdien ved mer 
målrettet bruk i spesielt frukt- og bærdyrking.  
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1    Innledning 

Etter flere år med nedgang i antall birøktere og underskudd av norsk honning på markedet, 
har pilene de siste årene pekt oppover når det gjelder både antall birøktere og antall bifolk. 
Det har vært en økende interesse for birøkt og for bienes rolle som pollinatorer i befolkningen 
generelt, og økende salg av honning. De siste årene har antall medlemmer i Norges 
Birøkterlag gått opp fra 2 900 medlemmer i 2014 til 4 100 medlemmer i 2019 (en økning på 
41 prosent på 5 år).  

Produksjonen av honning har vært lavere enn etterspørselen her i landet, og man regner 
med at bare halvparten av honningen som blir solgt i Norge er produsert her. Siden store 
mengder av den norske honningen som selges er laget av småprodusenter som selger direkte, 
på lokale butikker og markeder, har vi ikke eksakte tall på dette. Men det vi ser, er at den 
negative utviklingen har snudd, og antall birøktere i Norge øker for hvert år.  

De fleste som starter, er hobbybirøktere1 og starter med få bifolk. Men det betyr ikke at 
ikke flere vil utvide produksjonen sin etter hvert og at også antallet næringsbirøktere vil øke. 
For å finne ut hva birøkterne tenker om sin produksjon og sine planer for produksjonen de 
neste årene, har vi sendt ut en spørreundersøkelse til alle medlemmene i Norges Birøkterlag. 
Tanken har vært å samle informasjon om hva man kan forvente seg av honningproduksjon 
framover, og om hvorvidt de som driver med birøkt, nå planlegger å fortsette omtrent som nå 
eller ikke.   

1.1 Bifolk og bikuber 

Begrepene bifolk og bikuber har vært brukt om hverandre. Men Norges Birøkterlag har 
forsøkt å endre dette til en mer presis bruk. Et bifolk er et bisamfunn, og bikuben er bienes 
bolig. Bikuber ble brukt i statistikk,  og også i jordbruksforhandlingene, fram til 2016. Fra 
2017 ble dette endret til produksjonstilskudd per bifolk. Man kan ha opptil 2 bifolk i én 
bikube2. I praksis er antallet bikuber med 2 bifolk såpass lavt at man kan bruke 1 til 1.   
 

 
1 Hobbybirøktere regnes som de som har færre enn 25 bifolk 
2 Dette er dels en driftsform (2-dronningdrift) som brukes av noen få birøktere, eller det kan være at birøktere når 
de lager nye bisamfunn, inviterer 2 bifolk i en bikube for så å dele dem opp og plassere dem i 2 forskjellige 
bikuber neste vår. 
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1.2 Om undersøkelsen 

Spørreundersøkelsen ble først sendt ut til 3 880 ordinære medlemmer, familiemedlemmer og 
æresmedlemmer med e-postadresse i Norges Birøkterlag3. Det ble purret én gang, og denne 
purringen gikk også ut til alle i medlemssystemet med e-postadresser, ca. 4 100. I tillegg ble 
det lagt ut en påminnelse på Facebook-siden til Norges Birøkterlag. Spørreundersøkelsen var 
elektronisk, og programmet Questback ble brukt.  

Undersøkelsen gikk fra 12. juni til 11.august i 2019, og vi fikk inn 1197 svar. Regner vi 
med alle som fikk den på e-post i andre runde, var det om lag 29 prosent som svarte.  

1.3 Om respondentene 

Til sammen er det 1197 respondenter som har oppgitt at de har tilsammen 19 204 bifolk. 
Figuren under viser fordelingen per fylke blant respondentene sammenlignet med 

fordelingen av medlemmer totalt i Norges Birøkterlag. Legger vi sammen medlemmene fra 
Oslo og Akershus, er det herfra vi finner klart flest både medlemmer og respondenter i 
undersøkelsen. De tre nordligste fylkene har få medlemmer, mens i Trøndelag finner vi 8 
prosent av både respondenter og medlemmer i Norges Birøkterlag. Figuren viser at 
fordelingen på fylke blant respondentene i stor grad samsvarer med fordelingen blant 
medlemmene i Birøkterlaget totalt.  

Figur 1.1 Respondenter som oppgir fylkeslag sammenlignet med medlemmer per fylke i 
Norges Birøkterlag. Kilde (Norges Birøkterlag, 2019)  

 
 

3 Det finnes ingen tall på hvor mange birøktere det er som ikke er medlem av Norges Birøkterlag. Norges 
Birøkterlag antar at de har en relativt høy organisasjonsprosent blant birøkterne, men har ikke tall på dette. 
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Figuren nedenfor viser hvilket fylke bifolkene til respondentene er plassert i og hvilket 
fylkeslag respondentene er medlem av.  

Figur 1.2 I hvilket fylke er bifolkene dine plassert? Dersom du har bier i flere fylker, 
oppgir du det fylket hvor du har flest bifolk den største delen av bisesongen. 
Hvilket fylkeslag er du medlem av? 

 
 

Selv om Oslo og Akershus har flest medlemmer og respondenter, er det ikke her vi finner 
flest bifolk. Blant respondentene oppgis det flest bifolk i Hedmark og i Aust-Agder. Blant 
respondentene er det i Oslo flere bifolk enn i Sogn og Fjordane og enn i de tre nordligste 
fylkene tilsammen.  

Det er flest bifolk i Hedmark, mens Aust-Agder har i gjennomsnitt flest bifolk per birøkter, 
med 33. 

Figur 1.2 I hvilket fylke er bifolkene dine plassert? Dersom du har bier i flere fylker, 
oppgir du det fylket hvor du har flest bifolk den største delen av bisesongen.* 
Hvor mange bifolk har du? 
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Det har den siste tiden vært en rask økende trend med mange nye birøktere i Norge, og blant 
respondentene kommer dette tydelig fram. Blant respondentene er det 76 prosent som oppgir 
at de startet med birøkt en gang mellom 2010 og 2019, og 62 prosent startet opp i løpet av de 
siste 5 årene, mens bare 10 prosent startet opp før 1990.  

Nye birøktere på kurs. Foto: Eli Åsen 

Blant de som har svart på undersøkelsen, ser vi at fra 2013 har trenden vært raskt økende, fra 
17 som startet i 2012 til 37 året etter. 160 av respondentene startet med birøkt fra januar til 
august i 2019. I 2018 var det 134 som startet opp. Dersom man sammenligner dette med 
medlemstallene hos Norges Birøkterlag og når medlemmene startet, er denne gruppen 
overrepresentert i undersøkelsen, det vil si at en større andel av de aller nyeste birøkterne har 
svart på undersøkelsen enn blant de som har holdt på lengre.  

Norges Birøkterlag har erfaring med at mange forsvinner det første eller andre året.4 

Figur 1.3 Hvilket år startet du med birøkt? (N=1107) 

4 Ifølge Norges Birøkterlag har de erfaring med at mange som starter med birøkt, slutter etter 1 til 2 år. De som 
kommer over dette første stadiet, vil ofte fortsette i mange år. De har ikke tall på dette. (Kilde: Epost 12.11.2019) 
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35 prosent av de som svarte, er kvinner, og gjennomsnittsalderen er 53 år. Blant 
respondentene utgjør de som er født før 1960, hele 32 prosent. Blant de som har startet i årene 
2015 til 2019, er gjennomsnittsalderen 49 år. 

I Norges Birøkterlag er om lag én av tre kvinner i dag, opp fra 30 prosent i 2016 og 32 
prosent i 2018. Blant respondentene som startet med birøkt i perioden 2015 til 2019, er 
andelen kvinner 42 prosent.  

Det er 8 prosent av respondentene som svarer at de driver med økologisk birøkt. 

1.4 Om representativitet 

Når det gjelder representativitet, er respondentene geografisk representative. Også når det 
gjelder andel kvinner, er respondentene sammenlignbare med medlemstallene.  

I neste kapittel vil vi se at at de som mottar tilskudd for å drive med birøkt, er 
overrepresentert i undersøkelsen. Sammenligner vi antall medlemmer i Norges Birøkterlag 
med antall foretak som mottar produksjonsstøtte, var det 20 prosent som mottok tilskudd i 
2018, mens det er 26 prosent av respondentene som oppgir at de mottar tilskudd for å drive 
med birøkt. 

Ifølge Norges Birøkterlag er det en utfordring at det er så mange av respondentene som har 
startet de siste årene (spesielt de to siste årene), og dette vil påvirke svarene. En stor andel av 
respondentene har startet de siste 5 årene. Blant medlemsmassen til Norges Birøkterlag er det 
mange som har startet opp de siste årene, men andelen med helt nye birøktere er noe lavere 
enn blant respondentene i undersøkelsen. Norges Birøkterlag har ikke tall på når 
medlemmene startet og hvor stor andel av medlemsmassen som har startet de siste 5 årene. 

De som er helt nye, har kanskje ikke etablert seg med antall bifolk eller funnet salgskanaler 
som fungerer optimalt, og mange mangler noe kompetanse og ønsker kurs. Dette påvirker 
resultatene i varierende grad. Om noen år vil dette kanskje stabilisere seg noe mer. Men 
Norges Birøkterlag har erfaring med at blant de som starter opp med bier, er det mange som 
slutter det første eller andre året. Tallene indikerer ikke at toppen er nådd eller at det har flatet 
ut.  



 

Norsk honningsektor – utvikling og framtidsplaner blant norske birøktere 9 

2    Birøkt i Norge  

Etter en periode over mange år der flere har sluttet med birøkt enn startet opp, var det snakk 
om en «forgubbing» blant birøkterne i Norge, og det var bekymring over en fallende 
rekruttering av nye birøktere. Men de siste årene har trenden snudd. Som nevnt i forrige 
kapittel, har interessen for bier og birøkt økt, og mange nye birøktere har kommet til. Det har 
vært mye fokus på pollinatorer generelt og på bienes levevilkår, og informasjonskampanjer og 
artikler i media har ført til at de som ikke har bier eller som planlegger å starte med birøkt, har 
fått økt kunnskap om pollinatorvennlige blomster og om hvordan man kan bedre levekårene 
for både bier og andre pollinatorer. Dette har ført til at mange har valgt å starte opp med bier. 
Nye måter å få solgt det man produserer på, som REKO-ringer, og ny interesse for bruk av 
honning på nye områder gjør det også mer attraktivt å drive med birøkt som hobby. Det 
skrives blogger, bøker og artikler i media til inspirasjon for bruk av honning og fordelene ved 
å bruke honning. 

Nye birøktere starter vanligvis med få bifolk5. Birøkterlaget anbefaler gjerne at 
nybegynnere ikke starter med flere enn to til seks bikuber, og at man heller øker antall kuber 
etter hvert som man får mer erfaring. Også for de som ønsker å begynne som 
næringsbirøktere, er det anbefalt å begynne med få kuber for så å doble antallet fra år til år.  

De aller fleste birøktere er hobbybirøktere og har færre enn 25 bifolk. 924 respondenter 
oppgir at de har mellom 1 og 24 bifolk. Det vil si at 77 prosent av respondentene regnes som 
hobbybirøktere. Gjennomsnittlig antall bifolk per birøkter er lavere hos nye birøktere enn hos 
de som har holdt på en stund. Man regner rundt 250 bifolk som et årsverk6. Det er 202 
respondenter som oppgir at de har 25 eller flere bifolk, dette utgjør 17 prosent av de som har 
svart, og 6 respondenter svarer at de har 250 eller flere bifolk. Det er til sammen 20 
respondenter som oppgir at de har 0 bifolk, og 48 oppgir ikke antallet. Blant de som oppgir 0 
bifolk, er det 3 som har startet i 2019. 15 av de 20 med 0 bifolk oppgir at de planlegger å 
utvide med mellom 2 og 20 bifolk, og én av dem oppgir at han/hun planlegger å avvikle 
birøkten sin. Tre av respondentenes svar ble tatt ut da de oppga å ha 8 000, 20 000 og 70 000 
bifolk. Det finnes ingen med så mange bifolk i Norge i dag.  

 
5 Begrepet bikube er bienes bolig, det vil si bunnbrett, kasser og tak, mens bifolk er selve bisamfunnet. 
Definisjonen på et bifolk er: «Overvintringsdyktig bifolk (dronning med bier), inntil to bifolk per bikube». 
6 Dette gjelder kun for arbeidet med bifolkene. Driver man med privat salg og markedsføring i tillegg, vil 250 
bifolk utgjøre mer enn et årsverk. (Kommentar på epost fra Norges Birøkterlag) 
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2.1 Hvorfor birøkt?    

