
 

 

 

Hva skal til for å starte med bier? 
 

Dette spørsmålet kan det bare gis et omtrentlig svar på. Det kommer blant annet an på hvordan og 
hvor stort du vil drive, hva du kan få tak i av bier og brukt utstyr og hva du eventuelt er i stand til å 
gjøre selv. 

Nedenfor finner du en veiledende oversikt over hva du minimum trenger i starten. 

Pris på bifolk varierer med etterspørsel og kvalitet/alder på dronning. Du er heldig hvis du får et 
bifolk til under 2000 kroner. Trolig må du ut med over kr 3000 for å få et bifolk med en god dronning. 
Prisen på bier er vanligvis «bier på tavle», dvs at du må betale ekstra for selve kuben hvis den følger 
med.   

Når det gjelder utstyr viser jeg til beregningen nedenfor. Jeg har brukt mine priser på bunnbrett, 
bitømmerbrett, topp-plater og kubetak, og Honningcentralens priser på øvrig utstyr. Du kan få kjøpt 
rimeligere brukt utstyr. Det beste er å kjøpe brukt utstyr fra birøkteren du kjøper bier fra. Kjøper du 
brukt utstyr fra andre øker du risikoen for å få fremmed smitte inn i bigården din. 

I tilegg til det som trengs for hver enkelt bifolk bør du ha noe reserveutstyr, f eks ekstra bunnbrett, 
kasse, rammer.  

Hvis du ikke har erfaring med bier bør du enten gå på et nybegynnerkurs (ca kr 3000) eller skaffe deg 
en erfaren birøkter som mentor. Det beste er begge deler. 

Slyngeutstyr er dyrt. Om du bare skal ha noen få kuber bør du derfor prøve å få en etablert birøkter 
til å slynge for deg eller be om å få slynge med hans utstyr. Pga smittefare er imidlertid mange 
birøktere negative til dette. 

Høres det krevende ut? 

Husk at du får tilbake en engasjerende og morsom aktivitet som vil gi deg glede og etter hvert også 
inntekter! Dessuten er du med å ta vare på biene som er så viktige for naturen og alt som lever! 

 Honningutbyttet varierer men når du er kommet i gang kan du regne med et snitt på ca 30 kg pr 
kube. Prisen varierer fra kr 60 til kr 200 pr kg avhengig av hvem du selger til og hvor mye du 
bearbeider honningen før du selger den. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sum kubemateriell multipliseres med ønsket antall kuber) 

Oppdatert 14.2.2017 

Kube Birøkt AS 
www.kube.no  
Kurt Birkeland 

Hva trenger man for å starte med bier?
Hvor mange bifolk vil du starte med? 1

Antall Ca pris Sum
Kjøp av bier/bifolk 1 2 500,00kr       2 500,00kr     

Bikube med 3 kasser: 1
Bunnbrett m/diagnosebrett 1 350,00kr          350,00kr        
Kasser 3 220,00kr          660,00kr        
Bitømmerbrett 1 110,00kr          110,00kr        
Dronninggitter 1 175,00kr          175,00kr        
Topp-plater 2 35,00kr            70,00kr          
Tak 1 225,00kr          225,00kr        
Rammer 30 14,00kr            420,00kr        
Byggevoksplater til rammene 30 14,00kr            420,00kr        
Pall eller krakk til å sette kuben på 1 50,00kr            50,00kr          
Sum 2 480,00kr     

Personlig utstyr/redskap
Bidress 1 800,00kr          800,00kr        
Kubeskrape 1 120,00kr          120,00kr        
Børste 1 50,00kr            50,00kr          
Røykpuster 1 350,00kr          350,00kr        
Sum personlig utstyr 1 320,00kr     

Sum 6 300,00kr     

Slyngeutstyr hvis du skal/må slynge selv: 10000+


