Huskeliste for vandring med bikuber.
Biplass
Avtale enten direkte med grunneier eller avtale med Hedmark Birøkterlag. Ved avtale direkte med
grunneier skal plassen meldes til Mattilsynet.

Sertifisering
Det er kun tillatt å flytte bier som er plassert i en sertifisert bigård.

Restriksjoner på vandring
Forskrift om birøkt inneholder noen restriksjoner for vandring til og fra noen geografiske områder i
Norge. I tillegg kan Mattilsynet fatte vedtak hvis det kommer smittsomme sykdommer i et område.

Merking av biplassen
Dokumentasjon for sertifisering skal være lett synlig på bigårdsplassen.
Biplassen skal merkes med birøkterens navn, adresse og telefonnummer og hver enkelt bikube skal
ha et unikt nummer som identitetsmerke.

Plassering av kubene
Kubene skal plasseres med flyåpningen bort fra veger og stier.

Reise til lyngtrekket
Det er nødvendig med god lufting nederst og øverst i kubene for å unngå at det blir for varmt. Biene
vil i så fall starte med å vifte med vingene for å ventilere bort varmen. Hvis det da ikke er luftskifte,
vil energien som biene bruker til å ventilere føre til at det blir stadig varmere. Biene skjønner ikke at
de må stoppe og holder på til smeltet voks, honning og døde bier ligger som en deig nederst i
kubene. På birøkterspråket sier vi at biene koker.
Kubene bør stroppes med riktige stropper. Honningcentralen selger stropper som passer. Det er lurt
å øve litt på hvordan stroppene skal strammes.
Rammene bør ha vært i ro i kubene noen dager før kubene flyttes. Biene har da fått tid til å feste
rammene slik at de ikke slenger så mye.
Kubene plasseres slik at rammene står i fartsretningen.

Lasting av henger
Kontroller at du har førerkort for kjøring med henger og med lasta som er aktuell.
Kubene må plasseres slik at det blir riktig vektfordeling på hengeren.
Det er helt nødvendig å stroppe kubene slik at de tåler en bråstopp. Det er mye elg i Hedmark og det
er bare et spørsmål om tid før det dukker opp en foran bilen.

Sikkerhet
Du må ha dressen / anorakken med hatt, slør og hansker plassert slik at du kan få tak i det fra
førersetet.
Du må ha med reservereutstyr. Det er ikke moro å handtere sinte bier med et slør som er ødelagt, en
glidelås som ikke virker eller en hanske som er mistet.
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Rammer
Du må bruke mørke rammer til lynghonningen. Den er seig å slynge og de lyse rammene er ikke
sterke nok til at de tåler handteringen som trengs for å få lynghonningen ut av rammene.

Praktiske råd
Ta med reservehjul til bil og henger og utstyr til å skifte det.
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