Birøkt er både en hobby og en næring. Blant birøkterne i spørreundersøkelsen oppgis mange 
forskjellige grunner for å drive med dette. For veldig mange er det en givende hobby, for 
andre er det hovedinntekten, mens andre igjen bruker det til pollinering i sin 
planteproduksjon, blant annet i frukt og bær. Birøkterne er spredt i alder, geografi, erfaring og 
interesse, men for nesten 9 av 10 er interesse for bier en av de viktigste grunnene til at de 
driver med birøkt, og over halvparten oppgir at interesse er den aller viktigste grunnen til at 
de driver med birøkt. Å bidra til biologisk mangfold oppgis av 56 prosent som én av flere 
grunner, og 42 prosent oppga ekstra inntekt som en av de viktigste grunnene for å drive med 
birøkt. Det er 17 prosent som oppgir at de bruker biene til pollinering av egen frukt og/eller 
bærproduksjon, og 4 prosent som oppgir at dette (pollinering av egen produksjon) er den aller 
viktigste grunnen til å drive med birøkt.  
 Blant de som sier Annet, kommer mangfoldet enda bedre fram. Noen beskriver birøkten 
som en interessant hobby, noen bruker den som en form for meditasjon eller som avslapping, 
noen sier at de bruker biproduktene7, og andre skriver at det er en naturlig del av gårdsdriften 
eller at de ønsker å bruke eiendommen.8  

Figur 2.1 Hva er de viktigste grunnene til at du driver med birøkt? (flere svar mulig) 
(N=1194). Hva er den aller viktigste grunnen til at du driver med birøkt? (svar 
kun ett alternativ) (N=1188)      

 

 
7 Biprodukter er blant annet bivoks, bipollen og propolis. 
8 Selv om det har blitt vanligere å leie ut bifolk, er det ingen som har nevnt dette som en av grunnene til å drive 
med birøkt.  

5%

2%

4%

16%

18%

55%

10%

2%

17%

42%

56%

89%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Annet

Det er hovedinntekten min

Bruker biene til pollinering til min frukt/bær produksjon

Ekstra inntekt

Ønsker å bidra til biologisk mangfold

Interesse for bier

Hva er de viktigste grunnene til at du driver med birøkt?

Hva er den aller viktigste grunnen til at du driver med birøkt?



 

Norsk honningsektor – utvikling og framtidsplaner blant norske birøktere 11 

2.1.1 Tilskudd og støtteordninger 
 
 
 
 
 
 

I 2009 fikk Norges Birøkterlag og Honningcentralen gjennomslag for å innføre 
produksjonstilskudd til birøkt. Dette skulle gjelde de som har 25 kuber eller mer, og med et 
øvre produksjonstak på 250 kuber per birøkter. Tilskuddene til birøkt har siden da blitt 
forhandlet gjennom de årlige jordbruksforhandlingene. Norges Birøkterlag samarbeider med 
Honningcentralen i næringspolitisk arbeid, og fremmer felles krav i forkant av 
jordbruksforhandlingene. Kravene fremmes i møter med Norges Bondelag og Norsk Bonde- 
og Småbrukarlag, som tar dem videre til forhandlingene med staten.  

Birøktere får tilskudd for husdyr, og i 2018 var satsen oppe i 473 kroner per bifolk og ble 
økt videre til 550 per bifolk i 2019, og for 2020 ligger den på 600 kroner.  

Det er 26 prosent av respondentene som oppgir at de mottar tilskudd for å drive med 
birøkt. Blant de som har 5 kuber eller færre, er det 9 prosent. Det store skillet går mellom de 
som har færre eller flere enn 25 bifolk9. De med flere bifolk har større andel som mottar 
tilskudd, og blant de med flere enn 100 bifolk mottar alle tilskudd10.  

Sammenligner vi antall medlemmer i Norges Birøkterlag med antall foretak som mottar 
produksjonsstøtte, var det 20 prosent (829 foretak av 4202 medlemmer) i 2018. Denne 
andelen har ligget mellom 18 og 21 prosent i perioden 2009 til 2018. Det vil si at de som 
mottar tilskudd for å drive med birøkt, er overrepresentert i undersøkelsen. 

Tabell 2.1  Mottar du tilskudd for å drive med birøkt?* Hvor mange bifolk har du? N=1183 

Antall bikuber 0–5 6–10 11–24 25–50 51–100 101– 
Andel som 
mottar tilskudd 
for birøkt 

9 % 16 % 24 % 76 % 95 % 100 % 

 

 
9 De som har færre enn 25 bifolk, kan søke om tilskudd per bifolk dersom de har produksjonstilskudd på annet 
grunnlag.  
10 Når ikke alle som har flere enn 25 bifolk mottar tilskudd, vil det si at ikke alle som kan søke om tilskudd, har 
søkt om dette. 

Foretak med bier som er registrert i Enhetsregisteret innen søknadsfristen, kan få 
produksjonstilskudd. Nedre grense er 25 bifolk. Det er krav om minst 25 bifolk for å 
være berettiget til tilskudd. Det gjelder ikke jordbruksforetak som mottar 
produksjonstilskudd på annet grunnlag. (Regjeringen, 2019) 
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Vi har spurt om hvor enige respondentene er i forskjellige påstander om tilskudd, og selv om 
vi har spurt alle, har vi kun tatt med svarene fra de som mottar tilskudd. Blant de som ikke 
mottar tilskudd, var det store andeler som svarte vet ikke/ønsker ikke svare.   

På spørsmålet om påstanden tilskuddene for å drive birøkt er gode svarer en stor andel at 
de er fornøyde med tilskuddene. Det er hele 43 prosent som svarer at de er enig i at 
tilskuddene er gode, mens bare 23 prosent er uenig, og 29 prosent er verken enig eller uenig.  

Figur 1.2 Tilskuddene for å drive birøkt er gode. Hvor enig eller uenig er du i de følgende 
påstandene om tilskudd? (På en skala fra 1 til 5, hvor 1 er helt uenig og 5 er helt 
enig, blant de som har svart at de mottar tilskudd) (N=313) 

 
 

Figuren nedenfor sammenligner hvordan respondentene, inndelt etter hvor mange bifolk de 
har, svarer på påstanden Tilskuddene for å drive birøkt er gode. Vi ser at de med flest bifolk i 
størst grad er enig i at tilskuddene er gode, mens det blant de med få bifolk er mange som ikke 
ønsker å svare. Det er størst andeler blant de med mellom 25 og 100 bifolk som er uenig i 
påstanden, men flere enn dobbelt så mange av disse er også enig i påstanden. Av de med flere 
enn 251 bifolk (3 respondenter) er alle enig i at tilskuddene er gode.  

Figur 2.3 Tilskuddene for å drive birøkt er gode. Hvor mange bifolk har du? N=1173 
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I tillegg til produksjonstilskudd kan norske honningprodusenter få støtte gjennom andre tiltak, 
som erstatning ved svikt i produksjon11 og tilskudd til avløsning ved sykdom. 

Blant respondentene var det mer enn 4 av 10 som svarte at de er uenig i påstanden om at 
det er gode ordninger for sykdomsavløsning. Bare 6 prosent var enig i påstanden, mens 24 
prosent var verken enig eller uenig, og 28 prosent svarte vet ikke/ønsker ikke svare.  

Tilsvarende var det nær 1 av 3 som svarte vet ikke/ønsker ikke svare på påstanden om at 
det er gode erstatningsordninger ved svikt i produksjonen. Her var 17 prosent enig i at 
erstatningsordningene er gode, mens 22 prosent var uenig.  

Figur 2.2 Hvor enig eller uenig er du i de følgende påstandene om tilskudd? (På en skala 
fra 1 til 5, hvor 1 er helt uenig og 5 er helt enig, blant de som har svart at de 
mottar tilskudd)  

 
 

 
Bie i løvetann. Foto: Eli Åsen 

 
11 Når birøktere opplever at mengden honning er mye lavere enn normalt, kan de ha rett til erstatning. Vilkåret er 
at produksjonen må være redusert som en følge av klimatiske forhold som birøkteren ikke kan sikre seg mot, for 
eksempel redusert blomstring og/eller dårlig flyvær. Antall søknader og utbetalinger er dermed et resultat av 
været, og det kan være forholdsvis store lokale variasjoner (Landbruksdirektoratet, 2019). 

22%

42%

28%

24%

17%

6%

32%

28%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Det er gode erstatningsordninger ved svikt i produksjon

Det er gode ordninger for sykdomsavløsning

Uenig Verken enig eller uenig Enig Vet ikke/ønsker ikke svare



 

14 Rapport 2-2020 

2.2 Utfordringer  

Birøkterne ble spurt om hva de opplever er de største utfordringene med birøkten sin, og her 
kunne de svare flere alternativer. Nær 6 av 10 svarte mangel på tid, og nesten 4 av 10 oppga 
manglende birøkterkompetanse. Mangel på tid oppgis i størst grad hos de som har holdt på 
lengst. 

Blant de som startet i perioden 2014–2018 var det 58 prosent som oppga at mangel på tid 
er en av de største utfordringene og 49 prosent som oppga at det var den største utfordringen. 
Blant de som startet før 2014, er det 73 prosent som oppgir tid som den største utfordringen 
og 79 prosent som oppgir det som en av de største utfordringene. Det var også forskjeller 
mellom de små produsentene og de store. Det var 47 prosent av de med under 25 bifolk som 
svarte mangel på tid som den aller største utfordringen, mens det blant de med 25–100 bifolk 
var 72 prosent som oppga det samme og 67 prosent blant de med flere enn 100 bifolk. 

Det er særlig blant de som startet de siste 5 årene (2015–2019), at manglende 
birøkterkompetanse er en utfordring; over halvparten oppgir dette som en av de største 
utfordringene, mens blant de som startet i perioden 2010–2014, er det 21 prosent som oppgir 
dette, og blant de som startet i perioden før, 2005–2009, var det 13 prosent.  

Blant de som har færre enn 25 bifolk, var det 32 prosent som svarte at manglende 
kompetanse var den aller største utfordringen. Henholdsvis 4 prosent av de med mellom 25 og 
100 bifolk svarte det samme, og ingen av de med mer enn 100 bifolk mente at manglende 
kompetanse er den største utfordringen 

Det var 23 prosent som svarte at dårlig lønnsomhet er en av de største utfordringene, og 
det var 12 prosent som oppga dette som den aller største utfordringen.  

I Sogn og Fjordane svarte 1 av 4 at lang avstand til nærmeste honningmottak er den største 
utfordringen de har.  

Figur 2.5 Hva er de største utfordringene du har med din birøkt? (N=1094) 
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Figur 2.6 Hva er den aller største utfordringen du har med din birøkt? (Velg kun ett 
alternativ) (N=1090) 

 

2.3 Kompetanse 

27 prosent av respondentene oppga Manglende birøkterkompetanse som sin aller største 
utfordring med birøkt, og 10 prosent flere (37 prosent) oppga dette som en av de største 
utfordringene. Som vi så, over henger dette sammen med både størrelse og når de startet. 

Vi ba respondentene oppgi hvor enig eller uenig de var i en rekke påstander om kunnskap 
og ønske om mer kunnskap. Selv om tilsammen 2 av 3 oppgir at de er helt enig eller enig i at 
de har god nok kunnskap generelt til å drive med birøkt, er det mange som ønsker økt 
kunnskap om birøkt (80 prosent).   

Det er blant de som startet aller sist, at flest er uenig i at de har god nok kompetanse til å 
drive med birøkt. Bare 34 prosent av de som startet i 2019, er enig, mens 46 prosent blant de 
som startet i 2018 og 64 prosent blant de som startet i 2017, er enig i denne påstanden.  De 
som startet de siste årene, har i stor grad svart at de ønsker økt kunnskap og flere kurs. Her er 
det også mange av de mer erfarne birøkterne som svarer at de er enig.  

Mer spesifikt er det omtrent samme andeler som svarer at de ønsker økt kunnskap om 
forskjellige driftsmåter (65 prosent), økt kunnskap om sykdomsforebygging (69 prosent) og at 
det er ønskelig med flere kurs for å øke kompetansen (66 prosent). 
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Figur 2.7 Hvor enig eller uenig er du i de følgende påstandene? (På en skala fra 1 til 5, 
hvor 1 er helt uenig og 5 er helt enig) 

 
 
Det er flere som er enig i at de politiske rammevilkårene er gode enn som er uenig i dette, 
men det er flest (38 prosent) som verken er enig eller uenig. For de som driver med birøkt 
som hobby, er det mange som er verken enig eller uenig, eller de har svart vet ikke/ønsker ikke 
svare.  

Tabell 2.2 De politiske rammevilkårene for å drive med birøkt er gode. Hvor enig eller 
uenig er du i de følgende påstandene? (På en skala fra 1 til 5, hvor 1 er helt 
uenig og 5 er helt enig *) Hvor mange bifolk har du? 

Antall bifolk 0-10 11-24 25-50  51-100 101--- Totalt 
Uenig 18 % 20 % 15 % 19 % 18 % 18 % 
Verken enig eller 
uenig 

41 % 39 % 37 % 22 % 11 % 38 % 

Enig 20 % 30 % 47 % 59 % 72 % 28 % 
Vet ikke/ønsker 
ikke svare 

22 % 10 % 1 % 0 % 0 % 16 % 
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3    Omfang av birøkt i Norge 

3.1 Utvikling i antall birøktere i Norge og status i 2019 

Birøkten i Norge fikk ikke stor betydning før langt ut på 1800-tallet. «Den norske 
biavlsforening» ble stiftet i 1884, og dette førte til et oppsving for binæringen (Norges 
Birøkterlag, 2019). I Norge var antall birøktere på topp på 1950-tallet da Norges Birøkterlag 
hadde over 9 000 medlemmer.  

