
Viser analysene at jeg har smittsom EFB i min birøkt? 

Oppsummering 

Jeg viser til prøvetaking av mine bigårder, siste gang 23. juni i år. Ut fra de siste analysesvarene er det 

nærliggende å trekke den konklusjon at det finnes EFB i mitt bihold. Ser man alle positive og negative 

prøvesvar i sammenheng med kubenes plassering, er kanskje den motsatte konklusjon mer 

sannsynlig. 

Om prøvetakingen  

Bigårdene mine er prøvetatt jevnlig siden 2014. Fram til mai i år var det analysert 16 prøver, alle med 

negativt resultat. Basert på prøveuttak 12. mai ble det analysert 2 prøver som er opplyst å være 

«svakt positive». Så ble det gjort 2 nye analyser, basert på stikkprøver, og deretter 10 analyser basert 

på nedfall fra samtlige kuber samlet inn av Mattilsynets folk. Alle disse analysene var negative.  

De siste analysene er separate analyser av nedfall fra hver enkelt kube, totalt 108 bifolk. Når nedfall 

fra hver kube analyseres separat innebærer dette i praksis at kriteriene for positiv prøve skjerpes. 

Det var positive utslag på DNA fra Melissicoccus Plutonius (MP) i 8 av prøvene. Disse kubene er 

nedenfor kalt «DNA-positive». 

Om PCR 

De fleste analysemetoder har styrker og svakheter. Når et prøvesvar foreligger har man imidlertid 

lett for å glemme dette og ta prøvesvaret som en «fasit». En PCR-analyse har den svakhet er at den 

er svært følsom og har manglende evne til å skille mellom DNA fra skadelige (levende) og uskadelig 

(døde) bakterier1. Et resultat av en PCR-analyse er derfor ingen fasit, men må tolkes ut fra kunnskap 

om den aktuelle bakterien og sykdommen, samt kunnskap om de prøvetatte objekter. 

Om DNA-positive kuber 

Mine bifolk er de siste ukene prøvetatt og analysert i et omfang og med en grundighet som antagelig 

mangler sidestykke både nasjonalt og internasjonalt. Dette har som nevnt resultert i 8 funn av DNA 

fra MP. Jeg har lagt fram dokumentasjon som viser at 6 av de positive kubene har hatt en normal 

utvikling sammenholdt med øvrige kuber. Én av kubene har en svak utvikling som er forklart med 

stille dronningskifte mens én kube har svermet etter en normal/sterk utvikling i forkant. Det er ingen 

yngelobservasjoner som tyder på sykdom. 

Om DNA-positive kubers nabokuber  

Som kjent anses EFB som en biesykdom som smitter lett fra bifolk til bifolk.  Oppfatningen av hvor 

smittsom den er varierer nok fra land til land, men i Norge har man lagt til grunn en sikkerhetssone 

på 3 km radius fra smittede bigårder. Smitten antas å spres hovedsakelig gjennom feilflukt og røving 

og gjennom birøkterens påkledning (hansker) og redskaper.  

I mine bigårder står kubene plassert på «benker» med plass til fra 2 til 6 kuber. Normal avstand 

mellom kubene er 10-30 cm. At det skjer feilflukt mellom kubene, er åpenbart. 

 
1 Ref f. eks artikkelen “Standard methods for European foulbrood research”, Eva Forsgren m.fl. Journal of Apicultural 

Research, April 2015  



Når jeg steller kubene, starter jeg fra en kant. Det varier hvilken side jeg starter fra. Jeg bruker nesten 

alltid hansker og kubeskrape ved stell av biene. Hanskene byttes kanskje èn til to ganger i året og 

skrapen nesten aldri. 

Påfallende funn 

Jeg finner det påfallende at de 8 DNA-positive kubene befinner seg i hele 5 forskjellige bigårder. I tre 

av bigårdene er det kun èn smittet kube. I de to andre 2 eller 3 kuber. 

Tabellen nedenfor viser hvordan de DNA-positive kubene er plassert i forhold til sine nabokuber og 

analyseresultatet for nabokubene. Denne plasseringen har de hatt siden ca 25. september i fjor.  

NMBU_nr. Kubenr Bigårdsplass
Nabokube 

venstre

Avstand 

nabokube 

venstre i cm

Testres. 

Nabokube 

venstre

Nabokube 

høyre

Avstand 

nabokube 

høyre i cm

Testres. 

Nabokube 

høyre

160 355/356 Storeng gård 187 30 Negativt Ingen - -

200 75 Longumvannet Ingen - - 179 110 Negativt

212 57 Longumneset 211 15 Negativt 344 10 Negativt

213 222 Longumneset 263 120 Negativt 268 120 Negativt

219 157 Longumneset 74 10 Negativt Ingen - -

244 190 Heimarnæs 283 30 Negativt Ingen - -

245 22 (266)* Heimarnæs Ingen - - 283(267) 30 (20) Negativt

249 69 Heimarnæs2 4 15 Negativt 94 10 Negativt

* En av disse er positiv, uvisst hvilken

 

Som tabellen viser har 11 kuber har stått side om side med DNA-positive kuber i ca 9 måneder uten 

at noen av dem har blitt smittet. Ut fra det jeg har lest og hørt om hvordan MP smitter, må dette 

være nærmest en umulighet. 

I bigården «Longumneset» er det tre DNA-positive kuber. Disse står så langt fra hverandre som det 

nesten er mulig innenfor bigården (se bilde). Det er svært usannsynlig at disse kan ha smittet 

hverandre uten også å smitte sine nabokuber. 

Konklusjon 

Jeg kan bare se to sannsynlige fortolkninger av de analyseresultatene som foreligger: 

1. Analyseresultatene er feilaktige eller upålitelige 

2. De DNA funnene som er gjort stammer fra døde eller uskadelig bakterier. 

Det er svært lite som tyder på smittsom EFB i mitt bihold. 

Arendal 04.07.2020 

Kurt Birkeland 

(Bilder på neste side) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typisk plassering av 
bikuber i mine bigårder. 
Kube 57 i midten er testet 
positiv, de på hver side er 
testet negativ. 


