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The situation of the dark
european honeybee in Norway



• The worker takes a break

• Great creature, great history – but forgotten by industrial man. 

• Norwegian dark bee supporters

• Where are the bees?

• Are they pure mellifera?
• Morphometry

• How we get more of them



Supporters

• Norsk Brunbielag, members 95

• Norsk Brunbielag, Facebook group 287

• (Norges Birøkterlag 4000 ++)





Sampling

• 2014 – 47 colonies

• 2015 – 42 

• 2016 – 41 

• 2017 – 65 

• 2018 – 78 

• SUM – 273 colonies



Analysis

• DrawWing – version 0.45 by Adam Tofilski (2004)

• MorphPlot – by Peter Edwards

• Both were down loads from BIBBA.









Limits for mellifera worker - individ

Index Min Maks

Cubital index, Ci - 2,1

Discoidal shift angle, DsA - 1,0

Hantel indeks, Hi - 0,923

Morphometric score (MSc) = (% score Ci + 0,5 x % score DsA + 0,5 x % scoreHi)/2

% scoreCi is percent of the individ% score uals showing Ci less than or equal to  2,1 







Present classification based on MSc

MSc Number of colonies

A – Drone suppliers - 90 – 100 102

B – Queens for breeding 80 – 100 196

X – cross breeds not suitable < 80 76



This is what the machine said:

Agglomerativ hierarchical clustering: Class Colonies

3 (A) 63

1 (B) 137

2 (X) 72

k-means clustering: Class Colonies

3 (A) 81

1 (B) 111

2 (X) 80



Future classification ?

Morphometry - for the sampling season …

DNA-analyses  - for the next season (maybe)…

Biochemistry ?

Behaviour ?



More - - mellifera colonies
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Thank you!







Genetikk og egenskaper

Gen RNA Protein Fargestoffer

Byggestoffer

Energibærere

Energilagre Miljø

Gen Signalstoffer

Hormoner Atferd

Feromoner

Nerver, sanser

Enzymer, mm.

Egenskaper:





DNA er programmert: 
Noen gener er aktive
Andre er inaktive – pakket 
inn.



Opprinnelse

• Molecular Ecology (1992) 1, 145-154

•Evolutionary history of the honey bee Apis
mellifera

• inferred from mitochondrial DNA analysis
• L. GARNERY, J.-M. CORNUETand M. SOLIGNAC'



Opprinnelse

A for African subspecies (intermissa, monticola, 

scutellata, adansonii and capensis), 

C for North Mediterranean subspecies (caucasicn, 

carnica and ligustica

M for the West European populations (mellifera

subspecies).



Opprinnelse

• Based an a conservative 2% divergence rate per Myr, the separation 
of the three branches has been dated at about 1 Myr BP.

Apis mellifera mellifera er en ordentlig underart og ikke bare en rase av honningbier



Kjønn

Hva gjør en drone til en drone?

- Den er haploid – har bare ett sett gener.

Men:

- Et arbeideregg utvikler seg til en «diploid drone» 
dersom det har to like utgaver av kjønnsgenet.





In a bee population there are a number of alleles of the
sex gene. In Norway the number 14 is used. The same 
allele from egg and sperm gives a diploid, useless drone. 







Norsk Brunbielag 2013--
Medlemmer: 75 med ca 1200 bifolk
Facebook-gruppen: 252 medlemmer
Hjemmeside: norskbrunbielag.com

--

Brunbirøktere i Norge: 150 – 200 ??
Antall brune bifolk: 3000 – 4000 ??



Prekubital indeks, e/f, 2,5 – 3

Kubital indeks a/b

Diskoidal vinkel

Hantel indeks, 
c/d

e
f

Tradisjonelle vingeindekser







Hvert punkt er 
et bifolk.
Kubital-indeks 
er gjennomsnitt 
basert på min 
25 individer.







På vei til Jomfruland med 
dronegivere



X 6 - 12



Funksjonelle egenskaper

• Aggressivitet på skala 1 til 4*) der 4 er rolige og kan stelles uten beskyttelsesutstyr.

• Tavlefasthet samme skala. Best poeng for de som holder seg rolig på voksen når kuben 
åpnes og tavler tas opp.

• Svermetreghet på skala 1 – 4 der 4 er de mest svermetrege og ikke danner svermeceller. 

• Energioverskudd. Honningutbytte fra siste sesong og opplysning om eksport av tavler til 
avleggere mm. Sukkerforbruk. 