I 2011 var det 2 501 medlemmer i Norges Birøkterlag. Antallet medlemmer har økt jevnt 
siden da og var 4 202 i 2018. I perioden fra 2014 til 2018 var det en økning i antall 
medlemmer på 43 prosent, med en gjennomsnittlig økning per år på 8,6 prosent. Fra 2002 til 
2011 var det bare ett år med positiv endring i prosent fra foregående år, ellers var det negativ 
endring fra år til år.  

Tabell 3.1 Oversikt over antall medlemmer i Norges Birøkterlag og antall nye birøktere 
(som har startet dette året). Kilde: Norges Birøkterlag ( 

År Antall medlemmer Endring i prosent fra foregående år 
2000 3463 

 

2001 3483 0,6 % 
2002 3478 -0,1 % 
2003 3234 -7,5 % 
2004 3313 2,4 % 
2005 3138 -5,6 % 
2006 2925 -7,3 % 
2007 2763 -5,9 % 
2008 2715 -1,8 % 
2009 2572 -5,6 % 
2010 2522 -2,0 % 
2011 2501 -0,8 % 
2012 2549 1,9 % 
2013 2646 3,7 % 
2014 2936 9,9 % 
2015 3715 21,0 % 
2016 4006 7,3 % 
2017 4037 0,8 % 
2018 4202 3,9 % 
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Antall bifolk12 i Norge har siden 1980-tallet gått ned fra 70 000 bifolk til 40 000 i 2014, for så 
å øke igjen til 50 00013 i 2018 (epost fra Norges Birøkterlag, september 2019). Samtidig som 
antall medlemmer i Norges Birøkterlag har økt, har gjennomsnittlig antall bifolk per medlem 
gått ned. I 2018 var gjennomsnittet 12, mens det i 2004 var 19. Blant birøkterne i 
undersøkelsen oppgir de i gjennomsnitt 16 bifolk hver, noe som er litt mer enn gjennomsnittet 
blant medlemmene i Norges Birøkterlag. Norges Birøkterlag regner 250 bifolk som ett 
årsverk. 

At antall bifolk per birøkter har vært såpass lavt de siste årene, kan skyldes at det har 
kommet mange nye til og at det er, som tidligere nevnt, vanlig å starte med få bifolk for så å 
bygge seg opp. Deler vi respondentene inn i per år de startet med birøkt, ser vi at de som 
startet i 2019, har gjennomsnittlig 4 bifolk, de som startet i 2018, har 7, de som startet i 2017, 
har 9, og de som startet i 2016, har 11.  

Figur 3.1 Antall medlemmer i Norges Birøkterlag og anslått antall bifolk i Norge. Kilde: 
Norges Birøkterlag, 2019 

 
 

3.1.1 Refusjon av sukkeravgift 

 

 
12 Definisjonen av bifolk er «Overvintringsdyktige bifolk (dronning med bier), inntil to bifolk per bikube». 
Begrepet bikube er strengt tatt bienes bolig, dvs. bunnbrett, kasser og tak. Bifolk er selve bisamfunnet. 
Begrepene bifolk og bikuber blir ikke brukt konsekvent, men Norges Birøkterlag bruker i dag bifolk som begrep, 
med mindre de snakker spesifikt om kubeutstyr. 
13 Anslag fra Norges Birøkterlag 
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I birøkt brukes sukker til vinterfôr. Fordi man ikke skal betale sukkeravgift for sukker brukt 
som dyrefôr, finnes det en ordning der man kan søke om refusjon for avgiften dersom man 
har minst 6 kuber. Det offentlige tilskuddet til sukkeravgift administreres av lokallagene og 
sekretariatet i Norges Birøkterlag. Kilde: Norges Birøkterlag 
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Statistikken fra søknadene om refusjon av sukkeravgift viser utviklingen i antall birøktere 
med 6 bifolk eller flere og hvor mange bifolk de har til sammen. Fra 2002 til 2013 var det en 
nedgang fra 61 690 bifolk til 33 663 bifolk (en nedgang på 45 prosent). Fra 2014 har antall 
bifolk igjen økt, og i 2018 ble det søkt om refusjon for sukkeravgift for til sammen 40 964 
bifolk. Antall birøktere som har søkt, har fulgt samme utvikling.  

Figur 3.2 Antall birøktere som har søkt om refusjon av sukkeravgift, og totalt antall bifolk 
for disse birøktere, 2000–2018. Kilde: Norges Birøkterlag (årsmeldinger) 

 
Disse tallene, både søknader om refusjon av sukkeravgift og foretak med produksjonsstøtte, er 
sikrere enn tallene fra medlemsregisteret, i hvert fall når det gjelder antall bifolk. Men disse 
tallene omfatter ikke de aller minste, og kun de som har søkt om støtte og/eller refusjon av 
sukkeravgift. For produksjonsstøtte ekskluderer dette de fleste med færre enn 25 bifolk. I 
både figur 3.1 og 3.2 ser vi at 2002 var et år da både antall birøktere og bifolk lå høyt. Siden 
gikk det stort sett nedover med både antall birøktere og bifolk fram til om lag 2013. Siden 
2013 har antallet medlemmer i Norges Birøkterlag vokst og ligger i dag enda høyere enn i 
2002, mens antall bifolk etter årsmeldinga i Norges Birøkterlag ligger godt under antallet i 
2002. Tallene fra sukkeravgiftssøknadene viser ikke den samme veksten siden 2013, og 
antallet både birøktere og bifolk ligger fortsatt langt under det de gjorde i årene 2002 til 2004. 
Det kan vitne om at mange av de nye medlemmene er små og har under 6 bifolk.  

I figur 3.3 ser vi utviklingen i antall foretak som har mottatt produksjonsstøtte i perioden 
2009 til 2010 og hvor mye støtte man fikk per bifolk. Fra 2012 har antallet birøktere med 
produksjonsstøtte økt hvert år, og fra 2013 har antallet bifolk også økt hvert år. Fra 2012 til 
2013 skyldes noe av økningen en endring i regelverket slik at man kan motta 
produksjonsstøtte med færre enn 25 kuber dersom man mottar produksjonsstøtte på annet 
grunnlag. Før dette måtte man ha 25 kuber eller mer. (Norges Birøkterlag, 2019a)   
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Figur 3.3 Antall foretak med produksjonsstøtte og antall enheter (bikuber/bifolk). Kilde: 
Landbruksdirektoratet, 201914 

 
 
Blant de som har mottatt produksjonsstøtte, har gjennomsnittlig antall enheter15 gått ned fra 
68 i 2009 til 43 i 2016 og 45 i 2018. Fra 2014 til 2018 har gjennomsnittet holdt seg mellom 43 
og 48. Men som tallene fra spørreundersøkelsen viser, har de nyeste birøkterne færre bifolk 
enn de som har holdt på noen år, og det er mange som har startet opp de siste årene.  

Samtidig har antallet foretak som mottar støtte økt, noe som igjen viser at gjennomsnittlig 
antall bifolk per foretak har gått ned og at det har blitt flere av de små (under 25 bifolk)16.   

Figur 3.4 Gjennomsnittlig enheter17 per foretak blant foretak med produksjonsstøtte, 
2009–2018. Kilde: Landbruksdirektoratet 

 
Det finnes ikke komplett statistikk på antall birøktere og antall bifolk i Norge i dag. Tallene 
på antall bifolk som det mottas tilskudd for og antall bifolk man får refusjon for sukkeravgift 

 
14 Antall bikuber i produksjon ble brukt i tallene fra Landbruksdirektoratet fram til 2016, og antall bifolk fra 
2017. (Bruker benevnelsen enheter for bikuber og bifolk.) 
15 Antall bikuber i produksjon ble brukt i tallene fra Landbruksdirektoratet fram til 2016, og antall bifolk fra 
2017. 
16 Foretak med minst 25 bifolk kan søke tilskudd. Jordbruksforetak som mottar produksjonstilskudd på annet 
grunnlag, kan søke om støtte for færre enn 25 bifolk. 
17 Antall bikuber i produksjon ble brukt i tallene fra Landbruksdirektoratet fram til 2016, og antall bifolk fra 
2017. 
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for, er offisielle, men dekker ikke de minste og heller ikke de som eventuelt ikke søker om 
tilskudd eller refusjon av sukkeravgift. Antall bifolk til medlemmene i Norges Birøkterlag er 
kun anslag, og det finnes ikke tall på de som eventuelt ikke er medlemmer. Men dersom vi 
sammenligner de tallene vi har, ser vi at de følger stort sett den samme utviklingen, og at det 
siden 2013 etter flere år med nedgang har vært en positiv trend med stadig flere bifolk.  

Figur 3.1 Antall bifolk etter årsmeldinga (medlemmer i Norges Birøkterlag), antall bifolk 
det er søkt om refusjon for sukkeravgift for, antall bifolk det mottas 
produksjonstilskudd for.  

 
 

3.1.2 Honningcentralen  
Honningcentralen er et andelslag av birøktere fra hele landet, med både næringsbirøktere og 
hobbybirøktere. Honningcentralen tar imot honning fra sine andelseiere18, og tapper, 
markedsfører og selger honningen. Det meste blir tappet i forbrukerpakninger og solgt i 
norske butikker. I tillegg til å omsette norsk honning importerer Honningcentralen fra flere 
land. Totalt har Honningcentralen 1 644 andelseiere i 2019. Honningcentralen har som 
Norges Birøkterlag opplevd at medlemstallet har økt de siste årene, etter en nedgang fra 2003 
til 2015.  

 
18 Honningcentralen tar bare imot honning fra sine medlemmer, og har mottaksplikt fra disse.  
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Figur 3.2 Utvikling i antall andelseiere i Honningcentralen, 1999–2019. Kilde: e-post fra  
Honningcentralen, 2019 

 
 
 

 
Honninghøsting. Foto: Eli Åsen 
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Av respondentene i undersøkelsen oppgir litt under halvparten (48 prosent) at de er 
medlemmer av Honningcentralen. Det er en større andel enn blant medlemmene i Norges 
Birøkterlag totalt. I dag er det 1 644 andelseiere i Honningcentralen. Det er 39 prosent av de  
4 200 medlemmene i Norges Birøkterlag som er andelseiere i Honningcentralen. På 
spørsmålet om de er medlem av Honningcentralen er det færrest blant de små som svarer at de 
har andeler i Honningcentralen.  

Tabell 3.2 Andel som svarer Ja og Nei på spørsmål om medlemskap i Honningcentralen 
fordelt på antall bifolk. 

Antall bifolk Ja Nei 

0–10 34 % 66 % 
11–20 62 % 38 % 
21–30 80 % 20 % 
31–50 85 % 15 % 
51–100 76 % 24 % 
101–200 95 % 5 % 
201– 89 % 11 % 

 
Blant de som ikke er medlem, oppgis de forskjelligste grunner for hvorfor de ikke er det. Den 
vanligste grunnen er at de produserer for lite volum, 3 av 4 svarer dette. Blant de 19 prosent 
(115 respondenter) som svarte Annet, svarer de blant annet at de akkurat har startet, noen 
synes det er for dyrt, og noen sier de får bedre pris ved å selge selv. 3 prosent svarte at 
nærmeste honningmottak ligger for langt unna, og blant respondentene i de tre nordligste 
fylkene var det 30 prosent som svarte dette.  

Figur 3.7 Hvorfor er du ikke medlem av Honningcentralen? (N=619) 
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4    Dagens produksjon og salg av honning 

Store deler av den norskproduserte honningen som selges i Norge i dag, selges direkte fra 
birøkteren på markeder eller i lokale butikker. Siden det ikke oppgis noe sted hvor mye som 
produseres og selges, har vi ikke eksakte tall på total produksjon og salg av honning.  

Honningcentralen har estimert at det (med noe variasjon fra år til år) produseres om lag 
450 tonn honning per år i Norge som selges gjennom Honningcentralen, 450 tonn som selges 
på andre markeder, og i tillegg kommer salg til storhusholdning og industri. Tilsammen anslås 
det en produksjon på mellom 12 og 13 000 tonn totalt (Barth-Nilsen, 2018). Med økende 
antall birøktere og bifolk vil dette gjennomsnittet også øke.  

Ifølge tall fra Totalkalkylen ble det i 2017 solgt 760 tonn med honning direkte fra 
produsent, mens 440 tonn ble solgt gjennom Honningcentralen, med en samlet verdi på 162 
millioner kroner.  

4.1 Produksjon 

Den historiske utviklingen av honningproduksjon i Norge viser at det svinger mye. Etter stor 
nedgang i produksjon i flere år, fra 1900 tonn (direkte og til Honningcentralen) i 2002 til 940 
tonn i 2013 og 2015, kan det nå se ut til at pilene igjen peker oppover. I 2017 ble det ifølge 
Totalkalkylen solgt 1200 tonn totalt (direkte og til Honningcentralen). Figurene under viser 
hvordan salget av honning, både det direkte salget og salg til Honningcentralen, har utviklet 
seg i følge tall fra Totalkalkylen.   

Figur 4.1  Totalt salg – salg til Honningcentralen og direkte salg. Kilde: Totalkalkylen, 
2019. 
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Norges Birøkterlag estimerer at ett bifolk i snitt vil gi 25 kg honning per år. Dette er et snitt av 
produksjonen i hele Norge, og den faktiske produksjonen vil variere avhengig av blant annet 
hvor i landet produksjonen foregår og hvor intensiv/ekstensiv produksjonen er (kommentar 
fra Norges Birøkterlag). Været er en viktig faktor for produksjonen, det samme er 
dronningens alder og trekkgrunnlaget, det vil si hvilke planter som finnes i nærheten der biene 
kan hente nektar og pollen. Sverming virker også inn på produksjonen.19 Birøktere kan i 
større eller mindre grad selv påvirke disse faktorene.  

Respondentene i undersøkelsen oppga å ha til sammen 19 204 bifolk, og de oppga at de 
produserte tilsammen 354 011 kg. Blant respondentene var det 281 (23 prosent av 
respondentene) (inkludert 156 som startet i 2019) som oppga 0 kg produsert eller som ikke 
oppga noe på spørsmål om produksjon. Tilsammen har disse oppgitt 2 032 bifolk. Tar vi ut de 
som har svart 0 kilo eller ikke svart, står vi igjen med 17 172 bifolk som har oppgitt produsert 
mengde. Fordeler vi oppgitt mengde produsert honning på disse bifolkene, får vi i 
gjennomsnitt 21 kg per bifolk. Det er noe lavere enn estimatet fra Honningcentralen og 
Norges Birøkterlag. (Dersom vi antar at disse produserer 25 kg i gjennomsnitt, vil de 
produsere totalt 429 tonn.)  

Figur 4.2 Hvor mange kilo med honning produserte du i 2018? (Oppgi antall kg i hele tall. 
Ikke bruk mellomrom, punktum, komma eller lignende. * I hvilket fylke er 
bifolkene dine plassert? N=1178) 

 
 

Fordeler vi respondentene fylkesvis, ser vi at produksjon av honning per bifolk varierer mye 
mellom fylkene. Det er birøkterne i Hedmark og Oppland som produserer mest per bifolk, 
med 27 kg per bifolk, foran Vestfold og Telemark der snittet er 20 kg per bifolk. Det er i 
Møre og Romsdal og de tre nordligste fylkene at snittet per bifolk er aller lavest, med 8 kg i 

 
19 Trekk er en betegnelse på at blomstene gir godt med nektar som biene kan hente. Trekkløse perioder kan bety  
at det ikke finnes noen blomster som gir nektar innenfor området biene kan hente fra, eller at det er dårlig vær 
som hindrer biene å fly ut. 
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Nordland, 7 i Møre og Romsdal, 6 i Troms og 2 i Finnmark. (I de tre nordligste fylkene 
spesielt er det svært få respondenter.) 

Figur 4.2  Antall bifolk totalt blant respondentene per fylke, og gjennomsnittlig kg honning 
per bifolk blant respondentene per fylke.  

 
 

I figuren nedenfor har vi fordelt respondentene etter hvilket år de startet med birøkt. 
Sammenligner vi hvor mye honning de produserer og hvor mange bifolk de har, ser vi at det 
er de som startet sist, som har produsert minst per bifolk. De som startet i 2017, produserte i 
gjennomsnitt 14 kg per bifolk, mens den gruppen som startet i 2008 eller tidligere, oppgir at 
de har produsert i gjennomsnitt 25 kg per bifolk.  

Figur 4.3 Gjennomsnittlig antall kg honning per bifolk fordelt på år startet med birøkt.  
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Mens 17 172 bifolk utgjør 34 prosent av de anslåtte 50 000 bifolkene til medlemmene i 
Norges Birøkterlag, utgjør 354 tonn 28 prosent av den estimerte mengden honning produsert i 
Norge. Dette kan skyldes at ikke alle har oppgitt all honning de har produsert, eller at de har 
produsert mindre enn gjennomsnittet per bifolk av forskjellige grunner i 2018. En årsak er at 
det er mange nye produsenter blant respondentene; som vi så i figur 4.4, produserer de i 
gjennomsnitt mindre enn de mer etablerte birøkterne. 

Legger vi sammen antall bifolk oppgitt i undersøkelsen, 17 172 bifolk, utgjør dette 34 
prosent av de anslåtte 50 000 bifolkene til medlemmene i Norges Birøkterlag. Dersom alle 
disse bifolkene produserte 25 kg hver, ville de til sammen produsert 429 tonn med honning. I 
undersøkelsen er det derimot kun oppgitt en produksjon på 354 tonn, som er 28 prosent av 
den estimerte honningen produsert i Norge.  

 

 
 

 
 

4.1.1 Honning levert til Honningcentralen 
De eneste produksjonstallene vi kan være helt sikre på, er leveransene til Honningcentralen. 
Figuren under (figur 4.5), med tall fra Honningcentralen, viser tallene på honning levert til 
Honningcentralen i perioden 1998 til 2018. I 2002 ble det levert 1 303 tonn med norsk 
honning, og det var toppåret i perioden. Fra 2011 ble det levert under 500 tonn med honning 
hvert år helt fram til 2018 da det ble levert 510 tonn, noe som fortsatt ligger godt under 
perioden 1999 til 2010.  Figuren viser også endringene i produsentpris hos Honningcentralen i 
perioden 2000 til 2018. Fra 2011 til 2012 ble prisene satt opp med 14 prosent, og fram til 
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2017 økte prisen i gjennomsnitt 16 prosent årlig, mens den gikk litt ned igjen i 201820. 
Mottaket av norsk honning hos Honningcentralen var på bunn i 2015 med 329 tonn, men har 
økt siden, i gjennomsnitt 16 prosent hvert år. Økte priser kan gi økt produksjon, men figuren 
under viser også at det tar tid. Fra 2017 til 2018 gikk prisen litt ned. Kanskje har prisøkningen 
nådd toppen, og prisene vil enten flate ut eller gå litt ned de neste årene.  

Som vi så i figur 3.7, var det 77 prosent av de som ikke er medlem i Honningcentralen, 
som oppga at de ikke var medlem fordi de produserer for lite volum, mens 3 prosent oppga at 
nærmeste honningmottak ligger for langt unna.  
 

Figur 4.4 Produsentpris, mottak norsk honning (tonn), Honningcentralen. Kilde: 
Totalkalkylen, 2019 

 
 

Respondentene oppgir at de leverte 201 tonn med honning til Honningcentralen, som utgjør 
39 prosent av all honning som ble levert til Honningcentralen i 2018. Samtidig er det 572 
respondenter som sier de er medlem av Honningcentralen, det vil si 35 prosent av 
Honningcentralens medlemmer i år. 418 oppga at de selger honningen de produserer gjennom 
Honningcentralen, det vil si at ikke alle som oppga at de er medlem av Honningcentralen, 
oppga at de solgte honning gjennom dem. En av grunnene til dette kan være at særlig mange 
av de små produsentene ikke leverer honning til Honningcentralen hvert år, selv om de er 
medlem. (kommentar NB)  

Honningsalget gjennom Honningcentralen gikk opp fra 2000 og fram til 2007. Fra 2009 
gikk salget ned fra år til år fram til 2018 (bortsett fra en liten oppgang i 2015).  

Salget av honning har fulgt generell utvikling i dagligvaremarkedet, bortsett fra de siste 3- 
4 årene, da salget av honning har vokst noe raskere enn dagligvaremarkedet totalt. Veksten i 
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salg av honning i dagligvaremarkedet de siste to årene har stort sett vært dekket av 
importhonning (e-post fra Honningcentralen, 08.07.2019).  

Prisen på honning til produsent fra Honningcentralen har gått opp for å stimulere til økt 
produksjon etter en periode med underskudd av norsk honning i dagligvaremarkedet. Økte 
priser på norsk honning har ifølge Honningcentralen mindre effekt på salget av importert 
honning, da dette stort sett er flytende honning og de to markedene i liten grad påvirker 
hverandre. Før 2010 ble det ikke rapportert inn om importhonning. Det ble solgt 
importhonning gjennom Honningcentralen også da, men i små mengder.  

 

Figur 4.5 Utvikling av honningsalget gjennom Honningcentralen 1999–2018 (tonn). 
Kilde: e-post fra Honningcentralen, 08.07.2019 

 
 

4.1.2 Direkte salg versus salg til Honningcentralen 
Som nevnt finnes det i dag ikke eksakte tall for hvor mye honning som produseres i Norge fra 
år til år. Store andeler produseres hos små produsenter og selges lokalt: direkte fra birøkter, på 
markeder, via REKO-ringer eller i lokale butikker. Hos Honningcentralen antar de at om lag 
halvparten av norsk honning omsettes i dagligvaremarkedet og at den øvrige halvparten 
omsettes gjennom privatsalg, Bondens marked og gårdsbutikk. (epost fra Honningcentralen 
08.07.2019) Dersom dette stemmer, er svarene i spørreundersøkelsen ikke helt representative 
når det gjelder salg gjennom de forskjellige salgskanalene. 

Totalkalkylen21 har tall for utviklingen i både salget direkte og salget til Honningcentralen. 
I figuren under vises utviklingen av direkte salg av honning og prisen ved direkte salg. Mens 

 
21 Tallene fra Totalkalkylen er kun anslag. De henter inn tall fra Honningcentralen som er den største, men ikke 
den eneste grossisten. I tillegg lager de et estimat på volum til direktesalg basert på tall på antall bifolk fra 
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prisen har økt fra år til år, har volumet gått opp og ned, men siden 2012 har trenden vært 
økende volum også. Mens prisene stort sett har økt jevnt i perioden, har det vært noen år der 
prisene har økt mer, men siden 2011 har prisøkningen gått raskere enn i noen av periodene 
tidligere. Salget har ikke økt like fort, men salget økte også raskere fra 2015 til 2017 enn 
trenden i årene før. 

Figur 4.6 Honning, direkte salg. Kilde: Totalkalkylen, 2019. 

 
  

Figuren nedenfor viser at prisene på honning ved direkte salg og prisene på honning ved salg 
til Honningcentralen har utviklet seg forskjellig siden 1980-tallet, da de lå ganske likt. I 1988 
lå prisene ganske likt, men i 2017 var prisene på direkte salg mer enn dobbelt så høye som 
prisene på salg til Honningcentralen. 

Honningcentralen er den klart største grossisten. Ved å bruke tallene fra Totalkalkylen på 
produksjon- og prisutvikling har vi funnet at honningproduksjonen er uelastisk i forhold til 
pris, det vil si at tilbudselastisiteten er negativ. Utviklingen i salg til Honningcentralen og 
direkte salg har også vært litt forskjellige. Men begge viser en uelastisk elastisitet, det vil si at 
produsert mengde endrer seg mindre i prosent enn det prisen på honningen endrer seg i 
prosent. For honningprodusentene er det mer enn pris som avgjør om de skal produsere 
honning og hvor mye de skal produsere.  

 
Norges Birøkterlag. Også prisene på direkte salg regnes som usikre estimater, men ingen samler inn tall på 
volum og priser ved direkte salg.  
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Figur 4.7 Prisutvikling, direkte salg og salg til Honningcentralen (kr per kg). Kilde: 
Totalkalkylen, 2019 

 
 
Prisforskjellene mellom Honningcentralen og det direkte markedet kan gjøre at produsentene 
reagerer litt seinere på prisoppgangen i Honningcentralen. Det har også blitt lettere å omsette 
egen honning direkte gjennom for eksempel REKO-ringer osv.  

Av det totale salget presentert i Totalkalkylen har andelen av honningsalget til 
Honningcentralen gått ned siden 2002. Siden 2011 har andelen ligget under 50 prosent, og i 
2017 var den 37 prosent.  

Figur 4.8 Andelen av honning solgt til Honningcentralen av honning solgt totalt (oppgitt i 
Totalkalkylen). Kilde: Totalkalkylen, 2019 
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4.2 Hvor selger respondentene honningen? 

Blant alle som har svart på denne undersøkelsen, er det 72 prosent som oppgir at de selger 
honning direkte til forbruker gjennom eget utsalg eller REKO-ring, mens 41 prosent oppgir at 
de selger honningen de produserer gjennom Honningcentralen. Det vil si at ikke alle som 
oppgir at de er medlem i Honningcentralen (48 prosent av respondentene), har oppgitt at de 
solgte gjennom Honningcentralen (av de 571 respondentene som har oppgitt medlemskap, er 
det 47 av dem som startet med birøkt i 2019 og dermed ikke har oppgitt produksjon til salg i 
spørreundersøkelsen).  

På spørsmålet om hvor de selger honningen kunne de svare flere alternativer da det er 
vanlig å selge honning gjennom flere kanaler. 72 prosent svarte at de selger direkte til 
forbruker gjennom eget utsalg eller REKO-ring, og 10 prosent selger direkte til forbruker 
gjennom Bondens Marked og lignende. 13 prosent selger direkte til andre kunder, som for 
eksempel matprodusenter, og 5 prosent selger direkte til restauranter eller annen 
storhusholdning.  

  

Figur 4.9 Hvordan selger du honningen du produserer? (N=1029) 

 
 
Respondentene har oppgitt hvor 340 691 kg av oppgitt produsert honning ble solgt, det vil si 
96 prosent. Det vil si at 4 prosent, eller 13 320 kg av honningen som ble oppgitt produsert, har 
det ikke blitt oppgitt hvor selges. Det er rimelig å anta at ikke alt som blir produsert, blir solgt, 
og at ikke alle har tall på hvor mye de har solgt og/eller hvor mye de har solgt hvor, og 
dermed ikke har oppgitt dette.  