• Andre opplysninger: Hardførhet? Nøysomhet? Sesongtilpasning? Midd og sykdommer?

• *) Kanskje bruke 5 for å markere de spesielle.



Avlspoeng

Eksempel 1

Vekt Data Poeng

Agressivitet 0,2 * 3 0,6

Tavlefasthet 0,1 * 3 0,3

Svermetreghet 0,3 * 3 0,9

Energioverskudd 0,3 * 4 1,2      

Avlspoeng: 3,0



Eksempel 2
Vekt Data Poeng

Agressivitet 0,3 4 1,2
Tavlefasthet 0,1 3 0,3
Svermetreghet 0,3 4 1,2
Energioverskudd 0,3 2 0,6      

Avlspoeng: 3,3



Eller:
La økonomisk gevinst være måleenheten?
- Føre regnskap over inntekter, utgifter og tidsforbruk på den enkelte kube, 

iberegnet berging av eventuelle svermer?

- Veie honning som produseres og sukker som forbrukes av hver kube, også bidrag til 

avleggere eller svake bifolk.

- Bruke klokke under stellet. Legge sammen stelletid med annen arbeidstid inkl honningsalg
og vedlikehold av materiell, transport mm.

- Regne ut timelønn for hver kube = avlspoeng





1. Fortsatt sikre gode pareplasser og områder med isolerte bestander
2. Få flere profesjonelle dronningavlere
3. Få birøkterne interessert i avlsarbeid: Føre notater over egenskaper, 

sende prøver til testing.  
- Vi må ikke stille for store krav til å delta. Kanskje vi må gå ned til 3 

test-dronninger som et minimum. 
– Gi avslag på prisen mot avtale om å få inn opplysninger om 

egenskaper.
4. Gjøre avtale om å bruke en database som er lett tilgjengelig for 

birøktere/testere.



Takk for oppmerksomheten!



Ci Dsa Hi Pci

carnica 5,6 4,3 3,7 -1,9

ligustica 2,9 2,9 3,0 -1,15

Statistisk avstand mellom mellifera og de importerte biene
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1. Konkretisere avlsmål.

1. Velge ut første runde avlsdronninger og avle 

testdronninger fra dem. 

1. Etablere Testbigårder – rekruttere testverter.

1. Vedta Avlsmodell.

1. Etablere Stamboksystem, først og fremst for 

avls- og testdronninger. 

1. Forsøke noen «interessante» kombinasjoner 

ved instrumentell inseminering. 
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N=31 Criteria: <- A <- B <- X

Mean distance x : 1,42 0,5 1 3

Percent  < rad = 2 : 87 60

Percent nearest M: 81 97 90 10

Mean All points

Purity class: X X

Comment

: Krysning
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Genetisk rekombinasjon

Overkryssing

Transposoner



Transposoner

• (eller "hoppende gener") er biter av DNA som kan flytte seg til nye 
steder i genomet i en celle. Flyttingen kan enten skje i form av 
"kopier-og-lim-inn" eller "klipp-og-lim-inn". Transposoner kan føre til 
mutasjoner med betydelig fenotypiske effekt

• De holdes normalt i sjakk av spesifikke kontrollgener som har evnen 
til å skru dem av. Men når ulike underarter krysses forekommer det at 
transposoner arves uten det medfølgende kontrollgenet.



AABB X aabb

AaBb X AaBb

AABB AABb AAbb AaBB AaBb Aabb aaBB aaBb aabb



Vad nu?
Mer av det samme?



Analysearbeidet i regi av Norsk Brunbielag har to formål. 

1.

Som tidligere er det ment som en hjelp for den enkelte 

birøkter og dronningavler for å ta de rette beslutninger 

nå det gjelder utvalg til oppformering. Hit hører også å gi 

grunnlag for salg av eggtavler til dronningavlere.

Altså:

Ta med funksjonelle egenskaper



2.

Det andre formålet har kommet opp som følge to kryssende 

hensyn: Vi ønsker å holde den norske bestanden av underarten 

Apis mellifera mellifera mest mulig fri for forstyrrende 

genmateriale. Samtidig må vi sørge for at det genuine 

genetiske mangfoldet er tilstrekkelig stort til å sikre en 

livskraftig og tilpasningsdyktig bestand på lengre sikt. 

Altså:

Lære mer om hvor grensene går