Blant de som oppgir hvor mye de produserer, oppgis det at 57 prosent selges gjennom 
Honningcentralen, som er en noe høyere andel enn det Honningcentralen selv estimerer totalt. 
Men som nevnt tidligere, er det også en større andel blant Honningcentralens medlemmer som 
har svart på denne undersøkelsen. De som har svart, er i gjennomsnittet større enn 
gjennomsnittet totalt blant alle medlemmene i Norges Birøkterlag, og det er vanligere blant de 
større produsentene å selge honning gjennom Honningcentralen enn blant de små.  
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Til sammen 7 prosent ble solgte direkte til restauranter eller annen storhusholdning og 
andre matprodusenter.22 Det ble også oppgitt at 7 prosent ble solgt på Bondens marked og 
lignende.  

Tabell 4.1 Hvordan selger du honningen du produserer? Hvor mye av honningen selges 
gjennom de forskjellige kanaler? N=1029 

 
Antall kg totalt Andel  

Honningcentralen          201 443  57 % 
Direkte til forbruker gjennom eget utsalg eller REKO-
ring 

           91 990  26 % 

Bondens marked o.l.            23 363  7 % 
Direkte til restauranter eller annen storhusholdning, eller 
andre kunder som for eksempel matprodusenter 

23 895 7 % 

Honning ikke oppgitt for salg 13 320  
          

  

 
22 På grunn av en feil i spørreskjema ble det oppgitt hvor mye de solgte direkte til restauranter eller annen 
storhusholdning sammen med hvor mye de solgte til andre kunder, som for eksempel matprodusenter, 
tilsammen. 
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5    Planer og framskrivninger 

Etter flere år med økende antall birøktere og produksjon av honning viser svarene som oppgis 
i spørreundersøkelsen, at birøkterne er optimistiske og i stor grad planlegger å fortsette og å 
utvide produksjonen. Over halvparten av de som har svart på undersøkelsen, planlegger å 
utvide. Av disse har mange få bifolk i dag og ønsker å utvide med noen få, men det er også 
flere som oppgir at de planlegger å utvide med mange bifolk for å bli veldig store. De økte 
prisene på honning er viktig for de som er store eller planlegger å bli store produsenter av 
honning. Det er grunn til å tro at andre faktorer, som for eksempel trender i samfunnet, er vel 
så viktig for mange av birøkterne.  

Svarene som er oppgitt i undersøkelsen, vitner om optimisme og store planer, spesielt blant 
de nyeste birøkterne. Både prisen på honning og tilskudd til honningproduksjon har gått opp 
de siste årene, i tillegg til at insekter, bier og birøkt har fått mye omtale i media, og interessen 
for birøkt og honning har økt. 

I jordbruksforhandlingene argumenteres det fra birøkternes side for at vi må opp i 70 000 
bifolk for å dekke behovet for produksjon av honning til norske forbrukerne, samt for å få 
tilstrekkelig pollinering av frukt, bær, oljevekster og ville planter i Norge.  

5.1 Framskrivninger basert på utviklingen de siste årene 

I forrige kapittel så vi at antall birøktere og bifolk gikk kraftig ned etter en topp omkring 2001 
da Norges Birøkterlag hadde 3 483 medlemmer. Fra denne toppen gikk det ned til 2 501 
medlemmer i 2011, men siden da har trenden igjen snudd, og i 2018 var det 4 202 
medlemmer. Siden 2011 har antallet økt hvert år, i gjennomsnitt med 6,9 prosent i året. Fra 
2014 til 2015 økte medlemstallet med 21 prosent.  

 Birøkterne blir flere, og selv om de i gjennomsnitt har færre bifolk enn tidligere, ser dette 
ut til å endre seg i retning av flere bifolk per birøkter.  

I tillegg har vi sett at prisene på honning fra Honningcentralen har gått oppover og ligger 
nå langt over prisen i 2002 da leveransene til Honningcentralen var på topp, selv om prisen 
gikk litt ned fra 2017 til 2018. Det er naturlig at det vil være en liten forskyvning fra 
prisutvikling og til endring i produksjon, da det vil ta litt tid å tilpasse produksjonen. Men, 
som diskutert over, med en negativ elastisitet er det ikke bare prisene som er avgjørende.   

De små produsentene som driver med birøkt som hobby, vil ikke påvirkes i like stor grad 
av honningprisene da produksjon og salg i beskjedne mengder utgjør små andeler av 
inntekten. Lønnsomheten er derimot viktig for de som er store og produserer store mengder 
for salg.  

Basert på de historiske tallene vi har på produksjon, har vi laget tre prognoser for fremtidig 
honningproduksjon, det vil si vi har sett på utviklingen av antall bifolk, ikke antall birøktere. 
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Vi har brukt tallene på antall bifolk med refusjon av sukkeravgift i perioden 2000 til 2018 
som utgangspunkt. Vi har forutsatt at prisene vil være de samme eller ikke gå ned dramatisk i 
perioden. Vi har startet med 40 964 bifolk i 2018. For den nederste stiplete linja fra 2018 fram 
til 2024 har vi brukt gjennomsnittlig utvikling i perioden 2000 til 2018, som er en nedgang på 
2,1 prosent i året. Vi får da om lag 36 000 bifolk i 2024. Den øverste linja viser utviklingen 
med en økning på 4 prosent årlig, som er litt høyere enn gjennomsnittet i perioden 2014 til 
2018 (3,8 prosent). Med en slik utvikling vil det si nesten 52 000 bifolk i 2024. De siste års 
fokus på bier og birøkt gjør at en utvikling med stadig flere birøktere er sannsynlig, men det 
kan være tegn på at utviklingen ikke vil gå like fort som i de siste årene. Derfor har vi også 
laget en framskrivning på 2 prosent årlig økning i antall bifolk, totalt vil det si 46 000 bifolk i 
2024.  
 

Figur 5.1 Utviklingen i antall bifolk med refusjon av sukkeravgift, 2000 til 2018.                           
Framskrivninger på antall bifolk med (-2,1), 2 og 4 prosent endring årlig i 
perioden 2019 til 2024. 

 
 

Tabellen under viser forventet honningproduksjon i 2024 i de tre scenarioene fra figuren over. 
Vi har estimert en produksjon på i gjennomsnitt 25 kg per bifolk, som kanskje er noe i 
høyeste laget hvis vi sammenligner med svarene fra spørreundersøkelsen.  

Tabell 5.1 Honningproduksjon i 2024, med årlig endring i antall bifolk på -1,4, 2 og 4 
prosent.  

Årlig endring i antall bifolk -2,1 % 2 % 4 % 
Antall bifolk med refusjon av sukkeravgift  i 2024 36 066 46 132 51 833 
Tonn honning produsert i 2024 902 1 153 1 295 

 
Ser vi på tallene fra Totalkalkylen og utviklingen i salg fra 1984 til 2017, har endringene fra 
år til år i gjennomsnitt vært 6 prosent på salg til Honningcentralen og 5 prosent på direkte 
salg. Fra 2000 fram til 2017 har gjennomsnittlig endring vært mindre, med 2 prosent årlig 
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endring for salg til Honningcentralen og 4 prosent for direkte salg. Figuren nedenfor viser 
framskrivning av totalsalg med samme gjennomsnittlig endring som for antall bifolk over. 
Med en gjennomsnittlig økning på 4 prosent årlig vil totalsalget være rundt 1 580 tonn i 2024, 
mens en årlig økning på 2 prosent vil gi et totalsalg på 1 380 tonn.  

Figur 5.2 Totalsalg (direkte salg og salg til Honningcentralen) 2000–2017, 
framskrivninger med (-2,1), 2 og 4 prosent endring årlig i perioden 2018 til 
2024 

 
 

5.2 Trender – hobby og næring 

Basert på svarene i spørreundersøkelsen og så lenge honningprisene holder seg på samme 
nivå som i dag, eller i hvert fall ikke går ned dramatisk, kan man anta at produksjonen vil 
opprettholdes og antagelig øke de neste 5 årene. Siden 2011 har antall foretak økt, og i 
perioden 2011 til 2017 har også prisen på honning til produsent økt betydelig fra år til år. 
Antall bifolk har økt siden 2014. Dersom prisutviklingen skulle bremse eller snu, kan det  
være med på å bremse eller snu utviklingen med stadig flere bifolk. Men som vi så i kapittel 4 
er elastisiteten negativ, og det er ikke gitt at produksjonen vil endre seg i samme takt som 
prisene.  

Som beskrevet i kapittel 2, er honningproduksjon og birøkt både hobby og næring, og selv 
blant de som driver stort og har birøkt som hovedinntekten, er det flere som svarer at interesse 
for bier er den viktigste grunnen til å drive med birøkt. For til sammen 73 prosent oppgis 
interesse for bier eller ønsker å bidra til biologisk mangfold som viktigst. For 42 prosent er 
ekstra inntekt én av grunnene til å drive med birøkt, men bare for 16 prosent er det den 
viktigste grunnen. Det vil si at for veldig mange er det ikke bare prisen de får på honningen 
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som er avgjørende når de tar avgjørelser rundt sin produksjon. Sammenligner vi de med få 
bifolk og de med flere, er det de med færre enn 10 bifolk som i størst grad oppgir at de ønsker 
å bidra til biologisk mangfold, mens ingen av de med flere enn 100 bifolk oppgir dette. Over 
halvparten av de med 10 bifolk eller færre oppgir også at interesse for bier er den viktigste 
grunnen. Blant de med flere enn 100 bifolk er det flest (45 prosent) som oppgir at ekstra 
inntekt er den viktigste grunnen, og 28 prosent oppgir at det er hovedinntekten.  

 Figur 5.3 Hva er den aller viktigste grunnen til at du driver med birøkt? 
(Svar kun ett alternativ) Hvor mange bifolk har du? N=1138 

 
 

I spørreundersøkelsen ser vi at det er bare 2 prosent som oppgir at det er hovedinntekten min 
som er den viktigste grunnen for å drive med birøkt. For de som oppgir at det er 
hovedinntekten, vil selvfølgelig prisen bety veldig mye, men for de fleste andre kan andre 
faktorer være vel så viktig.  

Deler vi respondentene inn i hva de har svart som viktigste grunn og legger sammen 
oppgitt mengde honning produsert per gruppe, utgjør honningen produsert av de som oppgir 
det som hovedinntekt, 11 prosent av all oppgitt mengde produsert. De som oppga ekstra 
inntekt som viktigste grunn, oppga 32 prosent av produsert mengde. Tilsammen oppga de som 
har svart interesse for bier og ønsker å bidra til biologisk mangfold, 52 prosent av oppgitt 
mengde produsert.  

56%

60%

53%

62%

28%

24%

9%

3%

2%

4%

6%

4%

9%

23%

34%

28%

45%

3%

6%

28%

7%

2%

2%

2%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

0-10

11-24

25-49

50-99

100---

Interesse for bier Ønsker å bidra til biologisk mangfold
Bruker biene til pollinering til min frukt/bær produksjon Ekstra inntekt
Det er hovedinntekten min Annet



 

38 Rapport 2-2020 

Tabell 5.2 Hvor mange kilo med honning produserte du i 2018* Hva er den aller viktigste 
grunnen til at du driver med birøkt? N=1185 

 
Oppgitt kg honning 

produsert 
Andel av oppgitt 

produksjon 
Interesse for bier 169 441 48 % 
Ønsker å bidra til biologisk mangfold 15 663 4 % 
Bruker biene til pollinering til min frukt-
/bærproduksjon 

8 175 2 % 

Ekstra inntekt 112 966 32 % 
Det er hovedinntekten min 37 830 11 % 
Annet 8 931 3 % 

 
Deler vi inn respondentene etter hvilket år de startet og ser på hva de oppgir som den viktigste 
grunnen til at de driver med birøkt, finner vi noen forskjeller. Det er minst andeler blant de 
som startet i perioden 2015 til 2019 som oppgir at interesse for bier er den viktigste grunnen, 
men blant disse finner vi den største andelen som oppgir ønsker å bidra til biologisk 
mangfold. Det ser også ut til at det er vanligere blant de som startet etter 2000, å bruke biene 
til pollinering av egen frukt- og bærproduksjon.  

Figur 5.4 Hvilket år startet du med birøkt? * Hva er den aller viktigste grunnen til at du 
driver med birøkt? N=1097 

 
 

5.2.1 Priser og salgskanaler 
I forrige kapittel så vi at forskjellene i prisene på honning ved direkte salg og prisene på 
honning ved salg til Honningcentralen, har økt. I 2017 fikk man (ifølge tall fra Totalkalkylen), 
174 kr per kg ved direkte salg, mens man hos Honningcentralen fikk 68 (noe avvik fra tall 
oppgitt fra HC). Som vi så i kapittel 3, er de største produsentene i stor grad medlemmer av 
Honningcentralen. For disse er det ikke nødvendigvis et alternativ å selge egen honning 
direkte gjennom andre kanaler. Det vil være betydelige kostnader involvert, og ikke minst er 
tidsbruk et viktig aspekt. Selv om det gir merpris, gir det også betydelig merarbeid. Det kan 
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være lettere hvis en får avtale med storhusholdning eller matprodusenter som trenger større 
volum, men dette utgjør ikke så store volum totalt (7 prosent ifølge tabell 4.1) og vil i så fall 
bare gjelde noen få. Prisene her vil kanskje i større grad følge prisene til Honningcentralen. 
Men også blant de som leverer til Honningcentralen, er det både små og store produsenter. 

Prisene på direkte salg endres ikke på samme måte som hos Honningcentralen, det er 
mange små aktører, og de selger ofte honningen sin på markeder der også andre faktorer enn 
pris er viktige. Mange av de små har sine faste kundegrupper og trenger ikke drive med 
markedsføring og lage seg en merkevare for å få solgt unna det de produserer. Prisene ved 
direkte salg vil heller ikke endre seg likt overalt, og til samme tid. Antagelig vil det være store 
variasjoner i prisene avhengig av innpakking, merking og hvor honningen selges. 

Som nevnt i kapittel 4, er produksjonen uelastisk i forhold til pris. Det vil si at dersom 
prisen endres, vil ikke endringene i produksjon være prosentvis like stor. Det tar tid å legge 
om produksjonen, i hvert fall når det gjelder å øke produksjonen, og har man først etablert 
produksjonen sin, er det ikke så mye å hente på å kutte produksjonen litt.  
 Blant de som leverer til Honningcentralen, er det både små og store produsenter. For noen 
er prisen viktig, og for andre er det mindre viktig. Mens noen lever av birøkt, har andre det 
som en hobby og driver med birøkt av helt andre grunner enn som en viktig inntektskilde. 
Som vi har sett, er interessen for bier og bidraget til biologisk mangfold de viktigste grunnene 
til å drive med birøkt for flest respondenter. At produksjonen er uelastisk i forhold til pris, 
skyldes nok at det i så stor grad er andre grunner enn inntekt til å drive med birøkt.  

Som beskrevet i kapittel 2, ble det fra 2003 og fram til 2009 ikke gitt tilskudd til norsk 
birøkt. Fram til 2003 ble det gitt et rent produksjonstilskudd per kilo produsert honning. I 
2009 fikk Norges Birøkterlag og Honningcentralen gjennomslag for å innføre 
produksjonstilskudd til birøkt. De som driver som næringsbirøktere, kan nå søke om 
produksjonstilskudd, og dette tilskuddet har hatt en økning på 83 prosent siden det ble innført. 
Mens man i 2010 fikk 300 kroner per bifolk (bikube), er satsen nå satt til 550 i 2019. Dette i 
tillegg til at produksjonstaket på 250 bifolk (kuber) per produsent ble fjernet ved 
jordbruksforhandlingene i 2015.  

Dersom man legger sammen tilskudd og pris, og man regner at et bifolk produserer i snitt 
25 kg per år, ser vi at man for direkte salg har gått fra 2 500 til 4 773 kroner i omsetning per 
bifolk, men tilskuddet utgjør en mindre andel av total omsetning nå enn da, 9 prosent mot 12 
prosent. Tilskuddet er ikke koblet til hvor mye honning man produserer per bifolk og er 
dermed en mer forutsigbar del av inntekten. For de som selger honningen sin gjennom 
Honningcentralen, utgjør tilskuddet en større del av omsetningen: fra 26 prosent i 2010 til 20 
prosent i 2017. 
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Tabell 5.3 Omsetning per bifolk ved salg av honning og produksjonstilskudd, kr. 

2010 2017 
Produksjons-
tilskudd (kr) 

Pris pr kg 
honning 

(kr) 

Totalt 
per 

bifolk 
(kr) 

Produksjons-
tilskudd (kr) 

Pris pr 
kg 

honning 
(kr) 

Totalt 
per 

bifolk 
(kr) 

Direkte salg (25 
kg per bifolk) 

300 88 2500 423 174 4773 

Salg gjennom 
Honningcentralen 

300 34,50 1162,50 423 68 2123 

5.2.2 Utleie av bifolk 
I tillegg til å selge honning finnes det for mange birøktere muligheter for å leie ut bifolkene 
sine til pollineringsoppdrag. Ifølge prosjektet Pollivest, som blir nærmere beskrevet i neste 
kapittel, var prisen i 2019 per kube 1 850 kroner, inkludert frakt (e-post fra 18.10.2019). I 
dette prosjektet ble 417 bikuber leid ut. Ifølge prosjektet er det potensiale (i 2017) for 
ytterligere 4000 bikuber mer i Hordaland og Sogn og Fjordane, kanskje opp mot 5000 bare 
her. Disse fylkene er store på frukt- og bærproduksjon, med over 13 000 dekar tilsammen. 
Frukt- og bærprodusentene har også i Norge fått en økt bevissthet rundt pollinering som 
innsatsfaktor. Skal man øke produksjon av frukt, bær og grønnsaker i landet, vil det å sikre 
god pollinering være viktig, og innleie av bifolk til pollineringsoppdrag vil bli vanligere i 
årene som kommer.   

Bigård. Foto: Eli Åsen. 
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5.3 Birøkternes planer 

Så hva sier birøkterne når de blir spurt om sine planer? Etter flere år med nedgang i 
produksjon av norsk honning har det de siste årene vært optimisme blant birøkterne, mange 
nye har startet, både antall birøktere og bifolk har økt, og Honningcentralen har merket en 
oppgang i leveranser. Blant de som har svart på denne undersøkelsen, ser det ut til at 
optimismen fortsetter, og birøkterne har store planer for videre produksjon.  

I spørreundersøkelsen har vi spurt direkte om hva slags planer de har for sin birøkt de neste 
5 årene, og over halvparten har planer om å utvide birøkten sin. Vi har med denne 
undersøkelsen spurt de som allerede har drevet noen år eller akkurat har startet og meldt seg 
inn i Birøkterlaget, men vi har selvfølgelig ikke mulighet til å spørre de som planlegger å 
starte, men ennå ikke har kommet så langt som å melde seg inn i Birøkterlaget. Så om trenden 
med stadig nye medlemmer vil fortsette i samme fart, flate ut eller avta de neste 5 årene, kan 
man ikke si sikkert, men akkurat nå er det mye som tilsier at antall birøktere i hvert fall ikke 
vil gå ned med det aller første.  

Mens over halvparten av birøkterne i undersøkelsen (55 prosent) har planer om å utvide sin 
birøkt de neste 5 årene, er det 41 prosent som svarer at de vil fortsette som nå. Bare 3 prosent 
sier at de planlegger å kutte, og 2 prosent svarer at de skal avvikle.  

Det kan være nærliggende å tro at de som har svart på denne undersøkelsen, kan være blant 
de som er mest optimistiske og aktive, og som engasjerer seg ved å for eksempel delta i 
spørreundersøkelser, lese e-poster og følge med på Birøkterlagets Facebook-gruppe. Kanskje 
har de som tenker å gi seg med birøkt eller planlegger å legge ned birøkten, i mindre grad 
interesse for å svare på slike undersøkelser. 

Figur 5.5 Hva slags planer har du for din birøkt de neste 5 årene? (N=1192) 

 
 
Ikke overraskende er det mange av de nye birøkterene som planlegger å utvide. Det er vanlig, 
og også anbefalt, å begynne med få bifolk for så å utvide etter hvert. Blant de som oppga at de 
startet med birøkt mellom 2017 og 2019, er det 3 av 4 som planlegger å utvide. I denne 
gruppen er det 73 prosent av de som skal utvide, som planlegger å utvide med 10 eller færre 
bifolk, mens 4 prosent har planer om å utvide med 200 eller flere bifolk. Ifølge Norges 
Birøkterlag kan denne gruppen med nye birøkterne være i overkant optimistiske, og man 
opplever at en del av de som starter opp, gir seg i løpet av det første eller andre året. 
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Figuren under viser at blant de som startet med birøkt fra 2010 og fram til 2019, er det over 
60 prosent som planlegger å utvide de neste 5 årene, det vil si 534 av de 844. Vi ser at det er i 
gruppen som startet før 1980, det er størst andeler som planlegger å kutte og å avvikle, men 
det er også 11 prosent i denne gruppen som planlegger å utvide.  

Figur 5.6 Hvilket år startet du med birøkt? * Hva slags planer har du for din birøkt de 
neste 5 årene (N=1103) 

 
 
Figur 5.7 nedenfor viser birøkterne inndelt etter hvilket årstall de startet med birøkt, hvor 
mange bifolk de oppga å ha i dag og hvor mange bifolk de planlegger å utvide med. Figuren 
viser at det er de nyeste birøkterne som har størst planer om å utvide. Samlet som gruppe, 
planlegger de aller nyeste å øke antall bifolk i forhold til hvor mange de har i dag i mye større 
grad enn de som allerede har holdt på en stund. Ikke alle de som har oppgitt hvor mange 
bifolk de har og hvor mange de skal utvide med, har oppgitt hvilket år de startet; disse er ikke 
medregnet i figuren nedenfor. 

Figur 5.7 Antall bifolk nå og antall bifolk man planlegger å utvide med, etter hvilket år 
man startet med birøkt.  
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Deler vi inn respondentene etter hvilke kanaler de oppgir å bruke for salg og ser på planene 
fremover, er det ikke så store forskjeller, men det er de som oppgir å selge gjennom 
Honningcentralen som i minst grad oppgir planer om å utvide og i størst grad oppgir å 
fortsette som nå.  

Blant de som planlegger å utvide med 10 bifolk eller færre, er bare 31 prosent medlem av 
Honningcentralen, mens av de som skal utvide med flere enn 60 bifolk, er 74 prosent medlem 
av Honningcentralen.  

Figur 5.8 Hvordan selger du honningen du produserer? * Hva slags planer har du for din 
birøkt de neste 5 årene? 

 
 

Blant de som svarte at mangel på tid var én av de største utfordringene i deres birøkt, er det 45 
prosent som svarte at de har planer om å utvide og 51 prosent som svarte at de vil fortsette 
som nå. Blant de som svarte at mangel på tid var den aller største utfordringen, var det 42 
prosent som svarte at de planlegger å utvide og 54 prosent som svarte at de vil fortsette som 
nå. Det kan kanskje bety at de planlegger å tjene mer på honningproduksjonen slik at de kan 
bruke mindre tid på annet inntektsgivende arbeid.  

Blant de som svarte manglende birøkterkompetanse (27 prosent) som den største 
utfordringen, var det 76 prosent som svarte at de planlegger å utvide og 23 prosent som svarte 
at de vil fortsette som nå. Disse sammenfaller i veldig stor grad med de som nettopp har 
startet. Ser vi på hva respondentene oppgir som sin største utfordring, er det de som oppgir 
sykdom på bier, som i aller minst grad oppgir at de skal utvide. Den gruppen utgjør 4 prosent 
av respondentene. 13 prosent svarte at dårlig lønnsomhet er den største utfordringen de har i 
sin birøkt, og av disse var det 63 prosent som svarte at de har planer om å utvide. 

De som svarte at de skal utvide antall bifolk, ble også spurt om hvor mange bifolk de 
planlegger å utvide med de neste 5 årene. Basert på svarene her ser det ikke ut til at antall 
bifolk skal avta de neste 5 årene. Det kan virke usannsynlig at alle som sier at de skal utvide, 
faktisk utvider med så mange bifolk som de oppgir. Det kan være flere grunner til dette, som 
prisendringer på honning, lavere honningutbytte per bifolk ved økt tetthet av bifolk, og 
konkurranse om nektar og pollen. Men selv om ikke alle øker så mye som de har oppgitt her, 
er det likevel så mange som planlegger å øke produksjonen, og så få som planlegger å avvikle 
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eller kutte, at det ikke virker sannsynlig at antallet bifolk faktisk skal gå ned de nærmeste 
årene.  

Det er totalt 640 birøktere (med til sammen 8 628 bifolk i dag) som har oppgitt at de 
planlegger å øke med til sammen 21 385 bifolk. De som vil utvide, har i gjennomsnitt 13 
bifolk hver i dag, og vil ha gjennomsnittlig 46 bifolk hver om 5 år dersom de øker med så 
mange som de har oppgitt tilsammen.  

De som oppgir medlemskap i Honningcentralen, har oppgitt at de har 14 235 bifolk nå, 
dette inkluderer både de som planlegger å utvide og ikke. Tilsammen planlegger de som er 
medlem av Honningcentralen å øke med 13 891 bifolk, og vil da ha totalt 28 126 bifolk etter 
utvidelse (i prosent er dette lavere enn snittet totalt blant respondentene). 

Figuren viser at andelen næringsbirøktere vil øke fra 18 til 34 prosent (dersom alle skulle 
gjøre som de sier her). Dette er andelen blant respondentene i undersøkelsen.  

Det er blant de som har få bifolk nå og som ennå ikke har gjort store investeringer for å 
utvide, at man kan tenke seg at terskelen er lavest for å ikke gjennomføre planene om 
utvidelse dersom priser og støtte går ned, det vil si at lønnsomheten går ned i næringen. Det er 
også blant disse, sammen med de aller nyeste med minst erfaring med det å drive 
næringsbirøkt, man kan se for seg at planene er mindre realistiske enn blant de som allerede 
driver med mange bifolk, og har drevet en stund. Blant de 26 respondentene som planlegger å 
øke til mer enn 250 bifolk tilsammen, er det 4 birøktere som har færre enn 10 bifolk nå. 

Figur 5.5 Antall respondenter med antall bifolk før utvidelse og etter utvidelse.  

 
 
Siden så mange av honningprodusentene er små, vil det være en blanding av pris og andre 
trender i tiden som bestemmer honningproduksjonen. Deler av produksjonen vil derfor 
påvirkes av produsentpriser, men produksjonen av honning vil ikke i samme grad som annen 
matproduksjon, styres av priser. De positive omtalene av honning og birøkt i media vil for 
mange være det som gjør at de starter med birøkt, ikke prisene de kan få for honningen, og 
mange ser det som en meningsfull hobby, der salg av honning og ekstra inntekt ikke er 
vesentlig.   

Figuren nedenfor viser hvor mange bifolk de forskjellige gruppene har, avhengig av 
hvorfor de driver med birøkt og hvor mange bifolk de planlegger å øke med.  
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Figur 5.6 Hva er den aller viktigste grunnen til at du driver med birøkt? Hvor mange 
bifolk har du? Hvor mange bifolk planlegger du å utvide med? 

 
 

De som planlegger å kutte i produksjonen, har ikke blitt spurt om hvor mye de planlegger å 
kutte. De produserte tilsammen 34 335 kg med honning og har tilsammen 1 143 bifolk, det vil 
si at de i gjennomsnitt produserte 30 kg per bifolk. Dersom man antar at de kutter med 
halvparten av bifolkene, vil dette si et kutt på om lag 570 bifolk.  

De som planlegger å avvikle, har til sammen produsert 12 228 kg på 425 bifolk (28 kg per 
bifolk), et gjennomsnitt på 21 bifolk per respondent.  

Det vil si at legger vi sammen de som planlegger å utvide og trekker fra de som skal 
avvikle, og antar at de som kutter, skal kutte med halvparten, har vi en økning på tilsammen 
20 390 bifolk. Blant alle som har svart, tilsvarer det en økning på 106 prosent, mer enn en 
fordobling. Tilsammen vil disse ha 39 594 bifolk om 5 år.  

Dersom alle medlemmene i Norges Birøkterlag øker tilsvarende, og antall bifolk totalt vil 
øke med 106 prosent, vil vi ha 103 000 bifolk om 5 år. Dette tilsvarer en økning på over 12 
prosent i året, og selv om utviklingen i antall bifolk har gått mye opp og ned, synes denne 
utviklingen å være veldig høy, og det vil om 5 år være flere bifolk enn det har vært i Norge 
noengang.    

Dersom vi antar at ikke alle de som startet de to siste årene, vil fortsette, og at det blant de 
som startet de siste to årene, er en mulighet for at de ikke vil øke med så mange bifolk som de 
har oppgitt, så vil antall bifolk om 5 år måtte justeres ned. Hvis vi tar ut halvparten av 
bifolkene som de som startet i 2018 og 2019 har oppgitt å ha tilsammen etter utvidelse (totalt 
4061), vil vi få en økning på til sammen 16 329. Det vil si en økning på 84 prosent. Bruker 
man denne økningen på alle medlemmene i Norges Birøkterlag, vil det være totalt 92 000 
bifolk om 5 år.23  

For å se litt på hvordan en slik økning vil se ut har vi i figuren nedenfor vist 
framskrivninger med disse økningene. Vi har brukt anslaget på antall bifolk blant 
medlemmene i Norges Birøkterlag som utgangspunkt siden respondentene omfatter både 
birøktere med færre og flere enn 6 bifolk, det vil si både de som mottar refusjon for 

 
23 Vi har da ikke regnet med frafall blant de av de nye som ikke her har oppgitt at de skal øke. Denne økningen 
regnes fortsatt som veldig stor, og større enn det vi regner som sannsynlig. 
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sukkeravgift og ikke. Selv om disse tallene ikke regnes som helt nøyaktige, så vi i kapittel 3 at 
anslagene har fulgt utviklingen til antall bifolk med refusjon av sukkeravgift.  

Vi har også tatt med gjennomsnittlig årlig endring på 4 prosent årlig som ble brukt i 
framskrivningen tidligere i kapittelet, noe som gir 63 000 bifolk i 2024. Dersom 
respondentene gjør som de oppgir de neste 5 årene, og medlemmene i Norges Birøkterlag 
følger denne utviklingen, vil det være over 103 000 bifolk i 2024, tilsvarende en årlig økning 
på 12,4 prosent de neste årene. Dersom vi ser for oss at antall bifolk vil øke med 20 000, som 
oppgitt i undersøkelsen, men at de som ikke har svart på undersøkelsen vil fortsette som før, 
vil det være over 70 000 bifolk i 2024, som er en økning på 7 prosent i året. Dersom vi 
forventer at økningen vil ligge litt imellom disse to anslagene, har vi sett på en økning på 9 
prosent årlig, som gir tilsammen over 79 000 bifolk i 2024. Dette er alle tre betydelig større 
anslag enn de fra tidligere i kapittelet, der vi framskrev antall bifolk kun basert på historiske 
tall.   

Figur 5.7 Utviklingen i antall bifolk blant medlemmer i Norges Birøkterlag, 2000 til 2018. 
Framskrivinger på antall bifolk med 2, 4, 7, 9 og 12,4 prosent endring årlig i 
perioden 2019 til 2024. 

 
 

Det er totalt 640 birøktere (med tilsammen 8 628 bifolk i dag) som har oppgitt at de 
planlegger å øke med tilsammen 21 385 bifolk de neste 5 årene. Blant de som har oppgitt hvor 
mye honning de produserer, har de tilsammen produsert 124 307 kg med honning. De 
produserer i gjennomsnitt 14 kg per bifolk. Antar vi at de vil fortsette å produsere samme 
mengde per bifolk, vil de øke produksjonen med 306 tonn honning om 5 år. Men dersom de 
produserer i gjennomsnitt 25 kg per bifolk, vil honningproduksjonen øke med 535 tonn, som 
er mer enn en tredjedel av det som antas produsert i dag.  

Tabellen under viser hvor mange tonn med honning som forventes produsert i 2024, 
dersom disse framskrivingene stemmer, og dersom man antar en gjennomsnittlig produksjon 
på 25 kg per bifolk.  
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Tabell 5.4 Endring i antall bifolk og tonn honning produsert i i 2024 totalt ved årlig 
endring på 2 %, 4 %, 7 %, 9 % og 12,4 %. 

Årlig endring i antall bifolk  2 % 4 % 7 % 9 % 12,4 % 
Antall bifolk i 2024 56 308 63 266 70 926 79 344 100 825 
Tonn honning produsert i 2024 
totalt 

1 408 1 582 1 773 1 984 2 521 

 
Respondentene er optimistiske og planlegger å utvide i stor grad. Men det er et fåtall som 
planlegger å utvide med flere hundre. Disse er kanskje de som vil påvirkes av endringer i pris 
i størst grad, og det ligger en ekstra usikkerhet rundt disse, i tillegg til usikkerheten rundt de 
aller nyeste birøkterne som tilsammen også har store planer.  

De som driver smått, vil kanskje uansett utvide med noen få til, uavhengig av prisfall eller 
ei. Det er også usikkert hvordan prisene ved direkte salg vil påvirkes, siden de har utviklet seg 
forskjellig og har steget enda mer.  

Et annet spørsmål vil være om det er plass til all denne honningen på markedet. I dag 
etterspør dagligvarekjedene fra Honningcentralen om lag det som leveres inn, i tillegg til 
import. Det har vært et økende salg av honning på Bondens marked, privatsalg, REKO-ringer 
osv. Fortsetter dette å øke vil det kunne gå utover salg i dagligvare og mulig påvirke 
matkjedenes etterspørsel etter norsk honning gjennom Honningcentralen. Som vi så i figur 
4.6, ble det i 2018 solgt 882 tonn med importert honning gjennom Honningcentralen. Noe av 
den importerte honningen kan kanskje også byttes ut med mer norsk honning i 
dagligvaremarkedet. Samtidig har det vært etterspørsel etter norsk lynghonning i andre land, 
og med økt produksjon kan det være større mulighet for å eksportere.  

 Sammenligner vi oss med andre land i Europa, er forbruket av honning en del større der, 
selv om vi også her til lands har økt vårt forbruk noe i det siste og begynt å bruke honning på 
flere måter. 

5.4 Hva skal til for at flere vil utvide? 

Selv om andelen av respondentene som planlegger å utvide produksjonen, er høy, ble de som 
ikke planlegger å utvide, spurt om hva som eventuelt skal til for at de skal utvide. Dette 
gjelder de som svarte at de ville fortsettes som nå, tilsammen 40 prosent av respondentene.  

Mens 14 prosent svarte bedre lønnsomhet og 7 prosent svarte bedre 
oppfølging/kurs/kunnskap nødvendig, svarte 33 prosent vet ikke og 43 prosent Annet.  Her var 
det størst andeler som svarte at det er mer tid som skal til (15 prosent). Det som kanskje er 
lettest å gjøre noe med, er bedre oppfølging, kurs og kunnskap, samt å tilrettelegge for at det 
skal bli enklere å få tak i bifolk. Nærhet til honningmottak kan også være en faktor for de som 
driver med bier i mer avsidesliggende områder. Bedre lønnsomhet vil i stor grad avhenge av 
prisene, og det er usikkert om hvorvidt de vil fortsette å øke de neste årene.  
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Figur 5-8 Hva skal til for at du skal utvide? (N=464) 
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6    Norske honningbiers rolle som pollinator 

6.1 Pollinering  

For å overføre pollen får plantene hjelp av vind, vann, fugler og insekter. Alle planter må bli 
pollinert for å formere seg, men noen planter kan bruke sitt eget pollen (selvfertile). Andre 
planter må i forskjellig grad ha pollen fra planter med et annet genom for å sette frø 
(selvsterile). Noen benytter vind, men de fleste blomster trenger hjelp av insekter for å 
pollineres (bestøves) for å kunne produsere frø og formere seg.  

For mange planter vil insektpollinering føre til større avlinger, jevnere modning og bedre 
kvalitet på avlingen. EU-kommisjonen har anslått at opp mot 30 prosent av den maten vi 
spiser, er direkte eller indirekte avhengig av pollineringen som bier gjør, og at 87,5 prosent av 
planteartene i Europa er avhengige av insektpollinering (Berg, 2017).  

I jordbruksproduksjon er det vind og insekter som er vanligst. Frukt, bær, nøtter og 
oljevekster er i stor grad avhengig av insektpollinering, og det samme er mange ville planter. 
(Totland mfl., 2013) 

6.2 Honningbier som pollinator 

Både i Norge og i resten av verden har man opplevd en nedgang i antallet ville insekter. En 
del av dette skyldes endringer i landskapet som påvirker både mattilgangen for de 
pollinerende insektene og egnede steder for de ville insektene å plassere bol. Mens andre land 
har opplevd sykdom og dramatisk nedgang som følge av dette, har nedgangen i Norge i antall 
honningbier i stor grad skyldtes at rekrutteringen av birøktere har gått ned. Men som vi har 
sett, er dette på veg opp igjen nå. 

I Norge har vi ikke ville honningbier. Honningbiene i Norge kommer fra domestiserte 
bestander. Tamme honningbier er i den samme insektfamilien som villbier og humler, og har 
mange fellestrekk. Tamme bier er én av mange pollinatorer i Norge, både for ville planter og 
jordbruksvekster (Totland mfl., 2013).  

I en kube kan det overvintre opp til 20 000 bier, og når temperaturen går over 9-10 grader 
på våren, kommer de ut og begynner pollineringen. En bie kan på en flytur besøke opptil 1000 
blomster. Antallet bier øker utover våren og sommeren, og er på sitt høyeste mot slutten av 

«Pollinering av planter handler ganske enkelt om å flytte pollen fra støvbærerne på 
den hannlige delen av planten over til arret på den hunnlige delen.»  

Bollingmo, 2010 
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juni, med 50–60 000 bier i én kube. Disse vil trenge kontinuerlig tilgang på blomstrende 
planter for å hente nektar og pollen (Totland mfl., 2013).  

 Tamme bier kan ikke fullt ut erstatte ville bier og insekter, da forskjellige planter 
pollineres med forskjellige metoder og av forskjellige insekter, men de egner seg godt til 
pollinering av kommersielle planter. Siden de overvintrer i stort antall (i motsetning til humler 
og mange andre pollinerende insekter), er det mange som er klare til å pollinere tidlig på 
våren. Dette er gunstig for frukttrær og andre planter som blomstrer tidlig på våren. Biene kan 
også reguleres i antall, og de kan få fôrtilskudd når værforholdene er dårlige. Siden det også 
er mulig å flytte biene, kan de flyttes etter behov og etter hvor det er mest tilgang på nektar og 
pollen (Norges Birøkterlag, 2019b). Honningbiene kan fly i en radius på 3 kilometer, men er 
mest effektive i en radius på 1 kilometer. For å få fullgod pollinering av sine nyttevekster er 
det mange bønder og fruktdyrkere som leier inn bikuber i blomstringsperioden (Bier og 
blomster). 

 

 
Bie på villbringebær. Foto: Eli Åsen. 
 

I norsk landbruksproduksjon er det frukt, bær og rapsproduksjon som har nytte av 
honningbiers pollinering. I frukt- og bærdyrking blir avlingene større, men også kvaliteten på 
avlingene vil bli bedre med bruk av fullgod pollinering. I områder med dyrking av store 
arealer med monokulturer er det ekstra viktig å bruke pollinerende insekter aktivt (kilde). 

Mens hvete, ris og mais er vindpollinerte, regner man at 70 prosent av jordbruksvekstene 
som blir brukt direkte som menneskeføde i verden, er avhengig av pollinering fra i hovedsak 
insekter (Totland mfl., 2013).  

Resultatet av både bie- og annen insektpollinering vil variere med vær, sortstyper, og 
størrelsen og beliggenheten til området som skal pollineres. Er det andre vekster i nærheten 
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som er mer attraktive for biene, vil også dette spille inn (Bier og blomster). Honningbier flyr 
heller ikke i regnvær og kjølig vær, da holder de seg inne i bikubene.  

I spørreundersøkelsen er det 17 prosent som oppgir som en av de viktigste grunnene til at 
de driver med birøkt, er at de Bruker biene til pollinering til min frukt/bær. De som svarer 
dette, er spredt utover hele landet, bortsett fra i Finnmark. Blant de som oppgir at det er den 
viktigste grunnen for å drive med birøkt, finner vi flest i Hordaland og Sogn og Fjordane. I 
Sogn og Fjordane oppgir 28 prosent av respondentene at dette er hovedgrunnen, og disse 
utgjør 15 prosent av alle som oppgir dette som grunn. For Hordaland er det 11 prosent som 
oppgir dette som hovedgrunn, og de utgjør 19 prosent av alle respondentene som oppgir dette. 
De som oppgir dette, har i gjennomsnitt 10 bifolk hver, og ingen har flere enn 43 bifolk.  

 

Pollivest 
Pollivest er et pilotprosjekt som startet opp i 2017 og som har tatt sikte på å øke bruken av 
honningbier til pollinering i frukt- og bærdyrking i Hordaland og Sogn og Fjordane, og 
samtidig øke leveransen av honning til Honningcentralen i disse to fylkene. Prosjektet har 
koblet birøktere og fruktbønder, der begge vil ha en gevinst. Prosjektet er et samarbeid 
mellom Norgesgruppen, Gartnerhallen, Honningcentralen og Norges Birøkterlag, mens 
Hardanger Fjordfrukt har stått for det praktiske. 

Samtidig som avlingene til frukt- og bærprodusenter kan økes, kan birøktere leie ut kuber 
og øke inntekten sin. Ifølge tall fra Hardanger Fjordfrukt er det estimert at bruk av bier til 
pollinering har økt avlingene med 15 til 30 prosent.  En bikube kan i snitt betjene to dekar 
frukt og bær om sommeren. 

Mens bier i stor grad er brukt i bringebærproduksjon i tunell, har de ikke blitt brukt i 
samme grad i produksjon av frukt og bær på friland i Norge, og dette prosjektet vil gjøre noe 
med dette (Njøs Næringsutvikling, 2019). 

 

6.3 Pengeverdi av bestøvende insekter 

Mens vi ofte tenker på honning når vi tenker på verdien av bier og birøkt, er honningen 
biproduktet dersom vi sammenligner verdier; det er pollinering som utgjør de største 
verdiene. 

Verdien av pollineringsarbeidet er mange ganger større enn den honningen som høstes 
(Norges Birøkterlag, 2019b). Den årlige verdien av pollinering av frukt, bær, oljevekster og 
lignende for norsk landbruk er av birøkterlaget beregnet til minimum 20 millioner kroner 
(Jordbrukets forhandlingsutvalg, 2019).  

Opp mot 30 prosent av maten vi spiser, er direkte eller indirekte avhengig av pollineringen 
som bier gjør, ifølge EU-kommisjonen, som har beregnet bienes innsats til 1300 milliarder 
kroner hvert år i EU (Berg, 2017). 
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De estimerte verdiene vil variere avhengig av metode og hvor omfattende utregninger man 
gjør. Men i USA har man beregnet at en honningkoloni er 100 ganger mer verdt for 
samfunnet enn for birøkteren, det vil si at verdien av bestøvningen/pollineringen strekker seg 
langt utover verdien av honningen biene produserer for salg (Modern Agriculture, 2018).   
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Vedlegg 

Birøktere - utvikling og framtidsutsikter  
1) I hvilket fylke er bifolkene dine plassert? Dersom du har bier i flere fylker oppgir 

du det fylket hvor du har flest bifolk den største delen av bisesongen i? 

  Østfold 

  Akershus 

  Oslo 

  Hedmark 

  Oppland 

  Buskerud 

  Vestfold 

  Telemark 

  Aust-Agder 

  Vest-Agder 

  Rogaland 

  Hordaland 

  Sogn og Fjordane 

  Møre og Romsdal 

  Trøndelag 

  Nordland 

  Troms 

  Finnmark 

2) Hvilket fylkeslag er du medlem av? 

  Østfold 

  Oslo og Akershus 

  Hedmark 

  Oppland 

  Buskerud 

  Vestfold 

  Telemark 

  Aust-Agder 

  Vest-Agder 
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  Rogaland 

  Hordaland 

  Sogn og Fjordane 

  Møre og Romsdal 

  Trøndelag 

  Nordland 

  Troms 

  Finnmark 

3) Hvilket år startet du med birøkt? 
 Nedtrekk: 1940 -2019 

4) Hvor mange bifolk har du?  (Oppgi antall i hele tall. Ikke bruk mellomrom, 

punktum, komma eller lignende.)) 

      

5) Hva er de viktigste grunnene til at du driver med birøkt? 

Interesse for bier 

Ønsker å bidra til biologisk mangfold 

Bruker biene til pollinering til min frukt/bær produksjon 

Ekstra inntekt 

Det er hovedinntekten min 

Annet       

6) Hva er den aller viktigste grunnen til at du driver med birøkt? (Svar kun et 

alternativ) 

  Interesse for bier 

  Ønsker å bidra til biologisk mangfold 

  Bruker biene til pollinering til min frukt/bær produksjon 

  Ekstra inntekt 

  Det er hovedinntekten min 

  Annet       

 

7) Er du medlem av Honningcentralen? 

  Ja 

  Nei 

 
  



 

56 Rapport 2-2020 

Gjelder spørsmål 8: 
Dersom spørsmålet Er du medlem av Honningcentralen? inneholder noen av disse 
alternativene 

• Nei 

8) Hvorfor er du ikke medlem av Honningcentralen? 

  Jeg produserer for lite volum 

  Nærmeste honningmottak ligger for langt unna 

  Har avtale med annen oppkjøper 

  Annet       

9) Hvor mange kilo med honning produserte du i 2018? (Oppgi antall kg i hele tall. 

Ikke bruk mellomrom, punktum, komma eller lignende. 

      

10) Hvordan selger du honningen du produserer? 

Gjennom Honningcentralen 

Direkte til forbruker gjennom eget utsalg eller Rekoring 

Direkte til forbruker gjennom Bondens Marked o.l. 

Direkte til restauranter eller annen storhusholdning 

Direkte til andre kunder (matprodusenter etc.)       

 

Gjelder spørsmål 11: 
Dersom spørsmålet Hvordan selger du honningen du produserer? inneholder noen av disse alternativene 

• Gjennom Honningcentralen 

11) Hvor mye honning selger du gjennom Honningcentralen? (Oppgi antall kg i 

hele tall. Ikke bruk mellomrom, punktum, komma eller lignende.) 
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Gjelder spørsmål 12:  
Dersom spørsmålet Hvordan selger du honningen du produserer? inneholder noen av disse 
alternativene 

• Direkte til forbruker gjennom eget utsalg eller Rekoring 

12) Hvor mye honning selger du direkte til forbruker gjennom eget utsalg eller Rekoring? 

(Oppgi antall kg i hele tall. Ikke bruk mellomrom, punktum, komma eller lignende.) 

      

Gjelder spørsmål 13:  
Dersom spørsmålet Hvordan selger du honningen du produserer? inneholder noen av disse 
alternativene 

• Direkte til forbruker gjennom Bondens Marked o.l. 

13) Hvor mye honning selger du direkte til forbruker gjennom Bondens marked o.l? 

(Oppgi antall kg i hele tall. Ikke bruk mellomrom, punktum, komma eller lignende.) 

      

Gjelder spørsmål 14:  
Dersom spørsmålet Hvordan selger du honningen du produserer? inneholder noen av disse 
alternativene 

• Direkte til restauranter eller annen storhusholdning 

14) Hvor mye honning selger du direkte til restauranter eller annen storhusholdning? 

(Oppgi antall kg i hele tall. Ikke bruk mellomrom, punktum, komma eller lignende.) 

      

Gjelder spørsmål 15:  
Dersom spørsmålet Hvordan selger du honningen du produserer? inneholder noen av disse 
alternativene 

• Direkte til andre kunder (matprodusenter etc.) 

15) Hvor mye honning leverer du til andre kunder? (som spesifisert i forrige spørsmål) 

(Oppgi antall kg i hele tall. Ikke bruk mellomrom, punktum, komma eller lignende.) 

      

16) Driver du økologisk honningproduksjon? 

  Ja 

  Nei 
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17) Hva slags planer har du for din birøkt de neste 5 årene 

  Utvide 

  Som nå 

  Kutte 

  Avvikle 

Gjelder spørsmål 18:  
Dersom spørsmålet Hva slags planer har du for din birøkt de neste 5 årene? inneholder 
noen av disse alternativene 

• Utvide 

18) Hvor mange bifolk planlegger du å utvide med? (Oppgi antall i hele tall. Ikke 

bruk mellomrom, punktum, komma eller lignende.) 

      

Gjelder spørsmål 19:  
Dersom spørsmålet Hva slags planer har du for din birøkt de neste 5 årene? inneholder 
noen av disse alternativene 

• Som nå 

19) Hva skal til for at du skal utvide? 

  Enklere å få tak i bifolk 

  Bedre lønnsomhet 

  Bedre oppfølging/kurs/kunnskap nødvendig 

  Annet:       

  Vet ikke 

•Gjelder spørsmål 20:  
•Dersom spørsmålet Hva slags planer har du for din birøkt de neste 5 årene? inneholder 

noen av disse alternativene 

• Kutte 

20) Hvorfor har du planer om å kutte ned på birøkten din? 

  Det er for tidkrevende 

  Sykdom på biene 

  Alder og/eller sykdom 

  Det er ikke lønnsomt 

  Annet       
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Gjelder spørsmål 21:  
Dersom spørsmålet Hva slags planer har du for din birøkt de neste 5 årene?  
inneholder noen av disse alternativene 

• Avvikle 

21) Hvorfor planlegger du å avvikle? 

  Sykdom på bier 

  Det er for tidkrevende 

  Det er ikke lønnsomt 

  Alder og/eller sykdom 

  Annet       

22) Hva er de største utfordringene du har med din birøkt? 

Sykdom på bier 

Mangel på tid 

Dårlig lønnsomhet 

Lang avstand til nærmeste honningmottak 

Manglende birøkterkompetanse 

23) Hva er den aller største utfordringen du har med din birøkt? (Velg kun ett 

alternativ) 

  Sykdom på bier 

  Mangel på tid 

  Dårlig lønnsomhet 

  Lang avstand til nærmeste honningmottak 

  Manglende birøkterkompetanse 
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24) Hvor enig eller uenig er du i de følgende påstandene? (På en skala fra 1 til 5, 

hvor 1 er helt uenig og 5 er helt enig) 

 1 
(helt 

uenig) 2 

3 
(Verken 

enig 
eller 

uenig) 4 

5 
(helt 
enig) 

Vet 
ikke/ønsker 
ikke svare 

Jeg føler at jeg har god nok kunnskap generelt 
til å drive med birøkt                   

Jeg ønsker økt kunnskap om birøkt                   

Jeg ønsker økt kunnskap om forskjellige 
driftsmåter                   

Jeg ønsker økt kunnskap om 
sykdomsforebygging                   

Det er ønskelig med flere kurs for å øke 
kompetansen                   

De politiske rammevilkårene for å drive med 
birøkt er gode                   

25) Mottar du tilskudd for å drive med birøkt? 

  Ja 

  Nei 

26) Hvor enig eller uenig er du i de følgende påstandene om tilskudd? (På en skala 

fra 1 til 5, hvor 1 er helt uenig og 5 er helt enig) 

 1 
(helt 

uenig) 2 

3 
(verken 

enig 
eller 

uenig) 4 

5 
(helt 
enig) 

Vet 
ikke/ønsker 
ikke svare 

Tilskuddene for å drive birøkt er gode                   

Tilskuddene for å drive birøkt er for lave                   

Det er gode erstatningsordninger ved svikt i 
produksjon                   

Det er gode ordninger for sykdomsavløsning                   

27) Er du kvinne eller mann? 

  Kvinne 

  Mann 
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28) Hvilket år er du født? 
 Nedtrekk 1935 - 2002 

 

29) Har du ellers noen kommentarer til temaene vi har spurt om, eller 

spørreundersøkelsen kan du skrive de inn her: 
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